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ล ำดบัที่ บรษัิท ก ำลงักำรผลติ
(ลติร/วนั)

สถำนทีต่ัง้โรงงำน

1 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จ ีจ ากดั (มหาชน) 722,222
55/2  หมูท่ี ่ 8  ถ.เศรษฐกจิ 1  ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุม่แบน  
จ.สมุทรสาคร 74110

2 บริษัท บีบีจไีอ ไบโอดีเซล จ ากดั 1,000,000 28 หมูท่ี ่9 ต.บางกระส้ัน  อ.บางปะอนิ  จ.พระนครศรีอยธุยา 13160

693,642 199/1 หมูท่ี ่2 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี  20190

1,100,602
8  ซอย จ ี12  ถ.ปกรณ์สงเคราะหร์าษฎร์ ต.มาบตาพดุ  อ.เมืองระยอง  
จ.ระยอง 21150

4 บริษัท นิว ไบโอดีเซล จ ากดั 1,300,000 23 หมูท่ี ่6  ต.เสวยีด  อ.ท่าฉาง  จ.สุราษฎร์ธานี  84150

5 บริษัท พพีพี ีกรีน คอมเพล็กซ์ จ ากดั 630,000
321 หมูท่ี ่5 ถ.เพชรเกษม  ต.ช้างแรก อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขนัธ ์77170

6 บริษัท น้ ามันพชืปทุม จ ากดั 1,800,000
29/3  หมูท่ี ่ 6  ถ.ปทุมธานี -ลาดหลุมแกว้ ต.คูบางหลวง  อ.ลาดหลุมแกว้ 
จ.ปทุมธานี 12140

7 บริษัท วรีะสุวรรณ จ ากดั 200,000
53/6  หมูท่ี ่ 5  ถ.เศรษฐกจิ  ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร  
จ.สมุทรสาคร 74000

8 บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จ ากดั 300,000 8/1 หมูท่ี ่11 ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย  จ.ระยอง 21120

9 บริษัท ตรังน้ ามันปาล์ม จ ากดั 150,000 168 หมูท่ี ่1 ถ.ตรัง-สิเกา  ต.นาเมืองเพชร  อ.สิเกา จ.ตรัง  92000

10 บริษัท ไบโอซินเนอร์จ ีจ ากดั 30,000 150  หมูท่ี ่13  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 30280

11 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากดั (มหาชน) 650,000
507  หมูท่ี ่9  ถ.กบินทร์บุรี -นครราชสีมา  ต.หนองกี่  อ.กบินทร์บุรี  
จ.ปราจนีบุรี  25110

12 บริษัท พลังงานสุขสมบูรณ์ จ ากดั 450,000 110  หมูท่ี ่4  ต.หา้งสูง  อ.หนองใหญ่  จ.ชลบุรี  20190

13 บริษัท เซอร์คูล่า เอน็เนอร์ย ีจ ากดั 600,000 100/17 หมูท่ี ่19  ถ.นวนคร 24 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

14 บริษัท ธนโชค ออยล์ ไลท์ จ ากดั 300,000 78/9 หมู ่8 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร 74100

15 บริษัท แมทเทอร์ ออยล์ ซินเนอร์จ ีจ ากดั 200,000 217 หมูท่ี ่15  ต.ท่าแซะ  อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร 86140

10,126,466 ณ วนัที ่26 กันยำยน 2565

หมายเหตุ 1. การใหค้วามเหน็ชอบการจ าหน่ายหรือมีไวเ้พือ่จ าหน่าย เป็นการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล
   มิใช่เป็นการรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซล
2. ผู้ผลิตไบโอดีเซลจะต้องผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลทีม่ีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกรมธรุกจิพลังงาน
   เร่ือง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ .ศ. 2562
3. การจ าหน่ายหรือมีไวเ้พือ่จ าหน่ายไบโอดีเซลทีม่ีคุณภาพไม่เป็นไปตามทีก่รมธรุกจิพลังงานประกาศก าหนด
   ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึง่ปี หรือปรับไม่เกนิหนึง่แสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ
4. วตัถดิุบทีผู้่ผลิตไบโอดีเซลใช้ในการผลิต ได้แก ่CPO (Crude Palm Oil), RBDPO (Refined Bleached Deodorized Plam Oil),
   RBDPS (Refined Bleached Deodorized Plam Stearin), PFAD (Palm Fatty Acid Distillate), Acid oil 

รำยชือ่ผู้ผลติไบโอดเีซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน

ทีไ่ดร้ับควำมเห็นชอบกำรจ ำหน่ำยหรือมีไวเ้พ่ือจ ำหน่ำยไบโอดเีซลจำกกรมธุรกิจพลงังำน

3 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)

รวม
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ล ำดบัที่ บรษัิท

1 บริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทย จ ากดั

2 บริษัท เชฟรอน (ไทย ) จ ากดั

3 บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากดั (มหาชน)

4 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)

5 บริษัท ไบโอเอน็เนอยี่พลัส 2 จ ากดั

6 บริษัท ซัสโก ้ดีลเลอร์ส จ ากดั

7 บริษัท ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน)

8 บริษัท อาร์เอส ออยล์ เทรดด้ิง จ ากดั 

9 บริษัท ทริปเปิลเอสปิโตรเลียม จ ากดั 

10 บริษัท จไีอ กรีน พาวเวอร์ จ ากดั

ณ วนัที ่26 กันยำยน 2565

รำยชือ่ผู้ค้ำน้ ำมันทีไ่ดร้ับควำมเห็นชอบกำรจ ำหน่ำยหรือมีไวเ้พ่ือจ ำหน่ำย
ไบโอดเีซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันจำกกรมธุรกิจพลงังำน

สถำนทีต่ัง้

10  ถนนสุนทรโกษา  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110

1404  ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี   เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120

555/2  อาคาร ศูนยเ์อนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารB ชั้น 12   ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900

2098 อาคาร เอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

143  หมูท่ี ่16  ต.บางกระส้ัน  อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา 13160

139  ถนนราษฎร์บูรณะ  แขวงบางปะกอก  เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 10140

139  ถนนราษฎร์บูรณะ  แขวงบางปะกอก  เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 10140

377 ถนนมหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 30000

149 อาคารแกแล็คซ่ีเพลส  ชั้น 10 หอ้งเลขที ่10/3  ถนนนนทรี  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

888 อาคารไอ ทาวเวอร์ ชั้นที ่10 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร


