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1. สรุปแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2579)
1.1 ความเป็นมา
การประชุมผู้นากลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ระหว่าง
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2554 ที่ฮอนโนลูลู ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้นา APEC ทั้ง 21 เขต
เศรษฐกิจรวมถึงประเทศไทยได้ ประกาศปฏิญญาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความมั่นคงทางพลังงานและการพัฒนาพลังงาน สะอาด (APEC Leaders’ Declaration on
Climate Change, Energy Security and Clean Development) โดยประกาศเจตจานง
ของ APEC ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีเป้าหมายร่วมที่จะลดอัตราส่วน
ของปริ มาณพลังงานที่ ใช้ต่ อผลของกิ จกรรมหรื อลดความเข้ มการใช้ พลังงาน (Energy
Intensity, EI) ลงอย่างน้อยร้อยละ 45 ภายในปี พ.ศ. 2578 (ค.ศ. 2035) โดยมีสัดส่วน
ที่ประเทศพึงจะสามารถมีส่วนร่วมได้ประมาณร้อยละ 26-30 ทั้งนี้เป็นการประมาณการ
เบื้องต้นจาก Asia Pacific Energy Research Centre หรือ APERC
กระทรวงพลังงานจึงเริ่มใช้ดัชนีความเข้มการใช้พลังงาน (EI) หรือพลังงานที่ใช้
พันตั นเที ยบเท่าน้ ามันดิ บ (ktoe) ต่ อหน่ วยผลิ ตภั ณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross
domestic product; GDP; billion baht) เป็นแนวทางกาหนดนโยบายและจัดทาแผน
อนุรักษ์พลังงานในระยะยาวของประเทศไทย และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้เห็นชอบเป้าหมายการลด EI ลงร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2573
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2548 หรือเทียบเท่าการลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (Final Energy)
ลงร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2573 หรือประมาณ 30,000 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (ktoe)
ซึ่งต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในปี พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ
27 ธันวาคม 2554 ได้กาหนดเป้าหมายการลด EI ลงร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบ
กั บปี พ.ศ. 2553 หรื อเที ยบเท่ าการลดการใช้ พลั งงานขั้ นสุ ดท้ ายลงร้ อยละ 20 ในปี
พ.ศ. 2573 หรือประมาณ 38,200 ktoe
นอกจากนั้น ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ได้มีข้อตกลงว่าด้วยการให้ทุกประเทศแสดงเจตจานงในการ
ลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ ประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation
Actions: NAMAs) และประเทศไทยในการประชุ ม UNFCCC สมั ยที่ 20 (COP20)
เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ได้เสนอเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563
ที่ จะลดการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกในภาคขนส่ งและภาคพลั งงานให้ ได้ ร้ อยละ 7-20
6

จากปริมาณที่ปล่อยในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ซึ่งเป็นไปตามกรอบแผนแม่บทรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2557-2593 จัดทาโดยสานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม (สผ.) และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ในปี พ.ศ. 2558 จากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย และแผนการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ด้านขนส่งตามนโยบายรัฐบาล (นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา) รวมทั้งการเตรียมการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) จะส่งผลต่อการใช้พลังงานของประเทศไทยโดยรวม ดังนั้นกระทรวง
พลังงานจึงบูรณาการแผนพลังงาน 5 แผนหลัก ได้แก่ (1) แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย (PDP) (2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (AEDP) (4) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ (5) แผนบริหาร
จัดการน้ามันเชื้อเพลิง กระทรวงพลังงานได้ทบทวนค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ เช่น น้ามันสาเร็จรูปไฟฟ้า เป็นต้น
และพลังงานทดแทน เช่น ไม้ฟืน แกลบ พลังน้า เป็นต้น ซึ่ง ณ ปี พ.ศ. 2579 อยู่ที่ระดับ
187,142 ktoe และกาหนดเป้าหมายภายใต้กรอบแผนอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี พ.ศ.
2558 - 2579 ที่จะลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ. 2553 หมายถึ งต้องลดการใช้ พลังงานเชิ งพาณิชย์ ให้ได้ทั้ งสิ้น 56,142 ktoe
ของปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ทั้งหมดของประเทศในปี พ.ศ. 2579
1.2 สาระสาคัญของการจัดทาแผน
ในช่ วงระยะสั้ นถึ งปานกลางมีการพยากรณ์ว่ าราคาน้ามันในตลาดโลกน่ าจะ
อยู่ในระดับที่ต่ากว่า 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงเห็นว่าเป็น
โอกาสเหมาะที่จะยกระดับความเข้มข้นของการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน จึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องปรับปรุงแผนเดิม (พ.ศ. 2554-2573) ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
(1) สมมติ ฐ านที่ ใ ช้ ใ นการจั ดท าแผนอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงานได้ บู ร ณาการกั บอี ก
4 แผนหลักของกระทรวงพลังงาน ได้แก่ (1) แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย (2) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน ทางเลือก
(3) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ (4) แผนบริหารจัดการน้ามัน
เชื้อเพลิง โดยสมมติฐานการคาดการณ์ความต้องการพลังงานในอนาคต
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การจัดทาแผนใหม่
การจัดแผนเดิม
พ.ศ. 2554 -2573
พ.ศ. 2558 -2579
(1) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์ เฉลี่ยร้อยละ 4.3 ต่อปี เฉลี่ยร้อยละ 3.94 ต่อปี
มวลรวมของประเทศ (GDP)
(2) อัตราการเพิ่มประชากร
เฉลี่ยร้อยละ 0.3 ต่อปี เฉลี่ยร้อยละ 0.03 ต่อปี
(3) แบบจาลองที่พัฒนาขึ้นใช้ข้อมูล ปี พ.ศ. 2533 ปี พ.ศ. 2537 สถิติย้อนหลังจาก
ปี พ.ศ. 2553 โดยใช้ปี ปี พ.ศ. 2556 โดยใช้ปี
พ.ศ. 2533 เป็นปีฐาน พ.ศ. 2553 เป็นปีฐาน
(2) กาหนดเป้าหมาย
 ลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity; EI) ลงร้อยละ 30
ในปี พ.ศ. 2579 (ค.ศ. 2036) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)
 ตระหนักถึงเจตจานงของ APEC มีเป้าหมายร่วมในการลด EI ลง
ร้อยละ 45 ในปี พ.ศ. 2578 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)
โดยมุ่งเน้นสัดส่วนที่ประเทศไทยจะสามารถมีส่วนร่วมได้เป็นหลัก
 ตระหนักถึงเจตจานงของ UNFCCC ในการประชุม COP 20
ที่ประเทศไทยได้เสนอเป้าหมาย NAMAs ในปี พ.ศ. 2563 จะลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งและภาคพลังงานให้ได้ร้อยละ
7-20 จากปริมาณที่ปล่อยในปี พ.ศ. 2548 ในภาวะปกติ
(สาหรับกรณีที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากชาติอื่น)
(3) กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ
ทั้งระยะสั้น 1 - 2 ปี ระยะกลาง 5 ปี และระยะยาว 22 ปี มีเป้าหมาย
ใน 4 ภาคเศรษฐกิจที่มีการใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศัย
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1.3 ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
กระทรวงพลังงานได้ทบทวนแผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2554 -2573
โดยจัดสัมมนารับฟัง ความคิดเห็นทั่วประเทศรวม 4 ครั้ง และนาทุกความเห็นที่ได้รับมา
ปรั บปรุ งและจั ดท าเป็ นแผนอนุ รั กษ์ พลั งงาน ในช่ วงปี พ.ศ. 2558 - 2579 ที่ ยั งคงใช้
มาตรการผสมผสานทั้งการบังคับ (Push) ด้วยมาตรการกากับดูแลผ่าน พระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ควบคู่กับการจูงใจ (Pull)
ด้วยมาตรการทางการเงินโดยการสนับสนุน ช่วยเหลือ อุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน
จากมาตรการเพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั งงานที่มี ทั้ งหมด 34 มาตรการ
ซึ่งนอกจากนโยบายหลักของรัฐบาลในการยกเลิก/ทบทวนการอุดหนุนราคาพลังงานเพือ่
ส่งสัญญาณให้ผู้บริโภคตระหนักเรื่องราคาเป็นไปตามกลไกตลาดแล้ว กระทรวงพลังงาน
ได้ ด าเนิ น การใน 4 กลุ่ ม เศรษฐกิ จ คื อ (1) ภาคอุ ต สาหกรรม (2) ภาคอาคารธุ รกิ จ
อาคารของรัฐ (3) ภาคบ้านอยู่อาศัย และ (4) ภาคขนส่ง โดยปรับทิศทางด้วยการพิจารณา
มาตรการที่สามารถเห็นผลได้เชิงประจักษ์ใน 3 กลยุทธ์ 10 มาตรการในการขับเคลื่อนแผน
สู่การปฏิบัติ ได้แก่
(1) กลยุทธ์ภาคบังคับ (Compulsory Program)
(1.1) มาตรการบั งคั บ ใช้ พ.ร.บ. การส่ งเสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 กากับอาคาร/ โรงงานที่ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 1,000 kW หรือ 1,175 kVA ขึ้นไป หรือใช้
ไฟฟ้าจากระบบความร้ อนจากไอน้าหรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น
ตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลขึ้นไป จานวน 7,870 อาคาร และ 11,335
โรงงาน และอาจน ามาตรการชาระค่ าธรรมเนียมพิเศษการใช้
ไฟฟ้ามาบังคับใช้ จะลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 28
คิดเป็นไฟฟ้า 1,674 ktoe คิดเป็นความร้อน 3,482 ktoe
(1.2) มาตรการก าหนดมาตรฐานการใช้ พ ลั ง งานในอาคารใหม่
(Building Energy Code) จานวน 4,130 อาคาร โดยประสาน
ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และมหาดไทย จะลดความ
ต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 36 ของความต้องการใช้พลังงาน
ในอาคารใหม่คิดเป็นไฟฟ้า 1,166 ktoe รวมทั้งดาเนินการส่งเสริม
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มาตรฐานขั้ นสู ง ให้ มี มาตรการสนั บสนุ นเพื่ อยกระดั บ อาคาร
ที่ก่อสร้ างใหม่ให้ได้ ระดับการประเมินมาตรฐานอาคารเขียวใน
ระดับสากล เช่น มาตรฐาน LEED หรือมาตรฐาน TREES ของ
สถาบันอาคารเขียวไทย เป็นต้น
(1.3) มาตรการกาหนดติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 22 อุปกรณ์ และอุปกรณ์ความร้อน 8 อุปกรณ์
จะลดความต้องการใช้พลังงานในอุปกรณ์แต่ละประเภทได้ร้อยละ
6-35 คิดเป็นไฟฟ้า 2,025 ktoe คิดเป็นความร้อน 2,125 ktoe
(1.4) มาตรการกาหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า Energy
Efficiency Resource Standard (EERS) จะลดความต้องการใช้
พลังงานลงร้อยละ 0.3 โดยที่ไม่ลดผลผลิต คิดเป็นไฟฟ้า 500 ktoe
(2) กลยุทธ์ภาคความร่วมมือ (Voluntary Program)
(2.1) มาตรการช่วยเหลือ อุดหนุนด้านการเงิน เพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจ
ลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์ และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ จะลดความต้องการใช้พลังงานลง ร้อยละ 10-30
คิดเป็นไฟฟ้า 1,285 ktoe คิดเป็นความร้อน 8,234 ktoe โดยมี
รูปแบบการสนับสนุน เช่น
- ผ่านองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดาเนินธุรกิจ
เกี่ ยวกั บการพั ฒนาโครงการอนุ รักษ์ พลั งงานแบบครบวงจร
(Turnkey) ที่เข้ามาช่วยรับภาระความเสี่ยง (Risk Retention)
การลงทุนและด าเนินการแทนเจ้าของกิจการ หรือที่เรียกว่ า
Energy Service Company; ESCO
- เป็ นเงิ นลดภาระดอกเบี้ ยเงิ นกู้ เช่ น เงิ นกู้ อั ตราดอกเบี้ ยต่ า
(Soft Loan) เงินทุน หมุนเวียน (Revolving funds) การร่วมทุน
(Joint Venture) เป็นเงินให้เปล่า (Grant) เป็นต้น
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(2.2) มาตรการส่งเสริมการใช้แสงสว่างเพื่ออนุรักษ์พลังงาน โดยเปลี่ยน
หลอดไฟฟ้ าแสงสว่างในอาคารภาครัฐ 2 ล้ านหลอด และทาง
สาธารณะ 3 ล้านหลอดเป็น Light Emitting Diode (LED)
นอกจากจะลดความต้ องการใช้พลังงานลงร้อยละ 50 คิดเป็ น
ไฟฟ้า 928 ktoe ตลอดจนการสร้างตลาด LED ทาให้ราคาถูกลง
จนประชาชนสามารถซื้อไปใช้ได้แพร่หลาย
(2.3) มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง
- กากับราคาเชื้อเพลิงในภาคขนส่งให้สะท้อนต้นทุนที่แ ท้จริง
ส่ ง ผลให้ ผู้ บ ริ โ ภคตระหนั ก เรื่ อ งราคาพลั ง งานและเปลี่ ย น
ลักษณะการใช้พลังงาน คิดเป็นพลังงานที่ลดลง 456 ktoe
- สนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังในการปรับ โครงสร้าง
ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ที่จะเริ่มจัดเก็บตามปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะลดความต้องการใช้ พลังงานลง
ร้อยละ 27 คิดเป็น 13,731 ktoe
- เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการขนส่งน้ ามั น ของประเทศ โดยพั ฒ นา
ระบบขนส่งน้ามันทางท่อ จะช่วยลดการใช้น้ามันได้ประมาณ
40 ล้านลิตรต่อปี หรือคิดเป็น 34 ktoe
- สนับสนุนนโยบายและแผนงานของกระทรวงคมนาคมในการ
พัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐานการจราจรและขนส่งโดยเฉพาะ
การเปลี่ ยนล้ อเป็ นราง ที่ จะลดความต้ องการใช้ พลั งงานลง
ร้อยละ 78 คิดเป็น 9,745 ktoe
- ศึกษา วางแผน และดาเนินการรองรับการใช้ยานยนต์พลังงาน
ไฟฟ้า จะลดความต้องการใช้พลังงานลง 1,123 ktoe
- กระทรวงพลังงานจะช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการขนส่ง
- ด้านวิศวกรรมเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์
การปรับปรุงรถ การเลือกใช้ยางรถยนต์ การจัดการรถเที่ยว
เปล่า ฯลฯ ซึ่งจะลดความต้องการใช้ พลังงานลงร้อยละ 10-12
คิดเป็น 3,633 ktoe
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- ด้ า นพั ฒนาบุ ค ลากรในการขั บ ขี่ เพื่ อ การประหยั ดพลั งงาน
(ECO Driving) ซึ่งจะลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 25
คิดเป็น 1,491 ktoe
(2.4) มาตรการส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน
การป้องกันและแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน
และการกาหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน
(3) กลยุทธ์สนับสนุน (Complementary Program)
(3.1) มาตรการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และสร้างกาลังคนด้าน
พลังงาน
(3.2) มาตรการสนับสนุนการรณรงค์สร้างจิตสานึกใช้พลังงานอย่าง
รู้คุณค่า และเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(1) การบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่จะลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ
30 ในปี พ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 หรือเทียบเท่าการลดการ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้ายประมาณ 56,142 ktoe นั้น นอกจากจะตระหนักถึง
ผลงานอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านมาที่ช่วยลด EI ปี พ.ศ. 2556 จาก 15.28
เป็น 14.93 ktoe/พันล้านบาท คิดเป็นพลังงานที่ประหยัดได้สะสมอยู่
4,442 ktoe แล้ว กระทรวงพลังงานได้พิจารณาโอกาสและศักยภาพ
ในทางปฏิบัติก่อนตัดสินใจเดินหน้าใน 4 กลุ่มเศรษฐกิจ (ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอาคารธุรกิจ/อาคารรัฐ ภาคที่อยู่อาศัย ภาคขนส่ง) 10 มาตรการที่
เห็นผลเชิงประจักษ์ ได้เพิ่มเติมอีก 51,700 ktoe ด้วย
(2) ตามกรอบแผนการดาเนินการฯ จะลดความต้องการใช้พลังงานลงได้ทั้งสิ้น
15,623 ktoe, 52,849 ktoe และ 51,700 ktoe ของปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดของประเทศในปี พ.ศ. 2563, พ.ศ. 2578 และ
พ.ศ. 2579 ตามลาดับ เทียบเท่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของแผนฯ ได้ดังนี้
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- ลด EI ลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553
(เป้าหมายร้อยละ 30)
- ลด EI ลงร้อยละ 33 ในปี พ.ศ. 2578 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2548
(เป้าหมายร้อยละ 26-30)
- ลด CO2 ลงร้อยละ 13 ในปี พ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2548
(เป้าหมายร้อยละ 7-20)
ผลจากการดาเนินการตาม 10 มาตรการข้างต้น คาดว่าจะช่วยความต้องการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ ณ ปี พ.ศ. 2579 จากระดับ 187,142 ktoe ลดลงไปอยู่ที่
ระดับ 131,000 ktoe โดยเป็นส่วนที่ลดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าลงร้อยละ 15 หรือคิดเป็น
7,641 ktoe หรือประมาณ 89,672 GWh (คิดที่ 1 ktoe เทียบเท่า 11.735 GWh) และเป็น
ส่วนที่ลดการใช้พลังงานด้านความร้อนลงร้อยละ 85 หรือคิดเป็น 44,059 ktoe
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2. คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน
2.1 ประเภทบุคคลธรรมดา
กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรั บใบอนุ ญาต และการอนุ ญาตตรวจสอบและรั บรองการจัดการพลั งงาน
พ.ศ. 2555 ข้อ 3 (1) กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต
ประเภทบุคคลธรรมดา ดังนี้
(ก)
(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

คุณสมบัติตามข้อ 3 (1)
มีสัญชาติไทย
ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่
กาหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น
เป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการ
พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่อธิบดีประกาศกาหนด
มีผู้ชานาญการและ
ผู้ช่วยผู้ชานาญการ ตามที่กาหนด
ไว้ในข้อ 4

คาอธิบายเพิ่มเติม
เป็นผู้ที่มสี ัญชาติไทย
ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญ
วิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร หรือระดับภาคี
วิศวกรพิเศษในงานพิจารณาตรวจสอบการ
จัดการพลังงาน
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสาเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานทั้งในระดับผู้ช่วยผู้ชานาญการ
และระดับผู้ชานาญการ
 ผู้ชานาญการอย่างน้อย 1 คน
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 3 (1) (ก) (ข) (ค) และ (จ)
 ผู้ช่วยผู้ชานาญการอย่างน้อย 2 คน
มีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ 3 (1) (ก) (ค) และ (จ)
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (1)
ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับ
ใบอนุ ญ าตหรื อ ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยต้ อ งโทษโดยค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ในความผิ ด ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
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2.2 ประเภทนิติบุคคล
กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรั บใบอนุ ญาต และการอนุ ญาตตรวจสอบและรั บรองการจัดการพลั งงาน
พ.ศ. 2555 ข้อ 3 (2) กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต
ประเภทนิติบุคคล ดังนี้
คุณสมบัติตามข้อ 3 (2)
(ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย และมีวัตถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
จากการใช้และการผลิตพลังงาน
(ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิศวกร และมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (1) (ง)
และ (จ)

คาอธิบายเพิ่มเติม
เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
ไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
หรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้
และการผลิตพลังงาน

(ค) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของนิติบุคคลอย่างน้อย
หนึ่งคน ต้องมีคุณสมบัตติ าม ข้อ 3
(1) (ก) (ข) และ (ค)
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ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล
ที่ออกโดยสภาวิศวกร
คุณสมบัติตามข้อ 3 (1) (ง) หมายถึง
มีผู้ชานาญการอย่างน้อย 1 คน
มีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 3 (1) (ก) (ข) (ค) และ (จ) และ
มีผู้ช่วยผู้ชานาญการอย่างน้อย 2 คน
มีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 3 (1) (ก) (ค) และ (จ)
ข้อ 3 (1) (ก) หมายถึง มีสัญชาติไทย
ข้อ 3 (1) (ข) หมายถึง ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญ
วิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร หรือระดับ
ภาคีวิศวกรพิเศษในงานพิจารณา
ตรวจสอบการจัดการพลังงาน

คุณสมบัติตามข้อ 3 (2)

คาอธิบายเพิ่มเติม
 ข้อ 3 (1) (ค) หมายถึง เป็นผู้สาเร็จ
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานทั้งใน
ระดับผู้ช่วยผู้ชานาญการและระดับ
ผู้ชานาญการ (กรณีบุคคลดังกล่าวไม่ใช่
ผู้มีอานาจกระทาแทนนิติบุคคล ต้องมี
หนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจของ
นิติบุคคลที่ยื่นคาขอ)
(ง) กรรมการหรือผู้จดั การของนิติบุคคล กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล หรือ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ดาเนินงานของนิติบุคคลต้องไม่มี
ของนิติบุคคล ตามข้อ 3 (2) (ค) ต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตาม (1) (จ)
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (1) (จ)
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (1)
(จ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับ
ใบอนุ ญ าตหรื อ ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยต้ อ งโทษโดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ในความผิ ด ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
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3. เอกสาร และหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาต
3.1 ประเภทบุคคลธรรมดา
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ กรอกคาขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจั ด
การพลั ง งาน โดยใช้ แ บบ บตพ.1 และแบบ บตพ.4 ถึ ง บตพ.9 พร้ อ มแนบ
หลักฐานตามที่ระบุในแบบคาขอ ตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เรื่องแบบคาขอรับใบอนุญาต คาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขผู้ชานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชานาญการ และคาขอใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ยื่น
คาขอต้องจัดเตรียมมีดังตาราง ทั้งนี้ เอกสารที่เป็นสาเนาให้รับรองสาเนาถูกต้องด้วย
ลาดับ
รายการเอกสาร/หลักฐาน
1 แบบ บตพ.1 คาขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน
2 แบบ บตพ.4 คารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
(ประเภทบุคคลธรรมดา)
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ทะเบียนบ้าน
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 ใบรับรองการสาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ระดับผู้ชานาญการ
3 แบบ บตพ.5 หนังสือมอบอานาจ
(ใช้ในกรณีมีการมอบอานาจ)
 บัตรประจาตัวประชาชน ของผู้มอบอานาจ
 บัตรประจาตัวประชาชน ของผู้รับมอบอานาจ
4 แบบ บตพ.6 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชานาญการ
5 แบบ บตพ.7 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชานาญการ
6 แบบ บตพ.8 คาขอทาหน้าที่ผู้ชานาญการ
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ทะเบียนบ้าน
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จานวน
ต้นฉบับ 1 ฉบับ
ต้นฉบับ 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
ต้นฉบับ 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
ต้นฉบับ 1 ฉบับ
ต้นฉบับ 1 ฉบับ
ต้นฉบับ 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ

ลาดับ

7

รายการเอกสาร/หลักฐาน
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 ใบรับรองการสาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ระดับผู้ชานาญการ
หมายเหตุ หลักฐานข้างต้นตามจานวนของ
ผู้ชานาญการ
แบบ บตพ.9 คาขอทาหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชานาญการ
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ทะเบียนบ้าน
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 ใบรับรองการสาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ระดับผู้ช่วยผู้ชานาญการ
หมายเหตุ หลักฐานข้างต้นตามจานวนของ
ผู้ช่วยผู้ชานาญการ

จานวน
จานวน 1 รูป
สาเนา 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ

ต้นฉบับ 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
จานวน 1 รูป
สาเนา 1 ฉบับ

3.2 ประเภทนิติบุคคล
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ กรอกคาขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจั ด
การพลั ง งาน โดยใช้ แ บบ บตพ.1 และแบบ บตพ.4 ถึ ง บตพ.9 พร้ อ มแนบ
หลักฐานตามที่ระบุในแบบคาขอ ตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เรื่ องแบบคาขอรับใบอนุญาต คาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขผู้ชานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชานาญการ และคาขอใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 โดยรายการเอกสารหรือหลักฐานที่
ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเตรียมมีดังตาราง ทั้งนี้ เอกสารที่เป็นสาเนาให้รับรองสาเนา
ถูกต้องด้วย
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ลาดับ
รายการเอกสาร/หลักฐาน
1 แบบ บตพ.1 คาขอรับใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 บัตรประชาชนของผู้มีอานาจผูกพันนิติบุคคล
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประเภทนิติบุคคล
2 แบบ บตพ.4 คารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
(ประเภทนิติบุคคล)
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ทะเบียนบ้าน
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 ใบรับรองการสาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ระดับผู้ชานาญการ
3 แบบ บตพ.5 หนังสือมอบอานาจ
(ใช้ในกรณีมีการมอบอานาจ)
 หนังสือรับรองของนิติบุคคล
 บัตรประจาตัวประชาชน ของผู้มอบอานาจ
 บัตรประจาตัวประชาชน ของผู้รับมอบอานาจ
4 แบบ บตพ.6 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชานาญการ
5 แบบ บตพ.7 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชานาญการ
6 แบบ บตพ.8 คาขอทาหน้าที่ผู้ชานาญการ
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ทะเบียนบ้าน
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
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จานวน
ต้นฉบับ 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
ต้นฉบับ 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
ต้นฉบับ 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
ต้นฉบับ 1 ฉบับ
ต้นฉบับ 1 ฉบับ
ต้นฉบับ 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
จานวน 1 รูป
สาเนา 1 ฉบับ

ลาดับ

7

รายการเอกสาร/หลักฐาน
 ใบรับรองการสาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ระดับผู้ชานาญการ
หมายเหตุ หลักฐานข้างต้นตามจานวนของ
ผู้ชานาญการ
แบบ บตพ.9 คาขอทาหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชานาญการ
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ทะเบียนบ้าน
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 ใบรับรองการสาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ระดับผู้ช่วยผู้ชานาญการ
หมายเหตุ หลักฐานข้างต้นตามจานวนของ
ผู้ช่วยผู้ชานาญการ
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จานวน
สาเนา 1 ฉบับ

ต้นฉบับ 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
จานวน 1 รูป
สาเนา 1 ฉบับ

4. วิธีการยื่น และช่องทางการยื่นขอรับใบอนุญาต
หลังจากจัดทาเอกสารคาขอและจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอ
ตามข้อ 3 เรียบร้อยแล้ว ผู้ยื่นคาขอสามารถดาเนินการยื่นคาขอได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีการยื่นคาขอ
รายละเอียด
ยื่นคาขอด้วยตนเอง
ยื่นคาขอทีอ่ าคาร 4 ชั้น 3
ณ กรมพัฒนาพลังงาน
งานขึ้นทะเบียนและกากับดูแลการออกใบอนุญาต
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
(พพ.)
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ยื่นคาขอทางไปรษณีย์
จัดส่งแบบคาขอ พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานไปยัง
ลงทะเบียนตอบรับ
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
* ผู้ยื่นคาขอจะได้รับใบรับแบบคาขอฯ ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้อ้างอิงในการติดต่อและ
ประสานงานต่าง ๆ
ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ไม่มคี ่าธรรมเนียมใด ๆ
ทั้งสิ้น

21

5. ขั้นตอน เงื่อนไข และระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาต
ภายหลั งจากผู้ขอรั บใบอนุ ญาต ยื่นคาขอแล้ว เจ้าหน้ าที่ จะตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนขอแบบคาขอพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา จากนั้นเจ้าหน้าที่จะสรุปผล
การตรวจสอบเอกสารและนาเสนอเข้าประชุมคณะกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบฯ
เพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ก่อนนาเสนอให้อธิบดีพิจารณาออกใบอนุญาต
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบอนุญาต พร้อ มเอกสาร และหลักฐาน

กรณีคาขอ เอกสาร หรือหลักฐานไม่ถ ูกต้องครบถ้วน
ให้แ ก้ไขหรือจัดส่งเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติม
ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง

เจ้าหน้าที่ร ับคาขอ
บันทึก รับใบค าขอ ตรวจสอบใบค าขอพร้อ มเอกสาร
และหลักฐานเบื้องต้น
คณะกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ
พิจารณาคุณสมบัต ิ และเสนอความเห็นการพิจารณา

ภายใน 90 วัน

อธิบดี
พิจารณาคุณสมบัต ิ เอกสาร หลักฐาน

อธิบดี
ออกหนังสือแจ้งผล และออกใบอนุญ าตฯ
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ติด ต่อขอรับใบอนุญาต
(ภายใน 30 วัน นับแต่ว ันที่ได้รับแจ้ง)

หมายเหตุ
1.

2.

จาหน่า ยเรื่อง
ออกจากสารบบ

กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ภายใน 30 วัน ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคาขอ อธิบดีจะจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
กรณีที่อธิบดีมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต ผูข้ อรับใบอนุญาตสามารถอุทธรณ์คาสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ตามสิทธิและระยะเวลาการอุทธรณ์ในหนังสือแจ้งผล
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1. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
และไม่อาจแก้ ไขหรือเพิ่ มเติมได้ ในขณะนั้ น พพ. จะมี หนังสือแจ้ งให้ผู้ ขอรั บ
ใบอนุญาตแก้ไขหรือจัดส่งเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติม ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับ
หนังสือแจ้ง
2. กรณีผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องครบถ้วนได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ถือว่าผู้ยื่นคาขอทิ้งคาขอรับ
อนุญาต พพ. จะจ าหน่า ยเรื่องออกจากสารบบ และคืนคาขอแก่ผู้ยื่ นคาขอ
พร้อมทาเป็นหนังสือแจ้งถึงเหตุแห่งการคืนคาขอนั้นให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
3. พพ. จะไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอ
จะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว
4. พพ. จะแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่ พพ. ได้รับคาขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่มีความครบถ้วน
ถูกต้อง ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
5. ในกรณีที่มีคาสั่งออกใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก พพ. หากไม่มารับภายในระยะเวลาดังกล่าว
พพ. จะจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
6. การอุทธรณ์ การร้องเรียน และแนะนาบริการ
ในกรณีที่อธิบดีมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถอุทธรณ์
คาสั่งไม่ออกอนุญาตต่อรัฐมนตรี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ผล นอกจากนี้ ผู้ ยื่ น ค าขอและผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต สามารถร้ อ งเรี ย น และ
แนะนาบริการ ได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 ศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียน อาคาร 7 ชั้น M กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สานักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 เวปไซด์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน www.dede.go.th
 โทรศัพท์ หมายเลข 0 2223 0021-9, 0 2223 4471
 โทรสาร หมายเลข 0 2225 3785
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สานักกากับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
โทรศัพท์ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1038
www.dede.go.th

ที่ปรึกษาโครงการ: บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จากัด
โทรศัพท์ : 0 2621 8970 โทรสาร : 0 2621 6601
อีเมล: info@thaienergyauditor.org
www.thaienergyauditor.org
www.phoenixy.com
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ภาคผนวก ก-1

กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัตขิ องผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555

 ภาคผนวก ก-2

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เรื่อง คาขอรับใบอนุญาต
คาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ผู้ชานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชานาญการ
และคาขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556

 ภาคผนวก ก-3

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน
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ภาคผนวก ก-1
กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงาน พ.ศ. 2555
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เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กฎกระทรวง

กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต
และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๔๘/๑ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้ บัง คับ เมื่อพ้น กําหนดหนึ่ง ร้ อยแปดสิบวัน นับแต่ วัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” หมายความว่า ตรวจสอบและรับรองการจัดการ
พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
“โรงงานควบคุม” หมายความว่า โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นโรงงานควบคุม
ตามมาตรา ๘
“อาคารควบคุม” หมายความว่า อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นอาคารควบคุม
ตามมาตรา ๑๘
ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
(ก) มีสัญชาติไทย
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(ข) ได้รับอนุญ าตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น
(ค) เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
(ง) มีผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔
(จ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการส่งเสริมการอนุรักษ์พ ลัง งานในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญ าตหรือไม่เป็น ผู้เคย
ต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เว้นแต่
พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
(๒) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
(ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และมีวัต ถุประสงค์เพื่อประกอบธุร กิจ
หรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
(ข) ได้รับอนุญ าตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑) (ง) และ (จ)
(ค) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
อย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) (ก) (ข) และ (ค)
(ง) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑) (จ)
ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีผู้ชํานาญการและผู้ชว่ ยผู้ชํานาญการซึ่งมีจํานวน หน้าที่ และคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคน ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยผู้ชํานาญการแต่ละคนสามารถ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้ไม่เกินสามสิบแห่ง
ในแต่ละรอบของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ทั้งนี้ ผู้ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๑) (ก) (ข) (ค) และ (จ)
(๒) ผู้ช่วยผู้ชํานาญการอย่างน้อยสองคน ทําหน้าที่ช่วยผู้ชํานาญการในการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน และช่วยผู้ชํานาญการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
โดยผู้ช่วยผู้ชํานาญการแต่ละคนสามารถตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมได้ไม่เกินสามสิบแห่งในแต่ละรอบของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๑)
(ก) (ค) และ (จ)
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ข้อ ๕ ผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการต้องไม่เป็นผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ในเวลาเดียวกัน และต้องไม่เป็นบุคลากรประจําของโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมที่เข้าไปดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ข้อ ๖ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง
ต้องดําเนินการโดยผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ช่วยผู้ชํานาญการอย่างน้อยสองคน
ข้อ ๗ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๘ เมื่ออธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร
และหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาต เอกสาร หรือหลักฐาน
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด
ในกรณี ที่ผู้ ข อรั บใบอนุ ญ าตไม่ แ ก้ ไขเพิ่ม เติ ม คํา ขอรั บใบอนุ ญ าตหรื อไม่จั ด ส่ง เอกสารหรื อ
หลักฐานให้ถู กต้องครบถ้ว นภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญ าตทิ้ง คําขอรับ
ใบอนุญาต และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ข้อ ๙ ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง
ครบถ้วน อธิบดีจะมีคําสั่งออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้เมื่อปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓
อธิบดีต้องแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ข อรับใบอนุญ าตทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่
วันที่อธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่มีความถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีท่อี ธิบดีมีคําสั่งออกใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต ให้แจ้งสิทธิและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย
ข้อ ๑๐ ในการออกใบอนุญาต อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
หรือประสงค์จะจัดให้มีผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่ได้รับอนุญาต ให้ยื่น
คําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการต่ออธิบดี พร้อมด้ว ย
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วย
ผู้ชํานาญการ
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ในการพิจารณาคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ให้นําความในข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการเลิกดําเนินการ พร้อมส่ง
ใบอนุญาตคืนให้แก่อธิบดีเพื่อประทับตรายกเลิกใบอนุญาตต่อไป
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดี พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุคําว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านบนของใบอนุญาต
ข้อ ๑๔ คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต ใบอนุ ญ าต คํ า ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ ไ ขจํ า นวน
ผู้ชํานาญการหรื อผู้ช่ว ยผู้ชํ านาญการ และคํา ขอรับ ใบแทนใบอนุญ าต ให้เ ป็น ไปตามแบบที่ อธิบ ดี
ประกาศกําหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
อารักษ์ ชลธาร์นนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
และมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้ในกรณี ที่จะต้องมีการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๗ (๓) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอาจอนุญาตให้บุคคล
หรือนิ ติบุคคลเป็นผู้ดําเนิ นการแทนพนัก งานเจ้าหน้าที่ ได้ โดยการกําหนดคุณสมบั ติ การขอรับ ใบอนุญาต
และการอนุญาตดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้
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ภาคผนวก ก-2
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง คาขอรับใบอนุญาต คาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชานาญการ
หรือผู้ช่วยผู้ชานาญการ และคาขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง คําขอรับใบอนุญาต คําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชํานาญการ
หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พ ลัง งาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็น กฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ การยื่นคําขอรับใบอนุญาต และหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ให้ยื่นโดยใช้แบบ
บตพ.๑ และแบบ บตพ.๔ ถึง ๙ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ การยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ และหลักฐาน
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ให้ยื่นโดยใช้แบบ บตพ.๒ และแบบ บตพ.๔ ถึง ๙ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ การยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต และหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ให้ยื่นโดยใช้
แบบ บตพ.๓ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงาน ให้เป็น ไปตามแบบ บตพ.๑๐
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ให้เป็นไปตามแบบ บตพ.๑๑
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
อํานวย ทองสถิตย์
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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แบบ บตพ.๑
สําหรั
ห บเจ้าหน้าที่

ข บใบอนุญาต
ญ
คําขอรั
ง
ตรววจสอบและรับรองการจจัดการพลังงาน
ประเภทคําขออ

บุคคลธรรมดา

นิตบิ คุ คล

เลขที่คําขอ…………………..……………………
วันที…่ .…เดือน……………..พ.ศ
น
ศ.………...
ผู้รับคําขอ………………………...…………..
สําหรับเจจ้าหน้าที่

บุคคลธรรมดดา ชื่อผู้ขอ (นนาย/นาง/นางสาว)…………………………………นนามสกุล…………..…………….………………………..
เลขประจํําตัวประชาชนน
ที่อยูท่ ี่สามมารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซซอย ..............................................................
ถนน ............................................. หมูมูท่ ี่ ...............ตํตําบล/แขวง ....................................................
อําเภอ/เขขต .................................. จังหวั
ห ด ............................ รหัสไปรษณี
ไ
ย์ ................................
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื
ค ่อนที่ ........................................................
โทรสาร ................................... E-maail …………....………...…………………………..……..........………............
นิติบคุ คล

ชื่อนิติบุคคล………………………………………………………………………………………..………………………………….………
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
ประเภทธุธุรกิจ………………………………………………………………………………………………………………...……….
ใบอนุญาตตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคควบคุม ประเภภทนิติบุคคล เลลขที…่ ……………….…………….………
ออกให้ตงแต่
งั้ วันที…่ …เดือน…………………พ.ศ………..ถึงวัวนที…่ ..…เดือน…………..………
น
…พ.ศ……….…...
ที่อยู่สํานักงานใหญ่
ก
เลขขที่ ............................ ตรอก/ซซอย ...............................................................
ถนน ............................................. หมูมูท่ ี่ ...............ตํตําบล/แขวง ....................................................
อําเภอ/เขขต .................................. จังหวั
ห ด .................................... รหัสไปรษณีย์ ........................
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื
ค ่อนที่ .......................................................
โทรสาร .......................................... E-mail ……………....……...………………………..………..........…………..
Website……………………………….……………………………………………………………………………………………………….

ยื่นคํคาขอต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนแล
ง
ละอนุรักษ์พลังงาน
ง เพื่อขอรับใบอนุ
บ ญาตตรววจสอบและรับรองการจัดการร
พลังงานตามคความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรั
อ บใบอนุญาตต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรั
อ
บ
ใบอนุญาตและะการอนุญาตตรรวจสอบและรับรองการจั
บ
ดการรพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๒
โดยผู้ขอรับใบอนุญาต
ญ ฯ มีบุคลากรที่กําหนดไว้้ตามข้อ ๔ ของกฎกระทรรวงกําหนดคุณ
ณสมบัติของผู้ขอรั
อ บใบอนุญาตต
หลักเกณฑ์ วิธีธีการ และเงื่อนไไขการขอรับใบออนุญาตและการรอนุญาตตรวจสสอบและรับรองงการจัดการพลังงงาน พ.ศ ๒๕๕๕๕ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ชํานาญการ

จํานวนน

……… คน

ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)
วันที…่ ..… เดืดือน……………………….. พ.ศ…………..…
ผู้ขอรับใบอนนุญาต

(๒) ผู้ช่วยผู้ชํานาญ
ญการ จํานวนน

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
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………

คน

ล ่อ...........................................................
ลงชื
(.......................................................)
วันที
น …่ ..… เดือน………………………….. พ.ศ……….……
ผู้ขอรับใบอนุญาตต

แบบ บตพ.๑
-๒-

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

หมายเหตุ
๑. ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
๒. การยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว
โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน
๓. ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับ
ใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้ง
๔. ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับใบอนุญาต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะจําหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
๕. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ………...…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
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ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

-๓-

แบบ บตพ.๑
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ
หลักฐานประกอบการพิจารณา
ประเภทบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วน ……… ชุด
ตามกฎหมาย พร้ อ มแนบสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู้ ม อบอํ า นาจและ
ผู้รับมอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
……… แผ่น
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ
……… แผ่น
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
……… แผ่น
คําขอทําหน้าที่ผู้ชํานาญการ จํานวน ………คน พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล
……… ชุด
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สํ าเนาใบรั บรองแสดงว่ าเป็นผู้สํ าเร็จการฝึ กอบรมด้ านการตรวจสอบและ
รับรองการจัด การพลั ง งานตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การที่ อ ธิ บ ดีก รมพั ฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………. ……… แผ่น
คําขอทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล ……… ชุด
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………
……… แผ่น

สําหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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แบบ บตพ.๑

-๔-

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ
หลักฐานประกอบการพิจารณา

ประเภทนิติบุคคล

หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้มีอํานาจแทนนิติบุคคล ซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนตาม
กฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุ ร กิ จ หรื อ ให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานหรื อ การแก้ ไ ขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มี
อํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
คําขอทําหน้าที่ผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน พร้อมหลักฐานรายบุคคล
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่ าด้ วยวิศวกร ในสาขาที่กํ าหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………..
คํ า ขอทํ า หน้ า ที่ ผู้ ช่ ว ยผู้ ชํ า นาญการ จํ า นวน …………คน พร้ อ มหลั ก ฐานรายบุ ค คล
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาใบรั บ รองแสดงว่ า เป็น ผู้สํ า เร็จ การฝึ ก อบรมด้ า นการตรวจสอบและ
รั บ รองการจั ด การพลั ง งานตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ อธิ บดี กรมพั ฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………..……………………..

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……..……
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
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สําหรับเจ้าหน้าที่

………..

แผ่น

………..

ชุด

………..

แผ่น

..……… แผ่น
……….. แผ่น
……….. แผ่น
……….. ชุด

………..
………..

แผ่น
ชุด

………..

แผ่น

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบบ บตพ.๒

คําขออนุญาตเปลี
ญ
ย่ นแปปลงหรือแก้ไข
ผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชาํ นาญการร
ประเภทคําขออ

บุคคลธรรมดา

นิตบิ คุ คล

สําหรั
ห บเจ้าหน้าที่
เลขที่คําขอ…………………..……………………
วันที…่ .…เดือน……………..พ.ศ
น
ศ.………...
ผู้รับคําขอ………………………...…………..
สําหรับเจจ้าหน้าที่

บุคคลธรรมดดา ชื่อผู้ขอ (นนาย/นาง/นางสาว)…………………………………นนามสกุล…………..…………….……………...………..
เลขประจํําตัวประชาชนน
ที่อยูท่ ี่สามมารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซซอย .............................................................
ถนน ............................................. หมูมูท่ ี่ ...............ตํตําบล/แขวง ...................................................
ห ด ............................ รหัสไปรษณี
ไ
ย์ ...............................
อําเภอ/เขขต .................................. จังหวั
โทรศัพท์ ...................................................... โทรศัพท์
พ เคลื่อนที่ ..................................................
โทรสาร ......................................... E--mail ………….....……...…………………………..……….........…………….
นิติบคุ คล

ชื่อนิติบุคคล………………………………………………………………..………………………………………………….………………
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
ประเภทธุธุรกิจ…………………………………………………………………………………………………………….……..…….
ใบอนุญาตตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคควบคุม ประเภภทนิติบุคคล เลลขที…่ …………………………………..
ออกให้ตงแต่
งั้ วันที…่ …เดือน…………………พ.ศ………..ถึงวัวนที…่ …เดือน……………………พพ.ศ…………........
ที่อยู่สํานักงานใหญ่
ก
เลขขที่ ..................... ตรอก/ซอย ......................................................................
ถนน ............................................. หมูมูท่ ี่ ...............ตํตําบล/แขวง ....................................................
ห ด ............................ รหัสไปรษณี
ไ
ย์ ...............................
อําเภอ/เขขต .................................. จังหวั
โทรศัพท์ ................................................... โทรศัพท์์เคลื่อนที่ .....................................................
โทรสาร ................................... E-maail …………....………...…………………………..……...........……………...
Website…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

ข้อมูล
ใบอนุญาต

ใบอนุญาตตเลขที…่ ………………………………….......................................................................................
อนุญาต ณ วันที…่ ……………เดือน……………………………………..พ.ศ………………………………………………………
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที…่ …..ออก ณ วันที........เดื
.่
อน.....................................พ.ศ.................................

ก ฒนาพลังงานทดแทนแล
ง
ละอนุรักษ์พลังงาน
ง ตามความใในข้อ ๑๑ แห่งกกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติติ
ยื่นคํคาขอต่ออธิบดีกรมพั
ของผู้ขอรับใบบอนุญาต หลักเกกณฑ์ วิธีการ และเงื
แ ่อนไขการขขอรับใบอนุญาต
า และการอนุญาตตรวจสอบแ
ญ
และรับรองการจจัดการพลังงานน
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื
เ ่อประสงค์จะ
ย
้ชํานาาญการ หรือผู้ช่วยผู
ว ้ชํานาญการร จากที่ได้รับอนนุญาต
เปลี่ยนแปลงผู
เพิ่มจํจานวนผู้ชํานาญ
ญการ หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จากที่ได้รับอนุญาต
ลดจํานวนผู
า ้ชํานาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จากที
จ ่ได้รับอนุญาต
ญ

ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)
วันที…่ ..… เดืดือน……………………….. พ.ศ……….…...
ผู้ขอรับใบอนนุญาต

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

39

ล ่อ...........................................................
ลงชื
(.........................................................)
วันที
น …่ ..… เดือนน……………………….. พ.ศ……..…
ผู้ขอรับใบอนุญาตต

แบบ บตพ.๒
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

-๒-

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงผู้ชํานาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จากที่ได้รับอนุญาต
เปลี่ยนแปลงผู้ชํานาญการ จํานวน…………คน ดังนี้
๑. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
๒. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
๓. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน…………คน ดังนี้
๑. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
๒. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
๓. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
๒. เพิ่มจํานวนผู้ชํานาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จากที่ได้รับอนุญาต
เพิ่มรายชื่อผู้ชํานาญการ จํานวน…………คน ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
เพิ่มรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน…………คน ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. ลดจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จากที่ได้รับอนุญาต
ลดรายชื่อผู้ชํานาญการ จํานวน…………คน ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
ลดรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน…………คน ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
หมายเหตุ
๑. ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
๒. การยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว
โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน

ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความข้ า งต้ น ถู ก ต้ อ ง เป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการ และยิ น ดี ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................
ลงชื่อ.........................................................
ประทับตรา
(.......................................................)
(.......................................................)
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ………..…
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาต

40

แบบ บตพ.๒

-๓(สําหรับเจ้าหน้าที่)

หลักฐานประกอบการพิจารณา
ประเภทบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วน ……… ชุด
ตามกฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับ
มอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
สําเนาใบอนุญาตเลขที่……………………………………………………….
……… แผ่น
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่............ออกให้ ณ วันที่ ..........เดือน..........................พ.ศ.................
คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
……… แผ่น
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ
……… แผ่น
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
……… แผ่น
คําขอทําหน้าที่ผู้ชํานาญการ จํานวน ………คน พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล
……… ชุด
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………. ……… แผ่น
คําขอทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล ……… ชุด
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………
……… แผ่น

เลขที่คําขอ
สําหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……..…
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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แบบ บตพ.๒

-๔(สําหรับเจ้าหน้าที่)

หลักฐานประกอบการพิจารณา

หนั ง สื อ มอบอํ า นาจให้ เ ป็ น ผู้ มี อํ า นาจแทนนิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง ติ ด อากรแสตมป์ ค รบถ้ ว น
ตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
สําเนาใบอนุญาตเลขที่………………………………………………………………
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่............ออกให้ ณ วันที่ ..........เดือน..........................พ.ศ.................
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีวัตถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
คําขอทําหน้าที่ผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน พร้อมหลักฐานรายบุคคล
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สํ าเนาเอกสารการได้ รั บอนุ ญาตให้ เป็ นผู้ ประกอบวิ ชาชี พวิ ศวกรรมควบคุ ม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกําหนดกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………..
คํ า ขอทํ า หน้ า ที่ ผู้ ช่ ว ยผู้ ชํ า นาญการ จํ า นวน …………คน พร้ อ มหลั ก ฐานรายบุ ค คล
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สํ า เนาใบรั บ รองแสดงว่ า เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การฝึ ก อบรมด้ า นการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………..

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ…….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

เลขที่คําขอ
สําหรับเจ้าหน้าที่

ประเภทนิติบุคคล

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
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………..

แผ่น

..………

แผ่น

………..

ชุด

………..

แผ่น

..……… แผ่น
……….. แผ่น
……….. แผ่น
……….. ชุด

………..
………..

แผ่น
ชุด

………..

แผ่น

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ…….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๓
บ

สําหรรับเจ้าหน้าที่

คําขอใใบแทนใบออนุญาต
ประเภทคําขออ

บุคคลธรรมดา

นิตบิ คุ คล

เลลขที่คําขอ………………………………………….
วันนที…่ .…เดือน………………..พ.ศ.…….…...
ผู้รรับคําขอ…………………………………………..
สําหรับเจ้้าหน้าที่

บุคคลธรรมดดา ชื่อผู้ขอ (นนาย/นาง/นางสาว)…………………………………นนามสกุล…………..…………….………………..…..
เลขประจํําตัวประชาชนน
ที่อยูท่ ี่สามมารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซซอย ..........................................................
ถนน ............................................. หมูมูท่ ี่ ...............ตํตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขขต .................................. จังหวั
ห ด ............................ รหัสไปรษณี
ไ
ย์ ............................
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื
ค ่อนที่ ....................................................
โทรสาร ................................... E-maail …………....………...…………………………..……..........……….…..
นิติบคุ คล

ชื่อนิติบุคคล…………..…………………………………………………………………………………..……….……………….…..
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
ประเภทธุธุรกิจ…………………………………………………………………………………………………………….…….
ใบอนุญาตตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคควบคุม ประเภภทนิติบุคคล เลลขที…่ ………………….……………
ออกให้ตงแต่
งั้ วันที…่ …เดือน…………………พ.ศ………..ถึงวัวนที…่ …เดือน……………………พพ.ศ………..…..
ที่อยู่สํานักงานใหญ่
ก
เลขขที่ ..................... ตรอก/ซอย .................................................................
ถนน ............................................. หมูมูท่ ี่ ...............ตํตําบล/แขวง ...............................................
ห ด ............................ รหัสไปรษณี
ไ
ย์ ............................
อําเภอ/เขขต .................................. จังหวั
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื
ค ่อนที่ ...................................................
โทรสาร ................................... E-maail …………....………...…………………………..……...........…………..
Website…………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้อมูล
ใบอนุญาต

ใบอนุญาตตเลขที…่ …………………………………....................................................................................
อนุญาต ณ วันที…่ ……………เดือน……………………………………..พ.ศ…………………………………………….….
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที…่ …..ออก ณ วันที........เดื
.่
อน.....................................พ.ศ............................

ยื่นคํคาขอรับใบแทนใบอนุญาตตรรวจสอบและรัับรองการจัดการพลังงานตามมความในข้อ ๑๑๓ แห่งกฎกระทรวงกําหนดด
คุณสมบั ติของผู้ ขอรับใบอนนุ ญาต หลักเกณ
ณฑ์ วิธี การ แลละเงื่ อนไขการรขอรั บใบอนุ ญาต
ญ และการอนุ ญาตตรวจสออบและรั บรองง
การจัดการพลัังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕๕ เนื่องจากใบบอนุญาต
สูญหาย
ถูกทําลาย//ชํารุดในสาระสสําคัญ
อื่น ๆ โปรดระะบุ…………………………………………………………………….………..
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แบบ บตพ.๓

-๒-

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

หมายเหตุ
๑. ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
๒. การยื่นคําขอรับใบอนุญาต ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว
โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องทุกประการ

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
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ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๓

-๓-

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

หลักฐานประกอบการพิจารณา
ประเภทบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบแทนใบอนุญาตที่ติดอากรแสตมป์ ………
ชุด
ครบถ้ ว นตามกฎหมาย พร้ อ มแนบสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู้ ม อบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู้ ข อรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าต พร้ อ มรั บ รอง ……… แผ่น
สําเนาถูกต้อง
หลั ก ฐานการแจ้ ง ความจากสถานี ตํ า รวจในท้ อ งที่ ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย หรื อ ……… แผ่น
ใบอนุญาตเดิมที่ถูกทําลายหรือชํารุด แล้วแต่กรณี
หลักฐานประกอบการพิจารณา
ประเภทนิติบุคคล
หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้มีอํานาจแทนนิติบุคคลซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วน ………
แผ่น
ตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รั บ
มอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
หนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ อ อกไว้ ไ ม่ เ กิ น 3 เดื อ น ………
ชุด
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
หลั ก ฐานการแจ้ ง ความจากสถานี ตํ า รวจในท้ อ งที่ ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย หรื อ ………
แผ่น
ใบอนุญาตเดิมที่ถูกทําลายหรือชํารุด แล้วแต่กรณี

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ…………
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
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สําหรับเจ้าหน้าที่

สําหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๔
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
(ประเภทบุคคลธรรมดา)

เลขที่คําขอ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล…………………………………………………………………..…
เลขประจํ า ตั ว ประชาชน …………………………………………..……….. ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด
การพลั ง งาน ตามกฎกระทรวงกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขอรั บ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ....................................... ถนน........................................
หมู่ที่ ...............ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ............................
ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ไม่ เ คยถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตที่ อ อกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
ในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว……ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที…่ …...เดือน………………..พ.ศ…………
ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยต้ อ งโทษโดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ในความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม
การอนุรักษ์พลังงาน
เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์
พ ลัง ง า น ………ครั้ ง ครั้ ง สุ ด ท้ า ย เมื่ อ วั น ที่ ………เดื อ น………………….…..พ.ศ………..พ้ น โทษ
เมื่อวันที่…………….…เดือน……………………..พ.ศ…..……..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
พร้อมกับคํารับรองนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาทีก่ ําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีอ่ ธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

………
………
………

แผ่น
แผ่น
แผ่น

………

แผ่น

………

แผ่น

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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แบบ บตพ.๔

คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
(ประเภทนิติบุคคล)

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล……………………………………………………………….…..…
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขอรั บ ใบอนุ ญ าตและการอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในนามของ (ชื่อนิติบุคคล)…………………………………………..............................................................................
ตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่……….………………………………………………………
ออกให้ตั้งแต่วันที่……….เดือน…………..……………พ.ศ………………....ถึงวันที่……...เดือน…………………….…..พ.ศ……….………......
ที่อยู่สํานักงานใหญ่ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ......................................... ถนน ..........................................
หมู่ที่ ...............ตําบล/แขวง ........................................... อําเภอ/เขต ................................. จังหวัด ...................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล……………………………………………………..
เลขประจําตัวประชาชน…………………………………………………. ในฐานะ
กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคล มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
มีสัญชาติไทย
ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่
กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น
เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด
พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาทีก่ ําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีอ่ ธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ….………
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
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………
………
………

แผ่น
แผ่น
แผ่น

………

แผ่น

………

แผ่น

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……...…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

-2-

แบบ บตพ.๔
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
ณ วั น ที่ ………เดื อ น…………………………….พ.ศ…………..มี ค วามถู ก ต้ อ ง ตามหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์ เลขที่……………….………ออกให้ ณ วันที่……เดือน……………..……พ.ศ…………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
ดังรายนามต่อไปนี้ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๑) (จ) ของกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขอรั บ ใบอนุ ญ าตและการอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน
พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงลายมือชือ่ เพื่อรับรองว่า
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ (๑)(จ)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ…….…..
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
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ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ…………
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๕
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

หนังสือมอบอํานาจ

เลขที่คําขอ

วันที่………เดือน………………………….พ.ศ…………..
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………….อายุ…………..ปี
เชื้อชาติ………………สัญชาติ…………….ที่อยู่เลขที…่ …………..ตรอก/ซอย………..……………..ถนน………………….………..…
หมู่ท…ี่ …..…ตําบล/แขวง………………………….……..……อําเภอ/เขต…………………….………..จังหวัด…………………..…..…..
ในฐานะ……………………………………………………ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด………………………………..…………………….
ตั้งอยู่เลขที่………………..ตรอก/ซอย……….……………….………..ถนน………………...................................……หมู่ที่……..…
ตําบล/แขวง………………….……อําเภอ/เขต…………………….……….……..จังหวัด………………………………………….……..…..
ขอมอบอํานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………อายุ…………ปี เชื้อชาติ………………………
สัญชาติ…………….ที่อยู่เลขที…่ …………..ตรอก/ซอย………..……………..ถนน………………………….....……หมู่ท…ี่ ………..…
ตําบล/แขวง………………………….……..……อําเภอ/เขต…………………….………..จังหวัด…………………………………..…..…..
เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการ…………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….……แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ
การใดที่ผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทําเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานทั้งผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ……………………….………….………………ผู้มอบอํานาจ
(………………………..…………………………)
ลงชื่อ……………………….………….………………ผู้รับมอบอํานาจ
(………………………..…………………………)
ลงชื่อ……………………….………….………………พยาน
(………………………..…………………………)
ลงชื่อ……………………….………….………………พยาน
(………………………..…………………………)
หมายเหตุ
๑. หนั ง สือ มอบอํ า นาจฉบั บนี้ ใ ช้ ใ นกรณี ที่ ก รรมการหรื อผู้ จั ด การของนิ ติบุ ค คลที่ มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น
นิติ บุ ค คล หรื อ บุ ค คลธรรมดา ไม่ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ยื่ น ขอรั บ ใบอนุ ญ าตด้ ว ยตนเอง แต่ ม อบอํ า นาจให้ ผู้ อื่ น มา
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตแทน
๒. แนบสํ าเนาบัตรประจําตั วประชาชนทั้ งผู้มอบอํานาจและผู้ รั บมอบอํ านาจ โดยเจ้ าของหลั กฐานเป็ น
ผู้รับรองสําเนาถูกต้อง
๓. ติดอากร ๓๐.๐๐ บาท
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แบบ บตพ.๖
(สําหรับเจ้าหน้าที)่

เลขที่คําขอ

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ
ลําดับ

คํานําหน้า-ชื่อ-สกุล

ลายมือชือ่

เลขประจําตัวประชาชน

ผู้ชํานาญการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีแสดงรายชือ่ ข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ………..…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
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ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน……………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๗
(สําหรับเจ้าหน้าที)่

เลขที่คําขอ

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ลําดับ

คํานําหน้า-ชื่อ-สกุล

ลายมือชือ่

เลขประจําตัวประชาชน

ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีแสดงรายชือ่ ข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……………
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
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ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน………………... พ.ศ………..…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๘

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

รู ปถ่ ายสี
ขนาด ๒ นิว้

คําขอทําหน้าที่ผู้ชํานาญการ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที…่ ………………ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ท…ี่ ……………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์ …….………
โทรศัพท์ ………………………..…… โทรสาร …………………………………… email ……………………….………..………………..……………….
ที่ทํางานปัจจุบนั …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ตั้งอยูเ่ ลขที…่ …………… ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ท…ี่ ……………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์ …….………
โทรศัพท์ ………………………..…… โทรสาร …………………………………… email ……………………….………..………………..……………….
ยื่นคําขอทําหน้าที่เป็นผู้ชํานาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ ของผู้ขอรั บ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็นผู้ชํานาญการให้กับ
เลขประจําตัวประชาชน
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
……….…………………………………..………
-

บุคคลธรรมดา ……………………………………………………

-

-

นิติบุคคล

-

-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา
สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน…………………..พ.ศ………..
ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน …………..ครั้ง
ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ…………..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..……..
ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ชํานาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ………………………………….…….……
(…………………………….……………….)
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ….….
ผู้ชํานาญการ

ลงชื่อ…………………………………..………… ลงชื่อ……………………….……….……………
(…………………………………………….)
(………..………………………………….)
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ…….
วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ…….
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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แบบ บตพ.๘
-๒-

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

พร้อมกับคําขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา

………
………
………

แผ่น
แผ่น
ใบ

สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาทีก่ ําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง
สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีอ่ ธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

………

แผ่น

………

แผ่น

………

แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ………………………………….…….……
(…………………………….……………….)
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ….….
ผู้ชํานาญการ

ลงชื่อ…………………………………..………… ลงชื่อ……………………….……….……………
(…………………………………………….)
(………..………………………………….)
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ…….
วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ…….
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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แบบ บตพ.๙
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

รู ปถ่ ายสี
ขนาด ๒ นิว้

คําขอทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที่…………………ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที่………………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย์……….………
โทรศัพท์ ………………………..…… โทรสาร …………………………………… email ……………………….………..………………..……………….
ที่ทํางานปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ตั้งอยู่เลขที่……………… ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที่………………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย์……….………
โทรศัพท์ ………………………..…… โทรสาร …………………………………… email ……………………….………..………………..……………….
ยื่นคําขอทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ชํานาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็นผู้ช่วยผู้ชํานาญการให้กับ
เลขประจําตัวประชาชน
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
……….…………………………………..………
-

บุคคลธรรมดา ……………………………………………………

-

-

นิติบุคคล

-

-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา
สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมือ่ วันที…่ ……เดือน…………………..พ.ศ…………..
ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน ………ครั้ง
ครั้งสุดท้าย เมือ่ วันที…่ ……เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เมื่อวันที…่ ……เดือน……………………..พ.ศ…..……..
ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช่วยผู้ชํานาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ………………………………….…….……
(…………………………….……………….)
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ….….
ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ

ลงชื่อ…………………………………..………… ลงชื่อ……………………….……….……………
(…………………………………………….)
(………..………………………………….)
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ…….
วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ…….
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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แบบ บตพ.๙

-๒-

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

พร้อมกับคําขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา

………
………
………

แผ่น
แผ่น
ใบ

สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

………

แผ่น

………

แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องทุกประการ

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ………………………………….…….…… ลงชื่อ……………………………………..………… ลงชื่อ……………………………….……………
(…………………………….……………….)
(………………………………………………….)
(………..………………………………….)
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ….…. วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ…….
วันที่ …….เดือน…………………….พ.ศ…….
ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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แบบ บตพ.๑๐

เลขที…่ …………….

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
………………………(ชื่อบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)…………………….
สํานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที…่ …….…….. ตรอก/ซอย……………………..…………..………ถนน…………………………………หมู่ท…ี่ …..…..
ตําบล/แขวง……………………………….. อําเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด………………………….…………………
ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีรายการสําคัญ ดังนี้
๑. บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
๒. เงือ่ นไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

เอกสารแนบท้าย ๑
เอกสารแนบท้าย ๒

อนุญาต ณ วันที่ ………..เดือน………….พ.ศ. …………
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .................................................
ออกให้ ณ วันที่ .............เดือน………….พ.ศ. …………

………………………………………………..
(………………………………..…..………..)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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เลขที…่ …………….

เอกสารแนบท้าย ๑
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ

รายชื่อผู้ชํานาญการ จํานวน........คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

………………………………………….......
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

รายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน........คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

………………………………………….......
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .................................................
ออกให้ ณ วันที่ .............เดือน………….พ.ศ. …………

57

เลขที…่ …………….

เอกสารแนบท้าย ๒
เงื่อนไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กําหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑

๒
๓
๔

๕

ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ดําเนินการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมาย ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรับ รองการจัด การพลั ง งาน รายงานสถานภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกําหนด
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน จั ด ให้ ผู้ ชํ า นาญการและผู้ ช่ ว ย
ผู้ชํานาญการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด
ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และจะแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานรั บ ทราบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ทั น ที ที่ เ กิ ด ความไม่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานในการส่งมอบ เอกสาร หลักฐาน หรือเข้ามาชี้แจง ตามที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .................................................
ออกให้ ณ วันที่ .............เดือน………….พ.ศ. …………
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แบบ บตพ.๑๑

ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน
เลขที่………………………..……….
ออกให้ ณ วันที่……เดือน……….…พ.ศ…..…

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
………………………(ชื่อบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)…………………….
สํานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที…่ …….…….. ตรอก/ซอย……………………..…………..………ถนน…………………………………หมู่ท…ี่ …..…..
ตําบล/แขวง……………………………….. อําเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด………………………….…………………
ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีรายการสําคัญ ดังนี้
๑. บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
๒. เงือ่ นไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

เอกสารแนบท้าย ๑
เอกสารแนบท้าย ๒

อนุญาต ณ วันที่ ………เดือน……………........พ.ศ. ……………..
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .............................................................
ออกให้ ณ วันที่ .........เดือน…………...........พ.ศ. …………......

………………………………………………..
(………………………………..…..………..)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน
เลขที่......................................
ออกให้ ณ วันที่........เดือน.............พ.ศ. ...................

เอกสารแนบท้าย ๑
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
รายชื่อผู้ชํานาญการ จํานวน........คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

………………………………………….......
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

รายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน........คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

………………………………………….......
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .............................................................
ออกให้ ณ วันที่ .........เดือน…………...........พ.ศ. …………......
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ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน
เลขที่......................................
ออกให้ ณ วันที่........เดือน.............พ.ศ. ...................

เอกสารแนบท้าย ๒
เงื่อนไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กําหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑

๒
๓
๔

๕

ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ดําเนินการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมาย ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรับ รองการจัด การพลั ง งาน รายงานสถานภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกําหนด
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน จั ด ให้ ผู้ ชํ า นาญการและผู้ ช่ ว ย
ผู้ชํานาญการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด
ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และจะแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานรั บ ทราบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ทั น ที ที่ เ กิ ด ความไม่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานในการส่งมอบ เอกสาร หลักฐาน หรือเข้ามาชี้แจง ตามที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .............................................................
ออกให้ ณ วันที่ .........เดือน…………...........พ.ศ. …………......
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ภาคผนวก ก-3
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง การยื่นคาขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
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ภาคผนวก ข ตัวอย่างแบบคาขอ และการกรอกข้อมูล
 ภาคผนวก ข-1

คาขอรับใบอนุญาตใหม่
ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทนิติบุคคล

 ภาคผนวก ข-2

คาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ผู้ชานาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชานาญการ

 ภาคผนวก ข-3

คาขอใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน
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ภาคผนวก ข-1
คาขอรับใบอนุญาตใหม่ ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทนิติบุคคล
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แบบ บตพ.๑
สำหรับเจ้ำหน้ำที่

คำขอรับใบอนุญำต
ตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน
ประเภทคำขอ

 บุคคลธรรมดำ

เลขที่คาขอ………………..…………………
วันที…่ .…เดือน……………..พ.ศ.………...
ผู้รับคาขอ………………………..…………..

_____

 นิติบุคคล

สำหรับเจ้ำหน้ำที่

บุคคลธรรมดำ ชื่อผู้ขอ (นาย/นาง/นางสาว)………เอกราช..…………นามสกุล…………พิทักษ์ไพศาล.………………..
เลขประจาตัวประชาชน
0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ ..........1.......... ตรอก/ซอย .................นวลจันทร์............................
ถนน .............วิภาวดี........................ หมู่ที่ .......1.....ตาบล/แขวง ...........วิภาวดี............................
อาเภอ/เขต .........จตุจักร............... จังหวัด .......กรุงเทพฯ...... รหัสไปรษณีย์ ....10900................
โทรศัพท์ .........02-222-2222................ โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............081-1234567.......................
โทรสาร ......02-222-2223........ E-mail …………..anu@gmail.com….…..…….........………...........
นิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล……………………………………………………………………...……..……………………………….……
เลขทะเบียนนิติบุคคล
ประเภทธุรกิจ………………………………………………………………………………………..………………...…….
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่…………………………….……
ออกให้ตั้งแต่วันที…่ ….เดือน………………….พ.ศ……………..ถึงวันที…่ …เดือน…………….…พ.ศ………..
ที่อยู่สานักงานใหญ่ เลขที่ ............................... ตรอก/ซอย ...........................................................
ถนน ................................................. หมู่ที่ ................ตาบล/แขวง ...............................................
อาเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ……………….................. รหัสไปรษณีย์ …………........
โทรศัพท์ …………………………................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................
โทรสาร ............................................ E-mail ………………………………….………..……..........………..
Website……………………………………………………………………………………………………………………….

ยื่นคาขอต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการ
พลังงานตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยผู้ขอรับใบอนุญาต ฯ มีบุคลากรที่กาหนดไว้ตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ชานาญการ

จานวน

ลงชื่อ........................เอกราช..........................
(..........นายเอกราช พิทักษ์ศาล............)
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต

…1…

คน

(๒) ผู้ช่วยผู้ชานาญการ จานวน

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)
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…2…

คน

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๑
-๒-

(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับจ้าหน้าที่) (สาหรับ
เจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

หมำยเหตุ
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
๒. การยื่นคาขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว
โดยมีหนังสือมอบอานาจเป็นหลักฐาน
๓. ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้แก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับ
ใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้ง
๔. ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคาขอรับใบอนุญาต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะจาหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
๕. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต

 ข้าพเจ้า ขอรับรองว่ าข้อความข้างต้ นถูกต้ อง เป็ น ความจริง ทุ กประการ และยิ น ดีที่ จะปฏิบั ติ ตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ลงชื่อ.....................เอกราช..............................
(..............นายเอกราช พิทักษ์ไพศาล...........)
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)
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ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

-๓-

แบบ บตพ.๑
(สาหรับเจ้าหน้าที)่

เลขที่คาขอ
หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ
ประเภทบุคคลธรรมดำ
 หนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้ดาเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วน ……… ชุด
ตามกฎหมาย พร้ อ มแนบส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนของผู้ ม อบอ านาจและ
ผู้รับมอบอานาจที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
 คารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
…1… แผ่น
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชานาญการ
…1… แผ่น
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชานาญการ
…1… แผ่น
1
 คาขอทาหน้าที่ผู้ชานาญการ จานวน ………คน
…1… ชุด
พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล
ประกอบด้วย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาที่กาหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาใบรั บรองแสดงว่ าเป็นผู้ สาเร็ จการฝึ กอบรมด้ านการตรวจสอบและ
รับรองการจัด การพลังงานตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีก ารที่อ ธิบดี กรมพั ฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………. ……… แผ่น
2
 คาขอทาหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชานาญการ จานวน …………คน
…2… ชุด
พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล
ประกอบด้วย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………
……… แผ่น

สำหรับเจ้ำหน้ำที่

ลงชื่อ....................เอกราช............................
(........นายเอกราช พิทักษ์ไพศาล.........)
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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แบบ บตพ.๔
(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำต
(ประเภทบุคคลธรรมดำ)

เลขที่คาขอ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………เอกราช……………….นามสกุล………………พิทักษ์ไพศาล……………………………..…
เลขประจาตัวประชาชน …………0000000000001…………………….. ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลั ง งาน ตามกฎกระทรวงกาหนดคุณ สมบั ติ ของผู้ ขอรับ ใบอนุ ญ าต หลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขการขอรั บ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .........1.......... ตรอก/ซอย ...........นวลจันทร์........... ถนน...........วิภาวดี..................
หมู่ที่ .......1.......ตาบล/แขวง ...........วิภาวดี...................... อาเภอ/เขต .............จตุจักร............. จังหวัด ....กรุงเทพฯ.........
ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
 ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
 ไม่ เ คยถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตที่ อ อกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
ในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว……ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่……...เดือน………………..พ.ศ…………
 ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยต้ อ งโทษโดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ในความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม
การอนุรักษ์พลังงาน
 เคยต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์
พ ลัง ง า น ………ครั้ ง ครั้ ง สุ ด ท้ า ย เมื่ อ วั น ที่ ………เดื อ น ………………….…..พ.ศ………..พ้ น โทษ
เมื่อวันที่…………….…เดือน……………………..พ.ศ…..……..
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริง ทุกประการ และยินดีที่จ ะปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
พร้อมกับคารับรองนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาที่กาหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

…1…
…1…
…1…

แผ่น
แผ่น
แผ่น

…1…

แผ่น

………

แผ่น

ลงชื่อ...................เอกราช............................
(..........นายเอกราช พิทักษ์ไพศาล.............)
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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แบบ บตพ.๖
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชานาญการ
ลาดับ
1

คานาหน้า-ชื่อ-สกุล
นายเอกราช พิทักษ์ไพศาล

ลายมือชื่อ

เลขประจาตัวประชาชน

ผู้ชานาญการ

0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1
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-
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-

-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เอกราช

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีแสดงรายชื่อข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................เอกราช..........................
(….........นายเอกราช พิทักษไพศาล..............)
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)
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ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน……………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๗
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชานาญการ
ลาดับ

คานาหน้า-ชื่อ-สกุล

ลายมือชื่อ

เลขประจาตัวประชาชน

ผู้ช่วยผู้ชานาญการ

1

นายบุญชัย โชคสมบัติ

0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 2

บุญชัย

2

นายสุพรรณ ศิริทรัพย์

0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 3

สุพรรณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีแสดงรายชื่อข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.....................เอกราช............................
(...........นายเอกราช พิทักษ์ไพศาล..........)
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)
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ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน………………... พ.ศ………..…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๘

รู ปถ่ ายสี
ขนาด ๒ นิว้

(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

คำขอทำหน้ำที่ผู้ชำนำญกำร
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………เอกราช พิทักษ์ไพศาล……………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที่………1………ตรอก/ซอย…………นวลจันทร์………..………ถนน…………วิภาวดี……………………….หมู่ที่…………1…….…
ตาบล/แขวง………วิภาวดี…..…อาเภอ/เขต……จตุจักร………… จังหวัด……กรุงเทพฯ……….……รหัสไปรษณีย…์ 10900…
โทรศัพท์ …086-6667777…… โทรสาร ……02-6662222………… email …………tan@gmail.com…………………..……………….
ที่ทางานปัจจุบนั ………………………………………………………………-………………………………………………………………………...
ตั้งอยูเ่ ลขที่……-……… ตรอก/ซอย………………-……………..………ถนน……………………-………………………….หมู่ที่………-………….…
ตาบล/แขวง………………-…………..…อาเภอ/เขต………………-…….………… จังหวัด……………-………...……รหัสไปรษณีย…์ ……-…….
โทรศัพท์ ………………-………..…… โทรสาร …………………-……………… email ………………………………-………………..……………….
ยื่นคาขอทาหน้าที่เป็นผู้ชานาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการขอรับ
ใบอนุ ญาตตรวจสอบและรับ รองการจั ดการพลัง งานตามความในข้อ ๔ แห่ง กฎกระทรวงกาหนดคุณ สมบั ติของผู้ ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็นผู้ชานาญการให้กับ
 บุคคลธรรมดา
 นิติบุคคล

เลขประจาตัวประชาชน
0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1
เลขทะเบียนนิติบุคคล
………………………………………………….
-

………นายเอกราช พิทักษ์ไพศาล……

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา
สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน…………………..พ.ศ………..
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 เคยต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน …………..ครั้ง
ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ…………..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..……..
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ชานาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน
ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ……………เอกราช……….…….…… ลงชื่อ………..….…เอกราช……...…………
(……นายเอกราช พิทักษ์ไพศาล….)
(…นายเอกราช พิทักษ์ไพศาล….)
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ผู้ชานาญการ
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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ลงชื่อ……………………….……….……………
(………..………………………………….)
วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ…….
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๘
-๒-

(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

พร้อมกับคาขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา

…1…
…1…
…1…

แผ่น
แผ่น
ใบ

 สาเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาที่กาหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
 สาเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
 เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

…1…

แผ่น

…1…

แผ่น

…..…

แผ่น

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ………………เอกราช……….…….…
(…นายเอกราช พิทักษ์ไพศาล…..)
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ผู้ชานาญการ

ลงชื่อ…………………เอกราช……..…………
(…นายเอกราช พิทักษ์ไพศาล..)
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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ลงชื่อ……………………….……….……………
(………..………………………………….)
วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ…….
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๙

รู ปถ่ ายสี
ขนาด ๒ นิว้

(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

คำขอทำหน้ำทีผ่ ู้ช่วยผู้ชำนำญกำร
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………….…………………บุญชัย โชคสมบัติ…………………………………….……………
ที่อยู่เลขที่………13………ตรอก/ซอย…………เทศบาล 3..………ถนน……………ราชวิถี………………………….หมู่ที่………6………….…
ตาบล/แขวง………สนามจันทร์..…อาเภอ/เขต………เมือง…….………… จังหวัด……นครปฐม…….……รหัสไปรษณีย์…73000……
โทรศัพท์ …089-456789.…… โทรสาร ………02-4444555………… email ….………boonchai@gmail.com…………………….
ที่ทางานปัจจุบัน…………………………………………………………-……….…………………………………………………………………...
ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ ……-…..… ตรอก/ซอย……………-…………..………ถนน……………………-………………………….หมู่ ที่ …………-………….…
ตาบล/แขวง…………..-…………..…อาเภอ/เขต……………..-…….………… จังหวัด………………-………..……รหัสไปรษณีย์…….…-…..…..
โทรศัพท์ ……………..-….…..…… โทรสาร ………..……...-…….………… email ……………………………..-…………….……..……………….
ยื่นคาขอทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ชานาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็นผู้ช่วยผู้ชานาญการให้กับ
บุคคลธรรมดา
 นิติบุคคล

เลขประจาตัวประชาชน
0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1
เลขทะเบียนนิติบุคคล
………………………………………….………
……นายเอกราช พิทักษ์ไพศาล……

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา
สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที…่ ……เดือน…………………..พ.ศ…………..
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 เคยต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ………ครั้ง
ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..……..
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช่วยผู้ชานาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน
ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ…….…บุญชัย โชคสมบัต…ิ .……

ลงชื่อ…………………เอกราช……..…………

ลงชื่อ……………………….……….……………

(……นายบุญชัย โชคสมบัต…ิ ….)
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ผู้ช่วยผูช้ านาญการ

(…นายเอกราช พิทักษ์ไพศาล…..)
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต

(………..………………………………….)
วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ…….
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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แบบ บตพ.๙
-๒-

(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

พร้อมกับคาขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา

…1…
…1…
…1…

แผ่น
แผ่น
ใบ

 สาเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
 เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

…1…

แผ่น

…..…

แผ่น

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ………………บุญชัย….…….……
(….นายบุญชัย โชคสมบัต.ิ ….)
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ผู้ช่วยผูช้ านาญการ

ลงชื่อ…………………เอกราช………..………… ลงชื่อ……………………………….……………
(……นายเอกราช พิทักษ์ไพศาล…….)
(………..………………………………….)
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
วันที่ …….เดือน…………………….พ.ศ…….
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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แบบ บตพ.๙

รู ปถ่ ายสี
ขนาด ๒ นิว้

(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

คำขอทำหน้ำทีผ่ ู้ช่วยผู้ชำนำญกำร
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………….…………………สุพรรณ ศิริทรัพย์ .………………………………….……………
ที่ อ ยู่ เ ลขที่ ……13………ตรอก/ซอย…………………-………..………ถนน…………………ลาดพร้ า ว………..……….หมู่ ที่ ………2……….…
ตาบล/แขวง………ลาดพร้าว……..…อาเภอ/เขต………จตุจักร…….………… จังหวัด……กรุงเทพฯ…….……รหัสไปรษณีย์…10900…
โทรศัพท์ …081-1234578.…… โทรสาร ……02-3334444………… email ….………tawan@gmail.com…………..……………….
ที่ทางานปัจจุบัน……………………………………………-………………………………………………………………………………………...
ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ ………-…… ตรอก/ซอย…………………..-………..………ถนน……………………..-……………………….หมู่ ที่ …………-……….…
ตาบล/แขวง…………….-…………..…อาเภอ/เขต………………-….………… จังหวัด………………-………..….……รหัสไปรษณีย์……-……..
โทรศัพท์ ………………-…..…..…… โทรสาร …………………-…….………… email ……………………………-…………….……..……………….
ยื่นคาขอทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ชานาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็นผู้ช่วยผู้ชานาญการให้กับ
บุคคลธรรมดา
 นิติบุคคล

เลขประจาตัวประชาชน
0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1
เลขทะเบียนนิติบุคคล
………………………………………………….
-

………นายเอกราช พิทักษ์ไพศาล……

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา
สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที…่ ……เดือน…………………..พ.ศ…………..
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 เคยต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ………ครั้ง
ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..……..
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช่วยผู้ชานาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน
ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ……………สุพรรณ………….…….…… ลงชื่อ………………เอกราช……..…………

ลงชื่อ……………………….……….……………

(………นายสุพรรณ ศิริทรัพย์…….)
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ผู้ช่วยผูช้ านาญการ

(………..………………………………….)
วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ…….
ผู้ขอรับใบอนุญาต

(..นายเอกราช พิทักษ์ทรัพย์..)
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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แบบ บตพ.๙
-๒-

(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

พร้อมกับคาขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา

…1…
…1…
…1…

แผ่น
แผ่น
ใบ

 สาเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
 เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

…1…

แผ่น

…..…

แผ่น

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ………………สุพรรณ.…….……
ลงชื่อ…………………เอกราช………..………… ลงชื่อ……………………………….……………
(………นายสุพรรณ ศิริทรัพย์…….)
(……นายเอกราช พิทักษ์ไพศาล…….)
(………..………………………………….)
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
วันที่ …….เดือน…………………….พ.ศ…….
ผู้ช่วยผูช้ านาญการ
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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แบบ บตพ.๑
สำหรับเจ้ำหน้ำที่

คำขอรับใบอนุญำต
ตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน
ประเภทคำขอ

 บุคคลธรรมดำ

เลขที่คาขอ………………..…………………
วันที…่ .…เดือน……………..พ.ศ.………...
ผู้รับคาขอ………………………..…………..

 นิติบุคคล

สำหรับเจ้ำหน้ำที่

บุคคลธรรมดำ ชื่อผู้ขอ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………นามสกุล…………..…………….……………………..
เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ..............................................................
ถนน ............................................. หมู่ที่ ...............ตาบล/แขวง ..................................................
อาเภอ/เขต ................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ................................
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................
โทรสาร ................................... E-mail …………....……...………………………..…….........………...........
นิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล…………………………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จากัด...……..……………………………….……
เลขทะเบียนนิติบุคคล
2 - 4 6 3 1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1
ประเภทธุรกิจ………ออกแบบงานระบบวิศวกรรมและบริการด้านอนุรักษ์พลังงาน…………...…….
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่…………0123/56…….……
ออกให้ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557
ที่อยู่สานักงานใหญ่ เลขที่ .............50.............. ตรอก/ซอย ............อารีย์..................................
ถนน ...............พหลโยธิน.................... หมู่ที่ ......-.......ตาบล/แขวง ...............สามเสนใน..............
อาเภอ/เขต ...........พญาไท................ จังหวัด .......กรุงเทพฯ............. รหัสไปรษณีย์ ....10400......
โทรศัพท์ ……........02-7778888............. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..........087-8889999......................
โทรสาร ....... 02-7778889........... E-mail …………Eco-En@gmail.com…..……..........………..
Website………………………www.Eco-en.org………………………………………………………………….

ยื่นคาขอต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการ
พลังงานตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยผู้ขอรับใบอนุญาต ฯ มีบุคลากรที่กาหนดไว้ตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ชานาญการ

จานวน

…1…

ลงชื่อ........................สมชัย..............................
(..........นายสมชัย มีนคร............)
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต

คน

(๒) ผู้ช่วยผู้ชานาญการ จานวน

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)
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…2…

คน

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๑
-๒-

(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับจ้าหน้าที่) (สาหรับ
เจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

หมำยเหตุ
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
๒. การยื่นคาขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว
โดยมีหนังสือมอบอานาจเป็นหลักฐาน
๓. ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้แก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับ
ใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้ง
๔. ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคาขอรับใบอนุญาต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะจาหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
๕. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต

 ข้าพเจ้า ขอรับรองว่ าข้อความข้างต้ นถูกต้ อง เป็ น ความจริง ทุ กประการ และยิ น ดีที่ จะปฏิบั ติ ตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ลงชื่อ.....................สมชัย..............................
(..............นายสมชัย มีนคร...............)
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)
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ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

-๓-

แบบ บตพ.๑
(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับจ้าหน้าที่) (สาหรับ
เจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ

ประเภทนิติบุคคล

 หนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้มีอานาจแทนนิติบุคคล ซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนตาม
กฎหมาย พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุ ร กิ จ หรื อ ให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานหรื อ การแก้ ไ ขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มี
อานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
 คารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชานาญการ
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชานาญการ
 คาขอทาหน้าที่ผู้ชานาญการ จานวน ……1……คน พร้อมหลักฐานรายบุคคล
ประกอบด้วย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาที่กาหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกาหนด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………..
 คาขอท าหน้า ที่ ผู้ช่วยผู้ ชานาญการ จ านวน ……2……คน พร้อ มหลั กฐานรายบุค คล
ประกอบด้วย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาใบรับรองแสดงว่ าเป็น ผู้สาเร็จการฝึ กอบรมด้า นการตรวจสอบและ
รั บ รองการจั ด การพลั งงานตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ อธิ บดี กรมพั ฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………..……………………..

ลงชื่อ.....................สมชัย..............................
(..............นายสมชัย มีนคร...............)
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)
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สำหรับเจ้ำหน้ำที่

…10…. แผ่น
…1…..

ชุด

…1…..

แผ่น

….2.… แผ่น
…1….. แผ่น
…1….. แผ่น
…1…... ชุด

………..
……2…..

แผ่น
ชุด

………..

แผ่น

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๔

คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำต
(ประเภทนิติบุคคล)

(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………สมบัติ………….นามสกุล………………………ทิพย์สุวรรณ……………………….…..…
ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขอรั บ ใบอนุ ญ าตและการอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในนามของ (ชื่อนิติบุคคล)……………………………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จากัด……….........................................
ตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ ……….………0123/56………………………………
ออกให้ตั้งแต่วันที่…10…เดือน……..เมษายน…….พ.ศ……2556.....ถึงวันที่…9...เดือน….…เมษายน….…..พ.ศ……2557……......
ที่อยู่สานักงานใหญ่ เลขที่ ........150....... ตรอก/ซอย ............อารีย์.............. ถนน ...............พหลโยธิน.................
หมู่ที่ ......-.......ตาบล/แขวง ............สามเสนใน............... อาเภอ/เขต ..........พญาไท............. จังหวัด ...กรุงเทพมหานคร..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)…………สมบัติ…………….นามสกุล…………………ทิพย์สุวรรณ………………..
เลขประจาตัวประชาชน…………3515600000001……………. ในฐานะ
 กรรมการ  ผู้จัดการ  บุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคล มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 มีสัญชาติไทย
 ได้รับอนุ ญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่
กาหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น
 เป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด
พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาที่กาหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ....................สมชัย.........................
(..............นายสมชัย มีนคร….............)
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)
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…1…
…1…
…1…

แผ่น
แผ่น
แผ่น

…1…

แผ่น

………

แผ่น

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……...…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

-2-

แบบ บตพ.๔
(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

 ข้าพเจ้ าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับ ผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคล
ณ วันที่ 23 เดือน…….กรกฎาคม…….พ.ศ…2556...มีความถูกต้อง ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์ เลขที่
2463100000001 ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556
 ข้าพเจ้ าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับ ผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคล
ดังรายนามต่อไปนี้ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๑) (จ) ของกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขอรั บ ใบอนุ ญ าตและการอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน
พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงลำยมือชื่อเพื่อรับรองว่ำ
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม
กฎกระทรวงฯ ข้อ (๑)(จ)
1 นายสมบัติ ทิพย์สุวรรณ
กรรมการ
สมบัติ
_____

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จ ะปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ลงชื่อ....................สมชัย.........................
(..............นายสมชัย มีนคร….............)
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)
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ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ…………
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๕
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

หนังสือมอบอำนำจ

เลขที่คาขอ

วันที่…23…เดือน……กรกฎาคม…...พ.ศ…2556…..
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………สมบัติ ทิพย์สุวรรณ………………….อายุ……40…..ปี
เชื้อชาติ……ไทย……สัญชาติ…ไทย….ที่อยู่เลขที่……2……..ตรอก/ซอย..…เสือใหญ่……..ถนน……รัชดา……….………..…
หมู่ท…ี ่ …2..…ตาบล/แขวง………….…รัชดา…….……อาเภอ/เขต……รัชดา….…..จังหวัด…..…กรุงเทพมหานคร.........…..
ในฐานะ…………กรรมการผูจัดการ…………ของบริษัท/หางหุนสวนจากัด… บริษัท เอ็นโก เอ็นเนอยี่ จากัด..….......….
ตั้งอยู่เลขที่………150……..ตรอก/ซอย…….…….อารีย์………..ถนน………………พหลโยธิน......................……หมู่ที่…-..…
ตำบล/แขวง……สามเสนใน…อำเภอ/เขต…………พญาไท.…….……..จังหวัด…………กรุงเทพมหานคร……….……..…..
ขอมอบอานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)……… ……สมชัย มีนคร……………อายุ……30……ปีเชื้อชาติ……ไทย……...….
สัญชาติ…ไทย….ที่อยู่เลขที่………3…..ตรอก/ซอย……วิภาวดี…………..ถนน….……วิภาวดี……….....……หมู่ที่……3…..…
ตาบล/แขวง…………วิภาวดี…….……..……อาเภอ/เขต………จตุจักร….………..จังหวัด………กรุงเทพมหานคร…..…..…..
เป็นผู้มีอานาจดาเนินการ……………………..…ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานรวมถึงการลง
นามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตฯ…………………..…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….……แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ
การใดที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปตามหนั งสือมอบอานาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทาเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานทั้งผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ………………… สมบัติ………........….………ผู้มอบอานาจ
(…….นายสมบัติ ทิพย์สุวรรณ….…)
ลงชื่อ………………… สมชัย.………….………………ผู้รับมอบอานาจ
(…………นายสมชัย มีนคร……………)
ลงชื่อ …………………จรัญ.……….…………………พยาน
(……………นายจรัฐ หวังเจริญ………)
ลงชื่อ ………………………อรุณ.………….……………พยาน
(………นายอรุณ แก่นจันทร์……………)
หมายเหตุ
๑. หนั งสื อ มอบอานาจฉบั บ นี้ ใช้ ใ นกรณี ที่ก รรมการหรื อ ผู้ จั ด การของนิติ บุ คคลที่ มีอ านาจลงนามผู ก พั น
นิ ติ บุ ค คล หรื อบุ คคลธรรมดา ไม่ ได้ เ ป็ น ผู้ ยื่ น ขอรั บ ใบอนุญ าตด้ ว ยตนเอง แต่ม อบอ านาจให้ ผู้ อื่น มา
ดาเนินการขอรับใบอนุญาตแทน
๒. แนบส าเนาบั ตรประจ าตัว ประชาชนทั้งผู้ มอบอานาจและผู้ รับ มอบอานาจ โดยเจ้าของหลั กฐานเป็น
ผู้รับรองสาเนาถูกต้อง
๓. ติดอากร ๓๐.๐๐ บาท
83

แบบ บตพ.๖
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชานาญการ
ลาดับ
1

คานาหน้า-ชื่อ-สกุล
นายสมบัติ ทิพย์สุวรรณ

ลายมือชื่อ

เลขประจาตัวประชาชน

ผู้ชานาญการ

3 - 1 5 6 6 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สมบัติ

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีแสดงรายชื่อข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................สมชัย..........................
(….........นายสมชัย มีนคร..............)
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)
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ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน……………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๗
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชานาญการ
ลาดับ

คานาหน้า-ชื่อ-สกุล

ลายมือชื่อ

เลขประจาตัวประชาชน

ผู้ช่วยผู้ชานาญการ

1

นายสมชัย มีนคร

2 - 3 4 5 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 4

สมชัย

2

นายจันทร์ อินทร

1 - 3 2 7 8 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 9

จันทร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีแสดงรายชื่อข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.....................สมชัย............................
(..............นายสมชัย มีนคร.................)
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)
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ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน………………... พ.ศ………..…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๘

รู ปถ่ ายสี
ขนาด ๒ นิว้

(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

คำขอทำหน้ำที่ผู้ชำนำญกำร
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………สมบัติ ทิพย์สุวรรณ..……………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที่………2………ตรอก/ซอย…………บ้านใหญ่………..………ถนน…………เพชรเกษม……………………….หมู่ที่…………2…….…
ตาบล/แขวง………พุทธมณฑล…..…อาเภอ/เขต……พุทธมณฑล………… จังหวัด……นครปฐม……….……รหัสไปรษณีย…์ 73000…
โทรศัพท์ …086-6667777…… โทรสาร ……02-6662222………… email …………tan@gmail.com…………………..……………….
ที่ทางานปัจจุบนั …………………………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จากัด……………………………………………………………………...
ตั้งอยูเ่ ลขที่..…150……ตรอก/ซอย………อารีย์…………..………ถนน………………พหลโยธิน……………………….หมู่ที่…………-……….…
ตาบล/แขวง………สามเสนใน……..…อาเภอ/เขต………พญาไท.………… จังหวัด……กรุงเทพฯ…….……รหัสไปรษณีย…์ 10400….
โทรศัพท์ ……02-7778888..…… โทรสาร ……02-7778889………… email …………Eco-En@gmail.com………..……………….
ยื่นคาขอทาหน้าที่เป็นผู้ชานาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการขอรับ
ใบอนุ ญาตตรวจสอบและรับ รองการจั ดการพลัง งานตามความในข้อ ๔ แห่ง กฎกระทรวงกาหนดคุณ สมบั ติของผู้ ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็นผู้ชานาญการให้กับ
เลขประจาตัวประชาชน
เลขทะเบียนนิติบุคคล
……บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จากัด…… 2 - 4 6 3 1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1

 บุคคลธรรมดา ……………………………………………………
 นิติบุคคล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา
สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน…………………..พ.ศ………..
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 เคยต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน …………..ครั้ง
ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ…………..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..……..
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ชานาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน
ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ…………….…สมบัต…ิ …..…….……
(……นายสมบัติ ทิพย์สวุ รรณ…….)
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ผู้ชานาญการ

ลงชื่อ…………………สมชัย……..…………
(………นายสมชัย มีนคร………….)
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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ลงชื่อ……………………….……….……………
(………..………………………………….)
วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ…….
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๘

-๒-

(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

พร้อมกับคาขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา

…1…
…1…
…1…

แผ่น
แผ่น
ใบ

 สาเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาที่กาหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
 สาเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
 เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

…1…

แผ่น

…1…

แผ่น

…..…

แผ่น

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ………………สมบัต…ิ …….…….……
(………นายสมบัติ ทิพย์สุวรรณ….)
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ผู้ชานาญการ

ลงชื่อ…………………สมชัย………..…………
(………นายสมชัย มีนคร………….)
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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ลงชื่อ……………………….……….……………
(………..………………………………….)
วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ…….
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๙

รู ปถ่ ายสี
ขนาด ๒ นิว้

(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

คำขอทำหน้ำทีผ่ ู้ช่วยผู้ชำนำญกำร
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………….…………………จันทร์ อินทร………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที่………3………ตรอก/ซอย………สนิทจันทร์………..………ถนน……………วิภาวดี………………………….หมู่ที่………10……….…
ตาบล/แขวง………วิภาวดี………..…อาเภอ/เขต………จตุจักร…….………… จังหวัด……กรุงเทพฯ…….……รหัสไปรษณีย์…10900…
โทรศัพท์ …085-5554444.…… โทรสาร ……02-4445555………… email ….………som@gmail.com……………..……………….
ที่ทางานปัจจุบัน…………………………………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จากัด…………………………………………………………...
ตั้งอยู่เลขที่……150… ตรอก/ซอย…………อารีย์………..………ถนน……………พหลโยธิน………………………….หมู่ที่…………-……….…
ตาบล/แขวง………สามเสนใน……..…อาเภอ/เขต…………พญาไท………… จังหวัด……กรุงเทพฯ……….……รหัสไปรษณีย์…10400..
โทรศัพท์ ……02-7778888..…… โทรสาร ………02-7778889……… email …………Eco-En@gmail.com….……..……………….
ยื่นคาขอทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ชานาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็นผู้ช่วยผู้ชานาญการให้กับ
เลขประจาตัวประชาชน
 บุคคลธรรมดา ……………………………………………………
เลขทะเบียนนิติบุคคล
 นิติบุคคล
……บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จากัด…… 2 - 4 6 3 1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา
สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที…่ ……เดือน…………………..พ.ศ…………..
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 เคยต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ………ครั้ง
ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..……..
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช่วยผู้ชานาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน
ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ……………จันทร์………….…….……

ลงชื่อ…………………สมชัย………..…………

ลงชื่อ……………………….……….……………

(………นายจันทร์ อินทร………….)
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ผู้ช่วยผูช้ านาญการ

(…………นายสมชัย มีนคร……….)
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต

(………..………………………………….)
วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ…….
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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แบบ บตพ.๙
-๒-

(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

พร้อมกับคาขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา

…1…
…1…
…1…

แผ่น
แผ่น
ใบ

 สาเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
 เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

…1…

แผ่น

…..…

แผ่น

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ………………จันทร์……….…….……
(………นายจันทร์ อินทร……….)
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ผู้ช่วยผูช้ านาญการ

ลงชื่อ…………………สมชัย………..…………
(……………นายสมชัย มีนคร………….)
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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ลงชื่อ……………………………….……………
(………..………………………………….)
วันที่ …….เดือน…………………….พ.ศ…….
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๙

รู ปถ่ ายสี
ขนาด ๒ นิว้

(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

คำขอทำหน้ำทีผ่ ู้ช่วยผู้ชำนำญกำร
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………….…………………สมชัย มีนคร………………………………………….……………
ที่อยู่ เลขที่ ………3………ตรอก/ซอย………………………..………ถนน……………พระราม 1………………………….หมู่ที่ ………………….…
ตาบล/แขวง………ปทุมวัน………..…อาเภอ/เขต………ปทุมวัน…….………… จังหวัด……กรุงเทพฯ…….……รหัสไปรษณีย์…10330…
โทรศัพท์ …085-6667777.…… โทรสาร …………………………………… email ….………som@gmail.com……………..……………….
ที่ทางานปัจจุบัน…………………………………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จากัด…………………………………………………………...
ตั้งอยูเ่ ลขที่…150….. ตรอก/ซอย…………อารีย์………..………ถนน……………พหลโยธิน…………………………….หมู่ที่…………-……….…
ตาบล/แขวง…………สามเสนใน…..…อาเภอ/เขต…………พญาไท………… จังหวัด……กรุงเทพฯ……….……รหัสไปรษณีย์…10400..
โทรศัพท์ ……02-7778888..…… โทรสาร ………02-7778889……… email …………Eco-En@gmail.com….……..……………….
ยื่นคาขอทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ชานาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็นผู้ช่วยผู้ชานาญการให้กับ
เลขประจาตัวประชาชน
เลขทะเบียนนิติบุคคล
……บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จากัด…… 2 - 4 6 3 1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1

 บุคคลธรรมดา ……………………………………………………
 นิติบุคคล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา
สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที…่ ……เดือน…………………..พ.ศ…………..
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 เคยต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ………ครั้ง
ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..……..
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช่วยผู้ชานาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน
ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ……………สมชัย………….…….……

ลงชื่อ…………………สมชัย………..…………

ลงชื่อ……………………….……….……………

(………นายสมชัย มีนคร………….)
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ผู้ช่วยผูช้ านาญการ

(…………นายสมชัย มีนคร……….)
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต

(………..………………………………….)
วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ…….
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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แบบ บตพ.๙

-๒-

(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

พร้อมกับคาขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา

…1…
…1…
…1…

แผ่น
แผ่น
ใบ

 สาเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
 เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

…1…

แผ่น

…..…

แผ่น

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ………………สมชัย……….…….……
(………นายสมชัย มีนคร……….)
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ผู้ช่วยผูช้ านาญการ

ลงชื่อ…………………สมชัย………..…………
(……………นายสมชัย มีนคร………….)
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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ลงชื่อ……………………………….……………
(………..………………………………….)
วันที่ …….เดือน…………………….พ.ศ…….
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ภาคผนวก ข-2
คาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชานาญการ

92

แบบ บตพ.๒

คำขออนุญำตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ผู้ชำนำญกำรหรือผู้ช่วยผู้ชำนำญกำร
ประเภทคำขอ

 บุคคลธรรมดำ

 นิติบุคคล

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่คาขอ………………..…………………
วันที…่ .…เดือน……………..พ.ศ.………...
ผู้รับคาขอ………………………..…………..
สำหรับเจ้ำหน้ำที่

บุคคลธรรมดำ ชื่อผู้ขอ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………นามสกุล…………..…………….…………...………..
เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย .............................................................
ถนน ............................................. หมู่ที่ ...............ตาบล/แขวง .................................................
อาเภอ/เขต ................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ...............................
โทรศัพท์ ...................................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..................................................
โทรสาร ......................................... E-mail …………....……...………………………..…….........………….
นิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล…………………………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จากัด……………………………….……………
เลขทะเบียนนิติบุคคล
2 - 4 6 3 1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1
ประเภทธุรกิจ…………ออกแบบระบบวิศวกรรมและบริการด้านอนุรักษ์พลังงาน………….……..….
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่…………0123/56…………..
ออกให้ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ที่อยู่สานักงานใหญ่ เลขที่ ........2.......... ตรอก/ซอย ...................เสือใหญ่.....................................
ถนน .............รัชดา.......................... หมู่ที่ ......2.......ตาบล/แขวง ..............รัชดา..........................
อาเภอ/เขต .......รัชดา.................... จังหวัด .....กรุงเทพฯ........ รหัสไปรษณีย์ .......10900.............
โทรศัพท์ ..........02-7778888.................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .........087-8889999....................
โทรสาร ......02-7778888........ E-mail …………....…Eco-en@gmail.com…..........……………...
Website…………………………www.Eco-En.org…………………………………………………………….….

ข้อมูล
ใบอนุญำต

ใบอนุญาตเลขที…่ ……น. 0001/2557…………...............................................................................
อนุญาต ณ วันที…่ …1……เดือน……กุมภาพันธ์…………..พ.ศ………2557…………………………………
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่…-..ออก ณ วันที่..-.....เดือน................-....................พ.ศ..............-.................

ยื่นคาขอต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามความในข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อประสงค์จะ
 เปลี่ยนแปลงผู้ชานาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชานาญการ จากที่ได้รับอนุญาต
ระบุวัตถุประสงค์ของกำร
 เพิ่มจานวนผู้ชานาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชานาญการ จากที่ได้รับอนุญาต
ขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข
 ลดจานวนผู้ชานาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชานาญการ จากที่ได้รับอนุญาต
ลงชื่อ......................สมชัย..........................
(...............นายสมชัย มีนคร.....................)
วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรำ
นิตบิ คุ คล
(ถ้ำมี)
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ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……..…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ระบุรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขผู้ชำนำญกำรหรือผู้ช่วยผู้ชำนำญกำร
-๒-

แบบ บตพ.๒
(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่) (สาหรับ

เลขที่คาขอ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงผู้ชานาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชานาญการ จากที่ได้รับอนุญาต
 เปลี่ยนแปลงผู้ชานาญการ จานวน……1……คน ดังนี้
๑. จาก (นาย/นาง/นางสาว)……สมบัติ ทิพย์สุวรรณ……..…เป็น (นาย/นาง/นางสาว)………สมควร ทิพย์สวุ รรณ…………...
๒. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
๓. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
 เปลีย
่ นแปลงผูช้ ่วยผูช้ านาญการ จานวน…………คน ดังนี้
๑. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
๒. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
๓. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
๒. เพิ่มจานวนผู้ชานาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชานาญการ จากที่ได้รับอนุญาต
 เพิ่มรายชื่อผู้ชานาญการ จานวน…………คน ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
 เพิม่ รายชื่อผู้ชว่ ยผูช้ านาญการ จานวน…………คน ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. ลดจานวนผู้ชานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชานาญการ จากที่ได้รับอนุญาต
 ลดรายชื่อผู้ชานาญการ จานวน…………คน ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
 ลดรายชื่อผูช
้ ่วยผูช้ านาญการ จานวน…………คน ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
หมำยเหตุ
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
๒. การยื่นคาขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว
โดยมีหนังสือมอบอานาจเป็นหลักฐาน

 ข้า พเจ้ าขอรับ รองว่ า ข้อความข้า งต้ นถูกต้ อง เป็ น ความจริง ทุ กประการ และยิ น ดี ที่ จ ะปฏิบั ติ ต าม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
ลงชื่อ....................สมชัย...............................
ลงชื่อ.........................................................
ประทับตรำ
(...........นายสมชัย มีนคร......................)
(.......................................................)
นิตบิ คุ คล
(ถ้ำมี)
วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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แบบ บตพ.๒

-๓(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ

 หนั ง สื อ มอบอ านาจให้ เ ป็ น ผู้ มี อ านาจแทนนิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง ติ ด อากรแสตมป์ ค รบถ้ ว น
ตามกฎหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
 สาเนาใบอนุญาตเลขที่……………………น.0001/2557………………………
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่.....-.......ออกให้ ณ วันที่ ......-....เดือน.............-...........พ.ศ.................
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีวัตถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของนิติบุคคลตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
 คารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชานาญการ
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชานาญการ
 คาขอทาหน้าที่ผู้ชานาญการ จานวน …x…คน พร้อมหลักฐานรายบุคคล
ประกอบด้วย
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มผู้ชานาญการ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ส าเนาเอกสารการได้ รั บอนุ ญาตให้ เป็ นผู้ ประกอบวิ ชาชี พวิ ศวกรรมควบคุ ม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาที่กาหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกาหนดกาหนด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………..
 คาขอท าหน้า ที่ ผู้ช่ว ยผู้ ชานาญการ จ านวน ……x……คน พร้ อมหลัก ฐานรายบุค คล
ประกอบด้วย
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มผู้ชว่ ยผูช้ านาญการ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ส าเนาใบรั บ รองแสดงว่ า เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การฝึ ก อบรมด้ า นการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………..

ลงชื่อ........................สมชัย............................
(................นายสมชัย มีนคร................)
วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ผู้ขอรับใบอนุญาต

เลขที่คาขอ
สำหรับเจ้ำหน้ำที่

ประเภทนิติบุคคล

ประทับตรำ
นิตบิ คุ คล
(ถ้ำมี)
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…10…

แผ่น

…3…

แผ่น

…1…

ชุด

…1…

แผ่น

…2… แผ่น
…1… แผ่น
…1… แผ่น
…x... ชุด

………..
…x…

แผ่น
ชุด

………..

แผ่น

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ…….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๔

คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำต
(ประเภทนิติบุคคล)

(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

__________
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………สมบั
ติ…………….นามสกุล………….……………ทิพย์ �สุวรรณ…………………….…..…
ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขอรั บ ใบอนุ ญ าตและการอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในนามของ (ชื่อนิติบุคคล)……………………………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จากัด……….........................................
ตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ ……….………0123/56………………………………
ออกให้ตั้งแต่วันที่…10…เดือน……..เมษายน…….พ.ศ……2558.....ถึงวันที่…9...เดือน….…เมษายน….…..พ.ศ……2559……......
ที่อยู่สานักงานใหญ่ เลขที่ ..........2.......... ตรอก/ซอย ............เสือใหญ่............... ถนน ...............รัชดา...................
หมู่ที่ ......2.......ตาบล/แขวง ............รัชดา...................... อาเภอ/เขต ..........รัชดา............. จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร....
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)…………สมควร…………….นามสกุล……………ทิพย์สุวรรณ……………………..
เลขประจาตัวประชาชน………3156600000002………………. ในฐานะ  กรรมการ  ผู้จัดการ  บุคคลซึ่งรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของนิติบุคคล มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 มีสัญชาติไทย
 ได้รับอนุ ญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่
กาหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น
 เป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด
พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาที่กาหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ....................สมชัย.........................
(..............นายสมชัย มีนคร….............)
วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

96

…1…
…1…
…1…

แผ่น
แผ่น
แผ่น

…1…

แผ่น

………

แผ่น

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……...…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

-2-

แบบ บตพ.๔
(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

 ข้าพเจ้ าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับ ผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคล
ณ วันที่ 24 เดือน…พฤศจิกายน….พ.ศ…2558...มีความถูกต้อง ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์ เลขที่ 2463100000001 ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
 ข้าพเจ้ าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับ ผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคล
ดังรายนามต่อไปนี้ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๑) (จ) ของกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขอรั บ ใบอนุ ญ าตและการอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน
พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงลำยมือชื่อเพื่อรับรองว่ำ
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม
กฎกระทรวงฯ ข้อ (๑)(จ)
1 นายสมควร ทิพย์สุวรรณ
กรรมการผู้จัดการ
สมควร

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ลงชื่อ....................สมชัย.........................
(..............นายสมชัย มีนคร….............)
วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)
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ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ…………
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๕
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

หนังสือมอบอำนำจ

เลขที่คาขอ

วันที่…24…เดือน……พฤศจิกายน…...พ.ศ…2558…..
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………สมบัติ ทิพย์สุวรรณ………………….อายุ……35…..ปี
เชื้อชาติ……ไทย……สัญชาติ…ไทย….ที่อยู่เลขที่……2……..ตรอก/ซอย..…เสือใหญ่……..ถนน……รัชดา……….………..…
หมู่ที่……2..…ตาบล/แขวง………….…รัชดา…….……อาเภอ/เขต………รัชดา.………..จังหวัด…..…กรุงเทพมหานคร..…..
ในฐานะ…………กรรมการผู้จัดการ…………ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากัด…………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จากัด….…….
ตั้งอยู่เลขที่………2………..ตรอก/ซอย……….เสือใหญ่….………..ถนน………………รัชดา..........................……หมู่ท…ี่ 2..…
ตาบล/แขวง……รัชดา…….……อาเภอ/เขต…………รัชดา….……….……..จังหวัด…………กรุงเทพมหานคร……….……..…..
ขอมอบอานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)……………สมชัย มีนคร……………อายุ……30……ปี เชื้อชาติ……ไทย……………
สัญชาติ…ไทย….ที่อยู่เลขที่………3…..ตรอก/ซอย……วิภาวดี…………..ถนน………วิภาวดี……….....……หมู่ที่……3…..…
ตาบล/แขวง…………วิภาวดี…….……..……อาเภอ/เขต………จตุจักร….………..จังหวัด………กรุงเทพมหานคร…..…..…..
เป็นผู้มีอานาจดาเนินการ…………ขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชานาญการรวมถึงการลงนาม
ในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขฯ…………………………….……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….……แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ
การใดที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทาเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานทั้งผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ…………………สมบัติ………….………………ผู้มอบอานาจ
(…….นายสมบัติ ทิพย์สุวรรณ….…)
ลงชื่อ…………………สมชัย.………….………………ผู้รับมอบอานาจ
(…………นายสมชัย มีนคร……………)
ลงชื่อ……………………จรัญ.……….………………พยาน
(……………นายจรัฐ หวังเจริญ………)
ลงชื่อ………………………อรุณ.………….………………พยาน
(………นายอรุณ แก่นจันทร์……………)
หมายเหตุ
๑. หนั งสื อ มอบอานาจฉบั บ นี้ ใช้ ใ นกรณี ที่ก รรมการหรื อ ผู้ จั ด การของนิติ บุ คคลที่ มีอ านาจลงนามผู ก พั น
นิ ติ บุ ค คล หรื อบุ คคลธรรมดา ไม่ ได้ เ ป็ น ผู้ ยื่ น ขอรั บ ใบอนุญ าตด้ ว ยตนเอง แต่ม อบอ านาจให้ ผู้ อื่น มา
ดาเนินการขอรับใบอนุญาตแทน
๒. แนบส าเนาบั ตรประจ าตัว ประชาชนทั้งผู้ มอบอานาจและผู้ รับ มอบอานาจ โดยเจ้าของหลั กฐานเป็น
ผู้รับรองสาเนาถูกต้อง
๓. ติดอากร ๓๐.๐๐ บาท
98

แบบ บตพ.๖
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชานาญการ
ลาดับ
1

คานาหน้า-ชื่อ-สกุล
นายสมควร ทิพย์สุวรรณ

ลายมือชื่อ

เลขประจาตัวประชาชน

ผู้ชานาญการ

3 - 1 5 6 6 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 2
-

-

-

ระบุรายชื่อของบุคลากรซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ชานาญการ พร้อมเลขประจาตัวประชาชน
- ม)
และลงลายมือชื่อโดยผู้ชานาญการแต่- ละคน (รวมถึงคนที- ่เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติ

สมควร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีแสดงรายชื่อข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................สมชัย..........................
(….........นายสมชัย มีนคร..............)
วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)
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ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน……………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๗
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชานาญการ
ลาดับ

คานาหน้า-ชื่อ-สกุล

ลายมือชื่อ

เลขประจาตัวประชาชน

ผู้ช่วยผู้ชานาญการ

1

นายสมชัย มีนคร

2 - 3 4 5 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 4

สมชัย

2

นายจันทร์ อินทร

1 - 3 2 7 8 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 9

จันทร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระบุรายชื่อของบุคลากรซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ชานาญการ พร้อมเลขประจาตัวประชาชน
และลงลายมือชื่อโดยผู้ช่วยผู้ชานาญการแต่
ละคน (รวมถึ
- งคนที่เปลี่ยนแปลง หรื
- อเพิ่มเติม-)

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีแสดงรายชื่อข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.....................สมชัย............................
(..............นายสมชัย มีนคร.................)
วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)
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ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน………………... พ.ศ………..…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ภาคผนวก ข-3
คาขอใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

101

แบบ บตพ.๓

สำหรับเจ้ำหน้ำที่

คำขอใบแทนใบอนุญำต
ประเภทคำขอ

 บุคคลธรรมดำ

 นิติบุคคล

เลขที่คาขอ…………………………………….
วันที…่ .…เดือน……………..พ.ศ.…….…...
ผู้รับคาขอ………………………………………..
สำหรับเจ้ำหน้ำที่

บุคคลธรรมดำ ชื่อผู้ขอ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………นามสกุล…………..…………….……………..…..
เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ..........................................................
ถนน ............................................. หมู่ที่ ...............ตาบล/แขวง ..............................................
อาเภอ/เขต ................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ....................................................
โทรสาร ................................... E-mail …………....……...………………………..…….........……….…..
นิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล…………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จากัด….…………………………..……….…………….…..
เลขทะเบียนนิติบุคคล
2 - 4 6 3 1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1
ประเภทธุรกิจ……ออกแบบระบบวิศวกรรมและบริการด้านอนุรกั ษ์พลังงาน….…………….…….
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่……0123/56……………
ออกให้ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ที่อยู่สานักงานใหญ่ เลขที่ .........2........... ตรอก/ซอย ....................เสือใหญ่.............................
ถนน ................รัชดา....................... หมู่ท่ี .....2........ตาบล/แขวง ..............รัชดา....................
อาเภอ/เขต ........รัชดา.................. จังหวัด …...กรุงเทพฯ....... รหัสไปรษณีย์ .......10900..........
โทรศัพท์ ..........02-7778888.................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........087-8889999...................
โทรสาร .....02-7778888........ E-mail ………….Eco-en@gmail.com…..……..........…………..
Website………………………www.Eco-En.org……………………………………………………………….

ข้อมูล
ใบอนุญำต

ใบอนุญาตเลขที…่ ………………น.001/2557...............................................................................
อนุญาต ณ วันที…่ …1……เดือน……….…กุมภาพันธ์………..พ.ศ………2557..…………………….….
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่…1..ออก ณ วันที่..8...เดือน…….....ธันวาคม...........พ.ศ.......2558............

ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวงกาหนด
คุณสมบั ติของผู้ ขอรับใบอนุ ญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุ ญาตตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากใบอนุญาต



สูญหาย
 ถูกทาลาย/ชารุดในสาระสาคัญ
อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………….………..
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แบบ บตพ.๓

-๒-

(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

หมำยเหตุ
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
๒. การยื่นคาขอรับใบอนุญาต ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว
โดยมีหนังสือมอบอานาจเป็นหลักฐาน

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ลงชื่อ.....................สมบัติ............................
(..............นายสมบัติ ทิพย์สวุ รรณ................)
วันที 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2559
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรำ
นิตบิ คุ คล
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ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๓

-๓-

(สาหรับเจ้าหน้าที)่
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คาขอ

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ
ประเภทบุคคลธรรมดำ
 หนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้ดาเนินการขอรับใบแทนใบอนุญาตที่ติดอากรแสตมป์ ………
ชุด
ครบถ้ว นตามกฎหมาย พร้อมแนบส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนของผู้ ม อบ
อานาจและผู้รับมอบอานาจที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
 ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนของผู้ ข อรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าต พร้ อ มรั บ รอง ……… แผ่น
สาเนาถูกต้อง
 หลั ก ฐานการแจ้ ง ความจากสถานี ต ารวจในท้ อ งที่ ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย หรื อ ……… แผ่น
ใบอนุญาตเดิมที่ถูกทาลายหรือชารุด แล้วแต่กรณี
หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ
ประเภทนิติบุคคล
 หนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้มีอานาจแทนนิติบุคคลซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วน ……
แผ่น
ตามกฎหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจ าตั วประชาชนของผู้ มอบอานาจและผู้ รับ
มอบอานาจที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
 หนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ อ อกไว้ ไ ม่ เ กิ น 3 เดื อ น
…1…
ชุด
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสาเนาบัตร
ประจาตัว ประชาชนของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ บุคคล พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
 หลั ก ฐานการแจ้ ง ความจากสถานี ต ารวจในท้ อ งที่ ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย หรื อ …1…
แผ่น
ใบอนุญาตเดิมที่ถูกทาลายหรือชารุด แล้วแต่กรณี

ลงชื่อ......................สมบัติ.............................
(..............นายสมบัติ ทิพย์สวุ รรณ..............)
วันที 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2559
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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สำหรับเจ้ำหน้ำที่

สำหรับเจ้ำหน้ำที่

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

