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  1. สรุปแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2579) 
 

1.1  ความเป็นมา  
  

การประชุมผู้น ากลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ระหว่าง 
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2554 ที่ฮอนโนลูลู ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้น า APEC ทั้ง 21 เขต
เศรษฐกิจรวมถึงประเทศไทยได้ ประกาศปฏิญญาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ความมั่นคงทางพลังงานและการพัฒนาพลังงาน สะอาด (APEC Leaders’ Declaration on 
Climate Change, Energy Security and Clean Development) โดยประกาศเจตจ านง
ของ APEC ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีเป้าหมายร่วมที่จะลดอัตราส่วน
ของปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อผลของกิจกรรมหรือลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy 
Intensity, EI) ลงอย่างน้อยร้อยละ 45 ภายในปี พ.ศ. 2578 (ค.ศ. 2035) โดยมีสัดส่วน 
ที่ประเทศพึงจะสามารถมีส่วนร่วมได้ประมาณร้อยละ 26-30 ท้ังนี้เป็นการประมาณการ
เบื้องต้นจาก Asia Pacific Energy Research Centre หรือ APERC  
  

กระทรวงพลังงานจึงเริ่มใช้ดัชนีความเข้มการใช้พลังงาน (EI) หรือพลังงานท่ีใช้
พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross 
domestic product; GDP; billion baht) เป็นแนวทางก าหนดนโยบายและจัดท าแผน
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 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe)  
ซึ่งต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในปี พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ 
27 ธันวาคม 2554 ได้ก าหนดเป้าหมายการลด EI ลงร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบ
กับปี พ.ศ. 2553 หรือเทียบเท่าการลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายลงร้อยละ 20 ในปี  
พ.ศ. 2573 หรือประมาณ 38,200 ktoe  
  

นอกจากนั้น ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ได้มีข้อตกลงว่าด้วยการให้ทุกประเทศแสดงเจตจ านงในการ
ลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของ ประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation 
Actions: NAMAs) และประเทศไทยในการประชุม UNFCCC สมัยที่ 20 (COP20)  
เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ได้เสนอเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563  
ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งและภาคพลังงานให้ได้ร้อยละ 7-20  

 

 

จากปริมาณที่ปล่อยในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ซึ่งเป็นไปตามกรอบแผนแม่บทรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2557-2593 จัดท าโดยส านักงานนโยบายและแผน
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) แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย (PDP) (2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (AEDP) (4) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ (5) แผนบริหาร
จัดการน้ ามันเช้ือเพลิง กระทรวงพลังงานได้ทบทวนค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ เช่น น้ ามันส าเร็จรูปไฟฟ้า เป็นต้น 
และพลังงานทดแทน เช่น ไม้ฟืน แกลบ พลังน้ า เป็นต้น ซึ่ง ณ ปี พ.ศ. 2579 อยู่ที่ระดับ 
187,142 ktoe และก าหนดเป้าหมายภายใต้กรอบแผนอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี พ.ศ. 
2558 - 2579 ที่จะลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับ 
ปี พ.ศ. 2553 หมายถึงต้องลดการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ให้ได้ทั้งสิ้น 56,142  ktoe  
ของปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ทั้งหมดของประเทศในปี พ.ศ. 2579 
 

1.2 สาระส าคัญของการจัดท าแผน   
  

ในช่วงระยะสั้นถึงปานกลางมีการพยากรณ์ว่าราคาน้ ามันในตลาดโลกน่าจะ 
อยู่ในระดับท่ีต่ ากว่า 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงเห็นว่าเป็น
โอกาสเหมาะที่จะยกระดับความเข้มข้นของการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงแผนเดิม (พ.ศ. 2554-2573) ให้มีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน  

(1) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานได้บูรณาการกับอีก  
4 แผนหลักของกระทรวงพลังงาน ได้แก่ (1) แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย (2) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน ทางเลือก  
(3) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ (4) แผนบริหารจัดการน้ ามัน
เชื้อเพลิง โดยสมมติฐานการคาดการณ์ความต้องการพลังงานในอนาคต  
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 การจัดแผนเดมิ 

พ.ศ. 2554 -2573 
การจัดท าแผนใหม ่
พ.ศ. 2558 -2579 

(1) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ (GDP) 

เฉลี่ยร้อยละ 4.3 ต่อป ี เฉลี่ยร้อยละ 3.94 ต่อป ี

(2) อัตราการเพิ่มประชากร เฉลี่ยร้อยละ 0.3 ต่อป ี เฉลี่ยร้อยละ 0.03 ต่อป ี
(3) แบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นใช้ข้อมูล

สถิติย้อนหลังจาก 
ปี พ.ศ. 2533 -  
ปี พ.ศ. 2553 โดยใช้ปี 
พ.ศ. 2533 เป็นปีฐาน 

ปี พ.ศ. 2537 - 
ปี พ.ศ. 2556 โดยใช้ปี 
พ.ศ. 2553 เป็นปีฐาน 

 
  (2) ก าหนดเป้าหมาย  

 ลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity; EI) ลงร้อยละ 30  
ในปี พ.ศ. 2579 (ค.ศ. 2036) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

 ตระหนักถึงเจตจ านงของ APEC มีเป้าหมายร่วมในการลด EI ลง 
ร้อยละ 45 ในปี พ.ศ. 2578 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 
โดยมุ่งเน้นสัดส่วนที่ประเทศไทยจะสามารถมีส่วนร่วมได้เป็นหลัก 

 ตระหนักถึงเจตจ านงของ UNFCCC ในการประชุม COP 20  
ที่ประเทศไทยได้เสนอเป้าหมาย NAMAs ในปี พ.ศ. 2563 จะลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งและภาคพลังงานให้ได้ร้อยละ  
7-20 จากปริมาณที่ปล่อยในปี พ.ศ. 2548 ในภาวะปกติ  
(ส าหรับกรณีที่ไม่ไดร้ับความช่วยเหลือจากชาติอื่น) 

(3) ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ 
ทั้งระยะสั้น 1 - 2 ปี ระยะกลาง 5 ปี และระยะยาว 22 ปี มีเป้าหมาย 
ใน 4 ภาคเศรษฐกิจที่มีการใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่ง 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศัย  
 
 
 
 
 
 

 

 

 1.3 ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ   
 

  กระทรวงพลังงานได้ทบทวนแผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2554 -2573 
โดยจัดสัมมนารับฟัง ความคิดเห็นทั่วประเทศรวม 4 ครั้ง และน าทุกความเห็นที่ได้รับมา
ปรับปรุงและจัดท าเป็นแผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2579 ที่ยังคงใช้
มาตรการผสมผสานทั้งการบังคับ (Push) ด้วยมาตรการก ากับดูแลผ่าน พระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ควบคู่กับการจูงใจ (Pull) 
ด้วยมาตรการทางการเงินโดยการสนับสนุน ช่วยเหลือ อุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน   
  

  จากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่มีทั้งหมด 34 มาตรการ  
ซึ่งนอกจากนโยบายหลักของรัฐบาลในการยกเลกิ/ทบทวนการอุดหนุนราคาพลังงานเพือ่
ส่งสัญญาณให้ผู้บริโภคตระหนักเรื่องราคาเป็นไปตามกลไกตลาดแล้ว กระทรวงพลังงาน
ได้ด าเนินการใน 4 กลุ่มเศรษฐกิจ คือ (1) ภาคอุตสาหกรรม (2) ภาคอาคารธุรกิจ  
อาคารของรัฐ (3) ภาคบ้านอยู่อาศัย และ (4) ภาคขนส่ง โดยปรับทิศทางด้วยการพิจารณา 
มาตรการที่สามารถเห็นผลได้เชิงประจักษ์ใน 3 กลยุทธ์ 10 มาตรการในการขับเคลื่อนแผน
สู่การปฏิบัติ ได้แก่   
 

(1) กลยุทธ์ภาคบังคับ (Compulsory Program)  
 

(1.1)  มาตรการบังคับใช้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ก ากับอาคาร/ โรงงานที่ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 1,000 kW หรือ 1,175 kVA ขึ้นไป หรือใช้
ไฟฟ้าจากระบบความร้อนจากไอน้ าหรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น
ตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลขึ้นไป จ านวน 7,870 อาคาร และ 11,335 
โรงงาน และอาจน ามาตรการช าระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้
ไฟฟ้ามาบังคับใช้ จะลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 28 
คิดเป็นไฟฟ้า 1,674 ktoe คิดเป็นความร้อน 3,482 ktoe   

(1.2)  มาตรการก าหนดมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคารใหม่ 
(Building Energy Code) จ านวน 4,130 อาคาร โดยประสาน
ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และมหาดไทย จะลดความ
ต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 36 ของความต้องการใช้พลังงาน
ในอาคารใหม่คิดเป็นไฟฟ้า 1,166 ktoe รวมทั้งด าเนินการส่งเสริม
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 1.3 ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ   
 

  กระทรวงพลังงานได้ทบทวนแผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2554 -2573 
โดยจัดสัมมนารับฟัง ความคิดเห็นทั่วประเทศรวม 4 ครั้ง และน าทุกความเห็นที่ได้รับมา
ปรับปรุงและจัดท าเป็นแผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2579 ที่ยังคงใช้
มาตรการผสมผสานทั้งการบังคับ (Push) ด้วยมาตรการก ากับดูแลผ่าน พระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ควบคู่กับการจูงใจ (Pull) 
ด้วยมาตรการทางการเงินโดยการสนับสนุน ช่วยเหลือ อุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน   
  

  จากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่มีทั้งหมด 34 มาตรการ  
ซึ่งนอกจากนโยบายหลักของรัฐบาลในการยกเลกิ/ทบทวนการอุดหนุนราคาพลังงานเพือ่
ส่งสัญญาณให้ผู้บริโภคตระหนักเรื่องราคาเป็นไปตามกลไกตลาดแล้ว กระทรวงพลังงาน
ได้ด าเนินการใน 4 กลุ่มเศรษฐกิจ คือ (1) ภาคอุตสาหกรรม (2) ภาคอาคารธุรกิจ  
อาคารของรัฐ (3) ภาคบ้านอยู่อาศัย และ (4) ภาคขนส่ง โดยปรับทิศทางด้วยการพิจารณา 
มาตรการที่สามารถเห็นผลได้เชิงประจักษ์ใน 3 กลยุทธ์ 10 มาตรการในการขับเคลื่อนแผน
สู่การปฏิบัติ ได้แก่   
 

(1) กลยุทธ์ภาคบังคับ (Compulsory Program)  
 

(1.1)  มาตรการบังคับใช้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ก ากับอาคาร/ โรงงานที่ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 1,000 kW หรือ 1,175 kVA ขึ้นไป หรือใช้
ไฟฟ้าจากระบบความร้อนจากไอน้ าหรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น
ตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลขึ้นไป จ านวน 7,870 อาคาร และ 11,335 
โรงงาน และอาจน ามาตรการช าระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้
ไฟฟ้ามาบังคับใช้ จะลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 28 
คิดเป็นไฟฟ้า 1,674 ktoe คิดเป็นความร้อน 3,482 ktoe   

(1.2)  มาตรการก าหนดมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคารใหม่ 
(Building Energy Code) จ านวน 4,130 อาคาร โดยประสาน
ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และมหาดไทย จะลดความ
ต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 36 ของความต้องการใช้พลังงาน
ในอาคารใหม่คิดเป็นไฟฟ้า 1,166 ktoe รวมทั้งด าเนินการส่งเสริม
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มาตรฐานขั้นสูง ให้มีมาตรการสนับสนุนเพื่อยกระดับอาคาร 
ที่ก่อสร้างใหม่ให้ได้ระดับการประเมินมาตรฐานอาคารเขียวใน
ระดับสากล เช่น มาตรฐาน LEED หรือมาตรฐาน TREES ของ
สถาบันอาคารเขียวไทย เป็นต้น  

(1.3)  มาตรการก าหนดติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 22 อุปกรณ์ และอุปกรณ์ความร้อน 8 อุปกรณ์  
จะลดความต้องการใช้พลังงานในอุปกรณ์แต่ละประเภทได้ร้อยละ 
6-35 คิดเป็นไฟฟ้า 2,025 ktoe คิดเป็นความร้อน 2,125 ktoe  

(1.4)  มาตรการก าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้
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   
-  ผ่านองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ด าเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจร 
(Turnkey) ที่เข้ามาช่วยรับภาระความเสี่ยง (Risk Retention) 
การลงทุนและด าเนินการแทนเจ้าของกิจการ หรือท่ีเรียกว่า 
Energy Service Company; ESCO    

-  เป็นเงินลดภาระดอกเบ้ียเงินกู้  เช่น เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ า  
(Soft Loan) เงินทุน หมุนเวียน (Revolving funds) การร่วมทุน 
(Joint Venture) เป็นเงินให้เปล่า (Grant) เป็นต้น  

 
 
 

 

 

(2.2)  มาตรการส่งเสริมการใช้แสงสว่างเพื่ออนุรักษ์พลังงาน โดยเปลี่ยน
หลอดไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารภาครัฐ 2 ล้านหลอด และทาง
สาธารณะ 3 ล้านหลอดเป็น Light Emitting Diode (LED) 
นอกจากจะลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 50 คิดเป็น
ไฟฟ้า 928 ktoe ตลอดจนการสร้างตลาด LED ท าให้ราคาถูกลง
จนประชาชนสามารถซื้อไปใช้ได้แพร่หลาย   

 

(2.3)  มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง    
- ก ากับราคาเช้ือเพลิงในภาคขนส่งให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 

ส่งผลให้ผู้บริโภคตระหนักเรื่องราคาพลังงานและเปลี่ยน
ลักษณะการใช้พลังงาน คิดเป็นพลังงานท่ีลดลง 456 ktoe  

- สนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังในการปรับโครงสร้าง
ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ท่ีจะเริ่มจัดเก็บตามปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะลดความต้องการใช้พลังงานลง
ร้อยละ 27 คิดเป็น 13,731 ktoe   

- เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ ามันของประเทศ โดยพัฒนา
ระบบขนส่งน้ ามันทางท่อ จะช่วยลดการใช้น้ ามันได้ประมาณ 
40 ล้านลิตรต่อปี หรือคิดเป็น 34 ktoe   

- สนับสนุนนโยบายและแผนงานของกระทรวงคมนาคมในการ
พัฒนาระบบโครงสร้าง พ้ืนฐานการจราจรและขนส่งโดยเฉพาะ
การเปลี่ยนล้อเป็นราง ที่จะลดความต้องการใช้พลังงานลง 
ร้อยละ 78 คิดเป็น 9,745 ktoe  

- ศึกษา วางแผน และด าเนินการรองรับการใช้ยานยนต์พลังงาน
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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(2.2)  มาตรการส่งเสริมการใช้แสงสว่างเพื่ออนุรักษ์พลังงาน โดยเปลี่ยน
หลอดไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารภาครัฐ 2 ล้านหลอด และทาง
สาธารณะ 3 ล้านหลอดเป็น Light Emitting Diode (LED) 
นอกจากจะลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 50 คิดเป็น
ไฟฟ้า 928 ktoe ตลอดจนการสร้างตลาด LED ท าให้ราคาถูกลง
จนประชาชนสามารถซื้อไปใช้ได้แพร่หลาย   

 

(2.3)  มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง    
- ก ากับราคาเช้ือเพลิงในภาคขนส่งให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 

ส่งผลให้ผู้บริโภคตระหนักเรื่องราคาพลังงานและเปลี่ยน
ลักษณะการใช้พลังงาน คิดเป็นพลังงานท่ีลดลง 456 ktoe  

- สนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังในการปรับโครงสร้าง
ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ท่ีจะเริ่มจัดเก็บตามปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะลดความต้องการใช้พลังงานลง
ร้อยละ 27 คิดเป็น 13,731 ktoe   

- เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ ามันของประเทศ โดยพัฒนา
ระบบขนส่งน้ ามันทางท่อ จะช่วยลดการใช้น้ ามันได้ประมาณ 
40 ล้านลิตรต่อปี หรือคิดเป็น 34 ktoe   

- สนับสนุนนโยบายและแผนงานของกระทรวงคมนาคมในการ
พัฒนาระบบโครงสร้าง พ้ืนฐานการจราจรและขนส่งโดยเฉพาะ
การเปลี่ยนล้อเป็นราง ที่จะลดความต้องการใช้พลังงานลง 
ร้อยละ 78 คิดเป็น 9,745 ktoe  

- ศึกษา วางแผน และด าเนินการรองรับการใช้ยานยนต์พลังงาน
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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- ด้านพัฒนาบุคลากรในการขับขี่ เพื่อการประหยัดพลังงาน  
(ECO Driving) ซึ่งจะลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 25  
คิดเป็น 1,491 ktoe  

 

(2.4)  มาตรการส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน 
การป้องกันและแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 
และการก าหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน 

 

  (3) กลยุทธ์สนับสนุน (Complementary Program)  
 

(3.1)  มาตรการสนับสนุนการพัฒนาบคุลากร และสร้างก าลังคนดา้น
พลังงาน   

(3.2)  มาตรการสนับสนุนการรณรงค์สรา้งจิตส านึกใช้พลังงานอย่าง 
รู้คุณคา่ และเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน 

 

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

(1) การบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่จะลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 
30 ในปี พ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 หรือเทียบเท่าการลดการ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้ายประมาณ 56,142 ktoe นั้น นอกจากจะตระหนักถึง
ผลงานอนุรักษ์พลังงานท่ีผ่านมาที่ช่วยลด 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) ตามกรอบแผนการด าเนินการฯ จะลดความต้องการใช้พลังงานลงได้ทั้งสิ้น 
15,623 ktoe, 52,849 ktoe และ 51,700 ktoe ของปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดของประเทศในปี พ.ศ. 2563, พ.ศ. 2578 และ 
พ.ศ. 2579 ตามล าดับ เทียบเท่าดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพของแผนฯ ได้ดังนี้  
 
 

 

 

- 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) 

 

ผลจากการด าเนินการตาม 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
ส่วนท่ีลดการใช้พลังงานด้านความร้อนลงร้อยละ 85 หรือคิดเป็น 44,059 ktoe  
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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) 

 

ผลจากการด าเนินการตาม 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
ส่วนท่ีลดการใช้พลังงานด้านความร้อนลงร้อยละ 85 หรือคิดเป็น 44,059 ktoe  
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  2.  คุณสมบัติ และลกัษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงาน  

 

2.1 ประเภทบุคคลธรรมดา 
กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
พ.ศ. 2555 ข้อ 3 (1) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ประเภทบุคคลธรรมดา ดังนี้ 

 

          คุณสมบัต ิตามข้อ 3 (1)                          ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
(ก) มีสัญชาติไทย เป็นผู้ที่มสีัญชาตไิทย 
(ข) ได้รับอนญุาตให้เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่
ก าหนดให้การจดัการพลังงานเป็นงาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น 

ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญ
วิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร หรือระดบัภาคี
วิศวกรพิเศษในงานพิจารณาตรวจสอบการ
จัดการพลังงาน  

(ค) เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการ
ตรวจสอบและรับรองการจดัการ 
พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องส าเร็จการฝกึอบรม
หลักสตูรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานทั้งในระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
และระดับผู้ช านาญการ 

(ง) มีผู้ช านาญการและ 
ผู้ช่วยผู้ช านาญการ ตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 4  

 ผู้ช านาญการอย่างน้อย 1 คน  
มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องหา้ม
ตามข้อ 3 (1) (ก) (ข) (ค) และ (จ) 

 ผู้ช่วยผู้ช านาญการอย่างน้อย 2 คน  
มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ 3 (1) (ก) (ค) และ (จ)  

ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (1) 
(จ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับ
ใบอนุญาตหรือไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

 

 

2.2  ประเภทนิติบุคคล 
กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
พ.ศ. 2555 ข้อ 3 (2) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ประเภทนิติบุคคล ดังนี้ 
 
คุณสมบัติตามข้อ 3 (2)                           ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

(ก) ต้องจดทะเบียนนติิบุคคลตาม
กฎหมายไทย และมีวัตถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน   
หรือการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อม
จากการใช้และการผลิตพลังงาน 

เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
ไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
หรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษพ์ลังงาน 
หรือการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้
และการผลิตพลังงาน 

(ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิศวกร และมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (1) (ง) 
และ (จ)  

 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล  
ที่ออกโดยสภาวิศวกร 

 คุณสมบัติตามข้อ 3 (1) (ง) หมายถึง  
มีผู้ช านาญการอย่างน้อย 1 คน  
มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 3 (1) (ก) (ข) (ค) และ (จ) และ 
มีผู้ช่วยผู้ช านาญการอย่างน้อย 2 คน  
มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 3 (1) (ก) (ค) และ (จ)  

(ค) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล 
หรือบุคคลใดซึ่งรับผดิชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลอยา่งน้อย
หนึ่งคน ต้องมีคุณสมบัตติาม ข้อ 3 
(1) (ก) (ข)  และ (ค)  

 ข้อ 3 (1) (ก) หมายถึง มีสัญชาติไทย 
 ข้อ 3 (1) (ข) หมายถึง ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญ
วิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร หรือระดบั
ภาคีวิศวกรพิเศษในงานพิจารณา
ตรวจสอบการจัดการพลังงาน 
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2.2  ประเภทนิติบุคคล 
กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
พ.ศ. 2555 ข้อ 3 (2) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ประเภทนิติบุคคล ดังนี้ 
 
คุณสมบัติตามข้อ 3 (2)                           ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

(ก) ต้องจดทะเบียนนติิบุคคลตาม
กฎหมายไทย และมีวัตถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน   
หรือการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อม
จากการใช้และการผลิตพลังงาน 

เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
ไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
หรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษพ์ลังงาน 
หรือการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้
และการผลิตพลังงาน 

(ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิศวกร และมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (1) (ง) 
และ (จ)  

 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล  
ที่ออกโดยสภาวิศวกร 

 คุณสมบัติตามข้อ 3 (1) (ง) หมายถึง  
มีผู้ช านาญการอย่างน้อย 1 คน  
มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 3 (1) (ก) (ข) (ค) และ (จ) และ 
มีผู้ช่วยผู้ช านาญการอย่างน้อย 2 คน  
มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 3 (1) (ก) (ค) และ (จ)  

(ค) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล 
หรือบุคคลใดซึ่งรับผดิชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลอยา่งน้อย
หนึ่งคน ต้องมีคุณสมบัตติาม ข้อ 3 
(1) (ก) (ข)  และ (ค)  

 ข้อ 3 (1) (ก) หมายถึง มีสัญชาติไทย 
 ข้อ 3 (1) (ข) หมายถึง ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญ
วิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร หรือระดบั
ภาคีวิศวกรพิเศษในงานพิจารณา
ตรวจสอบการจัดการพลังงาน 



16

 

 

คุณสมบัติตามข้อ 3 (2)                           ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
 ข้อ 3 (1) (ค)  หมายถึง เป็นผู้ส าเรจ็ 

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานทั้งใน 
ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการและระดับ
ผู้ช านาญการ (กรณีบุคคลดังกล่าวไม่ใช่
ผู้มีอ านาจกระท าแทนนิติบุคคล ต้องมี
หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจของ
นิติบุคคลที่ยื่นค าขอ) 

(ง) กรรมการหรือผู้จดัการของนิติบุคคล 
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตาม (1) (จ) 

กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล หรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนนิงาน
ของนิติบุคคล ตามข้อ 3 (2) (ค) ต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (1) (จ)  

ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (1) 
(จ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับ
ใบอนุญาตหรือไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  3. เอกสาร และหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาต 
 

3.1 ประเภทบุคคลธรรมดา 
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ กรอกค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน โดยใช้แบบ บตพ.1 และแบบ บตพ.4 ถึง บตพ.9 พร้อมแนบ
หลักฐานตามที่ระบุในแบบค าขอ ตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เรื่องแบบค าขอรับใบอนุญาต ค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขผู้ช านาญการหรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ และค าขอใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ยื่น 
ค าขอต้องจัดเตรียมมีดังตาราง ทั้งนี้ เอกสารที่เป็นส าเนาให้รับรองส าเนาถูกต้องด้วย 

ล าดับ รายการเอกสาร/หลักฐาน จ านวน 
1 แบบ บตพ.1 ค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและ 

รับรองการจดัการพลังงาน 
ต้นฉบับ 1 ฉบับ 

2 แบบ บตพ.4 ค ารับรองของผู้ขอรบัใบอนุญาต  
(ประเภทบุคคลธรรมดา) 
 บัตรประจ าตัวประชาชน  
 ทะเบียนบ้าน  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
 ใบรับรองการส าเร็จการฝึกอบรมหลักสตูร 

ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
ระดับผู้ช านาญการ 

ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

3 แบบ บตพ.5 หนังสือมอบอ านาจ  
(ใช้ในกรณีมีการมอบอ านาจ) 
 บัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้มอบอ านาจ  
 บัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้รับมอบอ านาจ  

ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

4 แบบ บตพ.6 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
5 แบบ บตพ.7 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
6 แบบ บตพ.8 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช านาญการ 

 บัตรประจ าตัวประชาชน  
 ทะเบียนบ้าน  

ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
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  3. เอกสาร และหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาต 
 

3.1 ประเภทบุคคลธรรมดา 
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ กรอกค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน โดยใช้แบบ บตพ.1 และแบบ บตพ.4 ถึง บตพ.9 พร้อมแนบ
หลักฐานตามที่ระบุในแบบค าขอ ตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เรื่องแบบค าขอรับใบอนุญาต ค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขผู้ช านาญการหรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ และค าขอใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ยื่น 
ค าขอต้องจัดเตรียมมีดังตาราง ทั้งนี้ เอกสารที่เป็นส าเนาให้รับรองส าเนาถูกต้องด้วย 

ล าดับ รายการเอกสาร/หลักฐาน จ านวน 
1 แบบ บตพ.1 ค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและ 

รับรองการจดัการพลังงาน 
ต้นฉบับ 1 ฉบับ 

2 แบบ บตพ.4 ค ารับรองของผู้ขอรบัใบอนุญาต  
(ประเภทบุคคลธรรมดา) 
 บัตรประจ าตัวประชาชน  
 ทะเบียนบ้าน  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
 ใบรับรองการส าเร็จการฝึกอบรมหลักสตูร 

ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
ระดับผู้ช านาญการ 

ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

3 แบบ บตพ.5 หนังสือมอบอ านาจ  
(ใช้ในกรณีมีการมอบอ านาจ) 
 บัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้มอบอ านาจ  
 บัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้รับมอบอ านาจ  

ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

4 แบบ บตพ.6 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
5 แบบ บตพ.7 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
6 แบบ บตพ.8 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช านาญการ 

 บัตรประจ าตัวประชาชน  
 ทะเบียนบ้าน  

ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
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ล าดับ รายการเอกสาร/หลักฐาน จ านวน 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
 ใบรับรองการส าเร็จการฝึกอบรมหลักสตูร 

ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
ระดับผู้ช านาญการ 

หมายเหตุ  หลักฐานข้างต้นตามจ านวนของ
ผู้ช านาญการ 

จ านวน 1 รูป 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
 

7 แบบ บตพ.9 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
 บัตรประจ าตัวประชาชน  
 ทะเบียนบ้าน  
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน  
 ใบรับรองการส าเร็จการฝึกอบรมหลักสตูร 

ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ  

หมายเหตุ   หลักฐานข้างต้นตามจ านวนของ 
ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
จ านวน 1 รูป 
ส าเนา 1 ฉบับ 
 

 
3.2 ประเภทนิติบุคคล 

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ กรอกค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน โดยใช้แบบ บตพ.1 และแบบ บตพ.4 ถึง บตพ.9 พร้อมแนบ
หลักฐานตามที่ระบุในแบบค าขอ ตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เรื่องแบบค าขอรับใบอนุญาต ค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขผู้ช านาญการหรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ และค าขอใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 โดยรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ 
ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเตรียมมีดังตาราง ทั้งนี้ เอกสารที่เป็นส าเนาให้รับรองส าเนา
ถูกต้องด้วย 
 
 
 

 

 

ล าดับ รายการเอกสาร/หลักฐาน จ านวน 
1 แบบ บตพ.1 ค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบ 

และรับรองการจัดการพลังงาน 
 หนังสือรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคล  

ที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
 บัตรประชาชนของผู้มีอ านาจผูกพนันิติบุคคล 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ประเภทนิติบุคคล  

ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
 
ส าเนา 1 ฉบับ 
 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

2 แบบ บตพ.4 ค ารับรองของผู้ขอรบัใบอนุญาต 
(ประเภทนติิบุคคล) 
 บัตรประจ าตัวประชาชน  
 ทะเบียนบ้าน  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
 ใบรับรองการส าเร็จการฝึกอบรมหลักสตูร 

ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
ระดับผู้ช านาญการ 

ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

3 แบบ บตพ.5 หนังสือมอบอ านาจ  
(ใช้ในกรณีมีการมอบอ านาจ) 
 หนังสือรับรองของนิติบุคคล 
 บัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้มอบอ านาจ  
 บัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้รับมอบอ านาจ  

ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

4 แบบ บตพ.6 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
5 แบบ บตพ.7 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
6 แบบ บตพ.8 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช านาญการ 

 บัตรประจ าตัวประชาชน  
 ทะเบียนบ้าน 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
จ านวน 1 รูป 
ส าเนา 1 ฉบับ 
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ล าดับ รายการเอกสาร/หลักฐาน จ านวน 
1 แบบ บตพ.1 ค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบ 

และรับรองการจัดการพลังงาน 
 หนังสือรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคล  

ที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
 บัตรประชาชนของผู้มีอ านาจผูกพนันิติบุคคล 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ประเภทนิติบุคคล  

ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
 
ส าเนา 1 ฉบับ 
 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

2 แบบ บตพ.4 ค ารับรองของผู้ขอรบัใบอนุญาต 
(ประเภทนติิบุคคล) 
 บัตรประจ าตัวประชาชน  
 ทะเบียนบ้าน  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
 ใบรับรองการส าเร็จการฝึกอบรมหลักสตูร 

ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
ระดับผู้ช านาญการ 

ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

3 แบบ บตพ.5 หนังสือมอบอ านาจ  
(ใช้ในกรณีมีการมอบอ านาจ) 
 หนังสือรับรองของนิติบุคคล 
 บัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้มอบอ านาจ  
 บัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้รับมอบอ านาจ  

ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

4 แบบ บตพ.6 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
5 แบบ บตพ.7 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
6 แบบ บตพ.8 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช านาญการ 

 บัตรประจ าตัวประชาชน  
 ทะเบียนบ้าน 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
จ านวน 1 รูป 
ส าเนา 1 ฉบับ 
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ล าดับ รายการเอกสาร/หลักฐาน จ านวน 
 ใบรับรองการส าเร็จการฝึกอบรมหลักสตูรผู้

ตรวจสอบและรับรองการจดัการพลังงาน  
ระดับผู้ช านาญการ  

หมายเหตุ  หลักฐานข้างต้นตามจ านวนของ
ผู้ช านาญการ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
 

7 แบบ บตพ.9 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
 บัตรประจ าตัวประชาชน  
 ทะเบียนบ้าน  
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน  
 ใบรับรองการส าเร็จการฝึกอบรมหลักสตูรผู้

ตรวจสอบและรับรองการจดัการพลังงาน  
ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ  

หมายเหตุ  หลักฐานข้างต้นตามจ านวนของ 
ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

ต้นฉบับ 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
จ านวน 1 รูป 
ส าเนา 1 ฉบับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  4. วิธีการยื่น และช่องทางการยื่นขอรับใบอนุญาต 
 

หลังจากจัดท าเอกสารค าขอและจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอ 
ตามข้อ 3 เรียบร้อยแล้ว ผู้ยื่นค าขอสามารถด าเนินการยื่นค าขอได้ 2 วิธี ดังนี้ 

 

วิธีการยื่นค าขอ รายละเอียด 
ยื่นค าขอด้วยตนเอง 
ณ กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) 
 

ยื่นค าขอทีอ่าคาร 4 ช้ัน 3  
งานขึ้นทะเบียนและก ากับดูแลการออกใบอนุญาต 
ในการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลังงาน 
 

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ยื่นค าขอทางไปรษณยี์
ลงทะเบียนตอบรับ 

จัดส่งแบบค าขอ พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานไปยัง  
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
เลขท่ี 17 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวัน  
กรุงเทพ 10330 

* ผู้ยื่นค าขอจะได้รับใบรับแบบค าขอฯ ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้อ้างอิงในการติดต่อและ
ประสานงานต่าง ๆ 

ทั้งนี้ การขอรบัใบอนญุาตตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลังงาน ไม่มคี่าธรรมเนียมใด ๆ  
ทั้งสิ้น 
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  4. วิธีการยื่น และช่องทางการยื่นขอรับใบอนุญาต 
 

หลังจากจัดท าเอกสารค าขอและจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอ 
ตามข้อ 3 เรียบร้อยแล้ว ผู้ยื่นค าขอสามารถด าเนินการยื่นค าขอได้ 2 วิธี ดังนี้ 

 

วิธีการยื่นค าขอ รายละเอียด 
ยื่นค าขอด้วยตนเอง 
ณ กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) 
 

ยื่นค าขอทีอ่าคาร 4 ช้ัน 3  
งานขึ้นทะเบียนและก ากับดูแลการออกใบอนุญาต 
ในการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลังงาน 
 

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ยื่นค าขอทางไปรษณยี์
ลงทะเบียนตอบรับ 

จัดส่งแบบค าขอ พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานไปยัง  
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
เลขท่ี 17 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวัน  
กรุงเทพ 10330 

* ผู้ยื่นค าขอจะได้รับใบรับแบบค าขอฯ ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้อ้างอิงในการติดต่อและ
ประสานงานต่าง ๆ 

ทั้งนี้ การขอรบัใบอนญุาตตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลังงาน ไม่มคี่าธรรมเนียมใด ๆ  
ทั้งสิ้น 
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  5. ขั้นตอน เง่ือนไข และระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาต 
 

ภายหลังจากผู้ขอรับใบอนุญาต ยื่นค าขอแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนขอแบบค าขอพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา จากนั้นเจ้าหน้าที่จะสรุปผล
การตรวจสอบเอกสารและน าเสนอเข้าประชุมคณะกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบฯ 
เพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตดังกลา่ว ก่อนน าเสนอให้อธิบดีพิจารณาออกใบอนุญาต 

 

ขั้นตอนการออกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจดัการพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหต ุ

1. กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ภายใน 30 วัน ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งค าขอ อธิบดีจะจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

2. กรณทีี่อธิบดีมีค าสั่งไมอ่อกใบอนญุาต ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถอทุธรณ์ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ตามสิทธแิละระยะเวลาการอทุธรณ์ในหนังสือแจ้งผล 

ผู้ขอรับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบอนุญาต พร้อมเอกสาร และหลักฐาน

อธิบดี
พิจารณาคุณสมบัต ิ เอกสาร หลักฐาน

อธิบดี
ออกหนังสือแจ้งผล และออกใบอนุญาตฯ 

                 

ผู้ขอรับใบอนุญาต
ติดต่อขอรับใบอนุญาต

(ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได ้รับแจ้ง)

เจ ้าหน้าที่ร ับค าขอ
บันทึกรับใบค าขอ ตรวจสอบใบค าขอพร้อมเอกสาร

และหลักฐานเบื้องต้น
กรณีค าขอ เอกสาร  หรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน

ให้แก้ไขหรือจัดส่งเอกสาร หลักฐานเพ่ิมเติม 
ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง

ภายใน 90 วัน

จ าหน่ายเร่ือง
ออกจากสารบบ        

คณะกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ 
พิจารณาคุณสมบัต ิ และเสนอความเห็นการพิจารณา

 

 

1. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
และไม่อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น พพ. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขหรือจัดส่งเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติม ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับ
หนังสือแจ้ง 

2. กรณีผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องครบถ้วนได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถือว่าผู้ยื่นค าขอทิ้งค าขอรับ
อนุญาต พพ. จะจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ และคืนค าขอแก่ผู้ยื่นค าขอ 
พร้อมท าเป็นหนังสือแจ้งถึงเหตุแห่งการคืนค าขอนั้นให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ  

3. พพ. จะไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอ
จะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว 

4. พพ. จะแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที ่พพ. ได้รับค าขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่มีความครบถ้วน
ถูกต้อง ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

5. ในกรณีที่มีค าสั่งออกใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก พพ. หากไม่มารับภายในระยะเวลาดังกล่าว 
พพ. จะจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

 
  6. การอุทธรณ์ การร้องเรียน และแนะน าบริการ 
 

ในกรณีที่อธิบดีมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถอุทธรณ์
ค าสั่งไม่ออกอนุญาตต่อรัฐมนตรี ภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ผล นอกจากนี้ ผู้ยื่นค าขอและผู้ได้รับใบอนุญาต สามารถร้องเรียน และ
แนะน าบริการ ได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
 

 ศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียน อาคาร 7 ช้ัน M กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 
    ส านักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
    เลขท่ี 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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1. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
และไม่อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น พพ. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขหรือจัดส่งเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติม ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับ
หนังสือแจ้ง 

2. กรณีผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องครบถ้วนได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถือว่าผู้ยื่นค าขอทิ้งค าขอรับ
อนุญาต พพ. จะจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ และคืนค าขอแก่ผู้ยื่นค าขอ 
พร้อมท าเป็นหนังสือแจ้งถึงเหตุแห่งการคืนค าขอนั้นให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ  

3. พพ. จะไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอ
จะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว 

4. พพ. จะแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที ่พพ. ได้รับค าขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่มีความครบถ้วน
ถูกต้อง ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

5. ในกรณีที่มีค าสั่งออกใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก พพ. หากไม่มารับภายในระยะเวลาดังกล่าว 
พพ. จะจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

 
  6. การอุทธรณ์ การร้องเรียน และแนะน าบริการ 
 

ในกรณีที่อธิบดีมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถอุทธรณ์
ค าสั่งไม่ออกอนุญาตต่อรัฐมนตรี ภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ผล นอกจากนี้ ผู้ยื่นค าขอและผู้ได้รับใบอนุญาต สามารถร้องเรียน และ
แนะน าบริการ ได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
 

 ศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียน อาคาร 7 ช้ัน M กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 
    ส านักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
    เลขท่ี 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 

 
ส านักก ากับและอนุรักษ์พลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
กระทรวงพลังงาน 

โทรศัพท์ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1038 
www.dede.go.th 

 

 
ที่ปรึกษาโครงการ: บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จ ากดั 

โทรศัพท์ : 0 2621 8970 โทรสาร : 0 2621 6601 
อีเมล: info@thaienergyauditor.org   

www.thaienergyauditor.org 
www.phoenixy.com  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 ภาคผนวก ก-1 กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัตขิองผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตรวจสอบ
และรับรองการจดัการพลังงาน พ.ศ. 2555 
 

 ภาคผนวก ก-2  ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ค าขอรับใบอนุญาต  
ค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ผู้ช านาญการหรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ  
และค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 

 

 ภาคผนวก ก-3  ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก ก-1 
 

กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการ

จัดการพลังงาน พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ก-1 
 

กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการ

จัดการพลังงาน พ.ศ. 2555 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  
 
 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต   

และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัย อํานาจตามความในมาตรา   ๖   วรรคสอง   และมาตรา  ๔๘/๑   วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑   
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
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 

หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   
ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น 

 (ค) เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 (ง) มีผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔ 
 (จ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตหรือไม่เป็นผู้เคย
ต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  เว้นแต่
พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

(๒) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล 
 (ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ 

หรือให้บริการเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน  หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน 
 (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  (๑)  (ง)  และ  (จ) 
 (ค) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล 

อย่างน้อยหนึ่งคน  ต้องมีคุณสมบัติตาม  (๑)  (ก)  (ข)  และ  (ค) 
 (ง) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล 

ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  (๑)  (จ) 
ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีผู้ชํานาญการและผู้ชว่ยผู้ชํานาญการซ่ึงมีจํานวน  หน้าที่  และคุณสมบัต ิ

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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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  
 
 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต   

และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัย อํานาจตามความในมาตรา   ๖   วรรคสอง   และมาตรา  ๔๘/๑   วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑   
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
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 

หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   
ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น 

 (ค) เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 (ง) มีผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔ 
 (จ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตหรือไม่เป็นผู้เคย
ต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  เว้นแต่
พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

(๒) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล 
 (ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ 

หรือให้บริการเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน  หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน 
 (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  (๑)  (ง)  และ  (จ) 
 (ค) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล 

อย่างน้อยหนึ่งคน  ต้องมีคุณสมบัติตาม  (๑)  (ก)  (ข)  และ  (ค) 
 (ง) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล 

ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  (๑)  (จ) 
ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีผู้ชํานาญการและผู้ชว่ยผู้ชํานาญการซ่ึงมีจํานวน  หน้าที่  และคุณสมบัต ิ

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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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๕ ผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการต้องไม่เป็นผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนในเวลาเดียวกัน  และต้องไม่เป็นบุคลากรประจําของโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมที่เข้าไปดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ข้อ ๖ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง 
ต้องดําเนนิการโดยผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ช่วยผู้ชํานาญการอย่างน้อยสองคน 

ข้อ ๗ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบอนุญาต 

ข้อ ๘ เม่ืออธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้ตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  
และหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  หรือหลักฐาน 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับ
ใบอนุญาต  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง 
ครบถ้วน  อธิบดีจะมีคําส่ังออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้เม่ือปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓ 

อธิบดีต้องแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่อธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานที่มีความถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังออกใบอนุญาต  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังออกใบอนุญาต  หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่า 
ผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  แล้วแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังไม่ออกใบอนุญาต  ให้แจ้งสิทธิและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ข้อ ๑๐ ในการออกใบอนุญาต  อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปล่ียนแปลงผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  

หรือประสงค์จะจัดให้มีผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่ได้รับอนุญาต  ให้ยื่น
คําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการต่ออธิบดี  พร้อมด้วย 
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วย 
ผู้ชํานาญการ 

หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

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 คําขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  คําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจํานวน

ผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อารักษ์  ชลธาร์นนท ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๕ ผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการต้องไม่เป็นผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนในเวลาเดียวกัน  และต้องไม่เป็นบุคลากรประจําของโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมที่เข้าไปดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ข้อ ๖ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง 
ต้องดําเนนิการโดยผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ช่วยผู้ชํานาญการอย่างน้อยสองคน 

ข้อ ๗ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบอนุญาต 

ข้อ ๘ เม่ืออธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้ตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  
และหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  หรือหลักฐาน 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับ
ใบอนุญาต  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง 
ครบถ้วน  อธิบดีจะมีคําส่ังออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้เม่ือปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓ 

อธิบดีต้องแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่อธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานที่มีความถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังออกใบอนุญาต  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังออกใบอนุญาต  หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่า 
ผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  แล้วแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังไม่ออกใบอนุญาต  ให้แจ้งสิทธิและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ข้อ ๑๐ ในการออกใบอนุญาต  อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปล่ียนแปลงผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  

หรือประสงค์จะจัดให้มีผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่ได้รับอนุญาต  ให้ยื่น
คําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการต่ออธิบดี  พร้อมด้วย 
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วย 
ผู้ชํานาญการ 
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ในการพิจารณาคําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 
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 คําขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  คําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจํานวน

ผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อารักษ์  ชลธาร์นนท ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๗  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ 
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ได้บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน   
และมาตรา  ๔๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ได้บัญญัติให้ในกรณีที่จะต้องมีการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงานตามมาตรา  ๔๗  (๓)  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอาจอนุญาตให้บุคคล 
หรือนิติบุคคลเป็นผู้ดําเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้  โดยการกําหนดคุณสมบัติ  การขอรับใบอนุญาต   
และการอนุญาตดังกล่าว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้อง 
ออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก-2 
 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
เรื่อง ค าขอรับใบอนุญาต ค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ช านาญการ

หรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ และค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๗  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ 
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ได้บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน   
และมาตรา  ๔๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ได้บัญญัติให้ในกรณีที่จะต้องมีการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงานตามมาตรา  ๔๗  (๓)  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอาจอนุญาตให้บุคคล 
หรือนิติบุคคลเป็นผู้ดําเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้  โดยการกําหนดคุณสมบัติ  การขอรับใบอนุญาต   
และการอนุญาตดังกล่าว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้อง 
ออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก-2 
 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
เรื่อง ค าขอรับใบอนุญาต ค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ช านาญการ

หรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ และค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 
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 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
เรื่อง  คําขอรับใบอนุญาต  คําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขผู้ชํานาญการ 

หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๔  แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ออกตามความพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ขอ้ ๑ การยื่นคําขอรับใบอนุญาต  และหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา  ให้ยื่นโดยใช้แบบ  
บตพ.๑  และแบบ  บตพ.๔  ถึง  ๙  ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒ การยื่นคําขอเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  และหลักฐาน
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา  ให้ยื่นโดยใช้แบบ  บตพ.๒  และแบบ  บตพ.๔  ถึง  ๙  ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ การยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  และหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา  ให้ยื่นโดยใช้
แบบ  บตพ.๓  ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๔ ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  ให้เป็นไปตามแบบ  บตพ.๑๐  
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๕ ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  ให้เป็นไปตามแบบ  บตพ.๑๑  
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

อํานวย  ทองสถิตย ์
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 

ประเภทคําขอ
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 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
เรื่อง  คําขอรับใบอนุญาต  คําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขผู้ชํานาญการ 

หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๔  แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ออกตามความพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ขอ้ ๑ การยื่นคําขอรับใบอนุญาต  และหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา  ให้ยื่นโดยใช้แบบ  
บตพ.๑  และแบบ  บตพ.๔  ถึง  ๙  ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒ การยื่นคําขอเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  และหลักฐาน
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา  ให้ยื่นโดยใช้แบบ  บตพ.๒  และแบบ  บตพ.๔  ถึง  ๙  ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ การยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  และหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา  ให้ยื่นโดยใช้
แบบ  บตพ.๓  ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๔ ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  ให้เป็นไปตามแบบ  บตพ.๑๐  
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๕ ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  ให้เป็นไปตามแบบ  บตพ.๑๑  
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

อํานวย  ทองสถิตย ์
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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  แบบ บตพ.๑ 
 -๒-  
 
 
หมายเหตุ  
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ย่ืนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว 

โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน 
๓. ในกรณีท่ีผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้แก้ไขเพ่ิมเติมคําขอรับ

ใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ิมเติม ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับ
แจ้ง  

๔. ในกรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับใบอนุญาต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะจําหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ แลว้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

๕. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต 

 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
    (.......................................................)     (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ………...…  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

   

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)  

เลขท่ีคําขอ

                                           
 - ๓ -                                                           แบบ บตพ.๑ 

 
        

 

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทบุคคลธรรมดา  สําหรับเจ้าหน้าที่ 
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ซ่ึงติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

ตามกฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ  
ผู้รับมอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……… ชุด  

 คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ ……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ……… แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ชํานาญการ จํานวน ………คน  พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล 

ประกอบด้วย  
……… ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาท่ีกําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………………. ……… แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล

ประกอบด้วย 
……… ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง 

การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)…………………………………………………………………………… ……… แผ่น  
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 

  (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)

เลขท่ีคําขอ
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  แบบ บตพ.๑ 
 -๒-  
 
 
หมายเหตุ  
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ย่ืนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว 

โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน 
๓. ในกรณีท่ีผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้แก้ไขเพ่ิมเติมคําขอรับ

ใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ิมเติม ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับ
แจ้ง  

๔. ในกรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับใบอนุญาต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะจําหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ แลว้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

๕. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต 

 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
    (.......................................................)     (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ………...…  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

   

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)  

เลขท่ีคําขอ

                                           
 - ๓ -                                                           แบบ บตพ.๑ 

 
        

 

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทบุคคลธรรมดา  สําหรับเจ้าหน้าที่ 
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ซ่ึงติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

ตามกฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ  
ผู้รับมอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……… ชุด  

 คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ ……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ……… แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ชํานาญการ จํานวน ………คน  พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล 

ประกอบด้วย  
……… ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาท่ีกําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………………. ……… แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล

ประกอบด้วย 
……… ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง 

การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)…………………………………………………………………………… ……… แผ่น  
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 

  (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)

เลขท่ีคําขอ
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 -๔-        แบบ บตพ.๑ 

 
 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
    (.......................................................)     (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……..……  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

   
 
 

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทนิติบุคคล  สําหรับเจ้าหน้าที่ 
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้มีอํานาจแทนนิติบุคคล ซ่ึงติดอากรแสตมป์ครบถ้วนตาม

กฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ท่ีรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……….. แผ่น  

 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มี
อํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……….. ชุด  

 สําเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล 

……….. แผ่น  

 คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ..………  แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ ……….. แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ……….. แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล 

ประกอบด้วย 
……….. ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม

กฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาท่ีกําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………………….. ……….. แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล

ประกอบด้วย 
……….. ชุด  

 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและ

รับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………..…………………….. ……….. แผ่น  

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)  

เลขท่ีคําขอ

 

ประเภทคําขอ
บคุคลธรรมด

 

นติิบคุคล 

 

 

ข้อมูล
ใบอนญุาต 

 
ยื่นค

ของผู้ขอรับใบ
พ.ศ. ๒๕๕๕  เ

ลงช่ือ.......
    (........

วันที…่..… เดื

อ       บุ
ดา ชื่อผู้ขอ (น

ที่อยูท่ี่สาม
ถนน ......
อําเภอ/เข
โทรศัพท์ 
โทรสาร .

เลขประจํ

ชื่อนิติบุค

เลขทะเบี
ประเภทธุ
ใบอนุญาต
ออกให้ตัง้
ที่อยู่สํานกั
ถนน ......
อําเภอ/เข
โทรศัพท์ 
โทรสาร .
Website
ใบอนุญาต
อนุญาต ณ
แก้ไขเพิ่ม

คําขอต่ออธิบดีก
บอนุญาต หลักเก
เพื่อประสงค์จะ

  เปล่ีย
  เพิ่มจ
  ลดจาํ

 
 
 

.......................

.......................
ดือน………………

ผู้ขอรับใบอน

 
 

คคลธรรมดา 
นาย/นาง/นาง

มารถติดต่อได้ 
......................
ขต ..................
......................
......................

ําตวัประชาชน

คล………………

ยนนิตบิุคคล 
ธรุกิจ……………
ตประกอบวิชา
งแต่วันที…่…เดื
กงานใหญ่ เลข
......................
ขต ..................
......................
......................
……………………
ตเลขที…่………
ณ วันที…่………
เติมครั้งที…่….

กรมพัฒนาพลัง
กณฑ์ วิธีการ แ
 
ยนแปลงผู้ชํานา
จํานวนผู้ชํานาญ
านวนผู้ชํานาญ

......................
.......................
……….. พ.ศ……
นุญาต 

 

             
สาว)……………

เลขที่ ...........
................. หมู
................ จังห
......................
.................. E-

น      

………………………

 
……………………
ชีพวิศวกรรมค
อน………………

ขที่ ..................
................. หมู
................ จังห
......................
............ E-ma
……………………
……………………

……เดือน…………
.ออก ณ วันที.่

งงานทดแทนแล
และเงื่อนไขการข

าญการ หรือผู้ช่ว
ญการ หรือผู้ช่ว
การ หรือผู้ช่วย

......  

...)   
….…...  

 

คําขออนญุ
ผู้ชํานาญก

 นติบิคุคล 
……………………น

......... ตรอก/ซ
มูท่ี่ ...............ตํ
หวัด ...............
.......... โทรศพั
-mail ………….

-    

……………………

-    
……………………
ควบคุม ประเภ
…พ.ศ………..ถึงว
... ตรอก/ซอย 
มูท่ี่ ...............ตํ
หวัด ...............
....... โทรศัพท์

ail …………....…
……………………

……..................
……………………
........เดอืน......

ละอนุรักษ์พลังง
ขอรับใบอนุญา

วยผู้ชํานาญการ
ยผู้ชํานาญการ
ผู้ชํานาญการ จ

ญาตเปลีย่นแป
ารหรือผู้ช่วย

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

นามสกุล………

ซอย ...............
ตําบล/แขวง ...
............. รหัสไ

พท์เคล่ือนที่ ....
....……...…………

 -   

…..…………………

-   
……………………

ภทนิติบุคคล เล
วันที…่…เดือน…
.....................

ตําบล/แขวง ...
............. รหัสไ
์เคล่ือนที่ .......

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

……..พ.ศ…………
.......................

งาน ตามความใ
าต และการอนุญ

ร จากที่ได้รับอน
จากที่ได้รับอนุ
จากที่ได้รับอนุญ

ล

วัน

ปลงหรือแก้ไข
ผู้ชาํนาญการ

…..…………….…

......................
.......................
ไปรษณยี์ .......
......................
………………..……

   - 

………………………

  -  
……………………
ลขที…่……………
…………………พ
.......................
.......................
ไปรษณยี์ .......
......................
…………..……....
……………………
.......................
……………………
........พ.ศ........

ในข้อ ๑๑ แห่งก
ญาตตรวจสอบแ

นุญาต 
ญาต 
ญาต 

ลงช่ือ...............
    (...............

นที…่..… เดือน
ผู้ข

ข 
ร 

  

…………...………

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

  -  

……….……………

 -  
………….……..…

……………………
พ.ศ…………......
.......................
.......................
......................
......................
.......…………….
………………….…
......................
……………………
.......................

กฎกระทรวงกํา
และรับรองการจ

.......................

.......................
น……………………
อรับใบอนุญาต

สําห
เลขที่คําขอ……
วันที…่.…เดือน
ผู้รับคําขอ……

              แบ

สําหรับเจ
..  

.. 
..  
.. 
..

…. 

 

… 

…. 
.. 
.. 
... 
... 
.. 
..
.. 

…. 
. 

… 
.. 

หนดคุณสมบัติ
จัดการพลังงาน

.....................

...................) 
….. พ.ศ……..…
ต 

 
หรับเจ้าหน้าที่
……………..………
น……………..พ.ศ
…………………..

บบ บตพ.๒ 
 

จ้าหน้าที ่

ติ
น  

 

…………… 
ศ.………... 
.………….. 
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ประเภทคําขอ
บคุคลธรรมด

 

นติิบคุคล 

 

 

ข้อมูล
ใบอนญุาต 

 
ยื่นค

ของผู้ขอรับใบ
พ.ศ. ๒๕๕๕  เ

ลงช่ือ.......
    (........

วันที…่..… เดื

อ       บุ
ดา ชื่อผู้ขอ (น

ที่อยูท่ี่สาม
ถนน ......
อําเภอ/เข
โทรศัพท์ 
โทรสาร .

เลขประจํ

ชื่อนิติบุค

เลขทะเบี
ประเภทธุ
ใบอนุญาต
ออกให้ตัง้
ที่อยู่สํานกั
ถนน ......
อําเภอ/เข
โทรศัพท์ 
โทรสาร .
Website
ใบอนุญาต
อนุญาต ณ
แก้ไขเพิ่ม

คําขอต่ออธิบดีก
บอนุญาต หลักเก
เพื่อประสงค์จะ

  เปล่ีย
  เพิ่มจ
  ลดจาํ

 
 
 

.......................

.......................
ดือน………………

ผู้ขอรับใบอน

 
 

คคลธรรมดา 
นาย/นาง/นาง

มารถติดต่อได้ 
......................
ขต ..................
......................
......................

ําตวัประชาชน

คล………………

ยนนิตบิุคคล 
ธรุกิจ……………
ตประกอบวิชา
งแต่วันที…่…เดื
กงานใหญ่ เลข
......................
ขต ..................
......................
......................
……………………
ตเลขที…่………
ณ วันที…่………
เติมครั้งที…่….

กรมพัฒนาพลัง
กณฑ์ วิธีการ แ
 
ยนแปลงผู้ชํานา
จํานวนผู้ชํานาญ
านวนผู้ชํานาญ

......................
.......................
……….. พ.ศ……
นุญาต 

 

             
สาว)……………

เลขที่ ...........
................. หมู
................ จังห
......................
.................. E-

น      

………………………

 
……………………
ชีพวิศวกรรมค
อน………………

ขที่ ..................
................. หมู
................ จังห
......................
............ E-ma
……………………
……………………

……เดือน…………
.ออก ณ วันที.่

งงานทดแทนแล
และเงื่อนไขการข

าญการ หรือผู้ช่ว
ญการ หรือผู้ช่ว
การ หรือผู้ช่วย

......  

...)   
….…...  

 

คําขออนญุ
ผู้ชํานาญก

 นติบิคุคล 
……………………น

......... ตรอก/ซ
มูท่ี่ ...............ตํ
หวัด ...............
.......... โทรศัพ
-mail ………….

-    

……………………

-    
……………………
ควบคุม ประเภ
…พ.ศ………..ถึงว
... ตรอก/ซอย 
มูท่ี่ ...............ตํ
หวัด ...............
....... โทรศัพท์

ail …………....…
……………………

……..................
……………………
........เดอืน......

ละอนุรักษ์พลังง
ขอรับใบอนุญา

วยผู้ชํานาญการ
ยผู้ชํานาญการ
ผู้ชํานาญการ จ

ญาตเปลีย่นแป
ารหรือผู้ช่วย

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้าม)ี 

นามสกุล………

ซอย ...............
ตําบล/แขวง ...
............. รหัสไ

พท์เคล่ือนที่ ....
....……...…………

 -   

…..…………………

-   
……………………

ภทนิติบุคคล เล
วันที…่…เดือน…
.....................

ตําบล/แขวง ...
............. รหัสไ
์เคล่ือนที่ .......

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

……..พ.ศ…………
.......................

งาน ตามความใ
าต และการอนุญ

ร จากที่ได้รับอน
จากที่ได้รับอนุ
จากที่ได้รับอนุญ

ล

วัน

ปลงหรือแก้ไข
ผู้ชาํนาญการ

…..…………….…

......................
.......................
ไปรษณยี์ .......
......................
………………..……

   - 

………………………

  -  
……………………
ลขที…่……………
…………………พ
.......................
.......................
ไปรษณยี์ .......
......................
…………..……....
……………………
.......................
……………………
........พ.ศ........

ในข้อ ๑๑ แห่งก
ญาตตรวจสอบแ

นุญาต 
ญาต 
ญาต 

ลงชื่อ...............
    (...............

นที…่..… เดือน
ผู้ข

ข 
ร 

  

…………...………

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

  -  

……….……………

 -  
………….……..…

……………………
พ.ศ…………......
.......................
.......................
......................
......................
.......…………….
………………….…
......................
……………………
.......................

กฎกระทรวงกํา
และรับรองการจ

.......................

.......................
น……………………
อรับใบอนุญาต

สําห
เลขที่คําขอ……
วันที…่.…เดือน
ผู้รับคําขอ……

              แบ

สําหรับเจ
..  

.. 
..  
.. 
..

…. 

 

… 

…. 
.. 
.. 
... 
... 
.. 
..
.. 

…. 
. 

… 
.. 

หนดคุณสมบัติ
จัดการพลังงาน

.....................

...................) 
….. พ.ศ……..…
ต 

 
หรับเจ้าหน้าที่
……………..………
น……………..พ.ศ
…………………..

บบ บตพ.๒ 
 

จ้าหน้าที ่

ติ
น  

 

…………… 
ศ.………... 
.………….. 
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                แบบ บตพ.๒ 
 

 
-๒- 

 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. เปล่ียนแปลงผู้ชํานาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จากที่ได้รับอนุญาต 
 เปล่ียนแปลงผู้ชํานาญการ 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)…………………………………………... 

               เปล่ียนแปลงผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 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 
 เพิ่มรายช่ือผู้ชํานาญการ จํานวน…………คน ดังนี้ 
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 

               เพิ่มรายช่ือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน…………คน ดังนี้ 
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 

 

๓. ลดจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จากที่ได้รับอนุญาต 
 ลดรายช่ือผู้ชํานาญการ 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  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ย่ืนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว  

โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ  

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
    (.......................................................)        (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ………..…  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

                                     

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

                แบบ บตพ.๒ 
 

 

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทบุคคลธรรมดา  สําหรับเจ้าหน้าที่ 
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ซ่ึงติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

ตามกฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับ
มอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……… ชุด  

 สําเนาใบอนุญาตเลขที่………………………………………………………. 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี............ออกให้ ณ วันท่ี ..........เดือน..........................พ.ศ................. 

……… แผ่น  

 คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ ……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ……… แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ชํานาญการ จํานวน ………คน  พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล 

ประกอบด้วย  
……… ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาท่ีกําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………………. ……… แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล

ประกอบด้วย 
……… ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง 

การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)…………………………………………………………………………… ……… แผ่น  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

-๓-
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                แบบ บตพ.๒ 
 

 

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทบุคคลธรรมดา  สําหรับเจ้าหน้าที่ 
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ซ่ึงติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

ตามกฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับ
มอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……… ชุด  

 สําเนาใบอนุญาตเลขท่ี………………………………………………………. 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี............ออกให้ ณ วันท่ี ..........เดือน..........................พ.ศ................. 

……… แผ่น  

 คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ ……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ……… แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ชํานาญการ จํานวน ………คน  พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล 

ประกอบด้วย  
……… ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาท่ีกําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………………. ……… แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล

ประกอบด้วย 
……… ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง 

การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)…………………………………………………………………………… ……… แผ่น  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

-๓-
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                แบบ บตพ.๒ 
 

 
 

 

 
   ลงชื่อ......................................................... 

  
ลงชื่อ......................................................... 

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

ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทนิติบุคคล  สําหรับเจ้าหน้าที่ 
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ มีอํานาจแทนนิติบุคคล ซ่ึงติดอากรแสตมป์ครบถ้วน  

ตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ท่ีรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……….. แผ่น  

 สําเนาใบอนุญาตเลขที่……………………………………………………………… 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี............ออกให้ ณ วันท่ี ..........เดือน..........................พ.ศ................. 

..……… แผ่น  

 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……….. ชุด  

 สําเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล 

……….. แผ่น  

 คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ..……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ ……….. แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ……….. แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล 

ประกอบด้วย 
……….. ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกําหนดกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………….. ……….. แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล

ประกอบด้วย 
……….. ชุด  

 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ

และรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอ่ืนๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………….. ……….. แผ่น  

-๔-

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

ประเภทคําขอ
บคุคลธรรมด

 

นติิบคุคล 

 

 

ข้อมูล
ใบอนญุาต 

 

 ยื่นค
คุณสมบัติขอ
การจัดการพลั
 

  
 
 
 
 
 

อ       บุ
ดา ชื่อผู้ขอ (น

ที่อยูท่ี่สาม
ถนน ......
อําเภอ/เข
โทรศัพท์ 
โทรสาร .

เลขประจํ

ชื่อนิติบุค

เลขทะเบี
ประเภทธุ
ใบอนุญาต
ออกให้ตัง้
ที่อยู่สํานกั
ถนน ......
อําเภอ/เข
โทรศัพท์ 
โทรสาร .
Website
ใบอนุญาต
อนุญาต ณ
แก้ไขเพิ่ม

คําขอรับใบแท
งผู้ขอรับใบอน
ังงาน พ.ศ. ๒๕๕

สูญหาย 
  อื่น ๆ โปรดระ

 

 

คคลธรรมดา 
นาย/นาง/นาง

มารถติดต่อได้ 
......................
ขต ..................
......................
......................

ําตวัประชาชน

คล…………..……

ยนนิตบิุคคล 
ธรุกิจ……………
ตประกอบวิชา
งแต่วันที…่…เดื
กงานใหญ่ เลข
......................
ขต ..................
......................
......................
……………………
ตเลขที…่………
ณ วันที…่………
เติมครั้งที…่….

นใบอนุญาตตร
นุญาต หลักเกณ
๕๕ เนื่องจากใบ

  
ะบุ…………………

 

             
สาว)……………

เลขที่ ...........
................. หมู
................ จังห
......................
............ E-ma

น      

……………………

 
……………………
ชีพวิศวกรรมค
อน………………

ขที่ ..................
................. หมู
................ จังห
......................
............ E-ma
……………………
……………………

……เดือน…………
.ออก ณ วันที.่

รวจสอบและรั
ณฑ์ วิธีการ แล
บอนุญาต 

 
………………………

คําขอใ

 นติบิคุคล 
……………………น

......... ตรอก/ซ
มูท่ี่ ...............ตํ
หวัด ...............
..... โทรศพัท์เค

ail …………....…

-    

………………………

-    
……………………
ควบคุม ประเภ
…พ.ศ………..ถึงว
... ตรอก/ซอย 
มูท่ี่ ...............ตํ
หวัด ...............
..... โทรศพัท์เค

ail …………....…
……………………

……..................
……………………
........เดอืน......

ับรองการจัดก
ละเงื่อนไขการ

 ถูกทําลาย/
………………………

ใบแทนใบอ

นามสกุล………

ซอย ...............
ตําบล/แขวง ...
............. รหัสไ
คล่ือนที่ .........

……...………………

 -   

……………………

-   
……………………

ภทนิติบุคคล เล
วันที…่…เดือน…
.....................

ตําบล/แขวง ...
............. รหัสไ
คล่ือนที่ .........

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

……..พ.ศ…………
.......................

ารพลังงานตาม
รขอรับใบอนุญ

/ชํารุดในสาระส
….……….. 

อนุญาต 

…..…………….…

......................
.......................
ไปรษณยี์ .......
......................
…………..……....

   - 

…………..……….…

  -  
……………………
ลขที…่……………
…………………พ
.......................
.......................
ไปรษณยี์ .......
......................
…………..……....
……………………
.......................
……………………
........พ.ศ........

มความในข้อ ๑
ญาต และการอ

สําคัญ  

เล
วัน
ผู้ร

……………..….. 

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

  -  

…………….….. 

 -  
………….……. 

…….…………… 
พ.ศ………..….. 
..................... 
.....................  
..................... 
....................
.......………….. 
…………………. 
.................... 
…………….…. 
.................... 

๑๓ แห่งกฎกร
นุญาตตรวจสอ

สําหร
ลขที่คําขอ………
นที…่.…เดือน…
รับคําขอ………

 แบบ บ

สําหรับเจ้
 

 

ะทรวงกําหนด
อบและรับรอง

รับเจ้าหน้าที่
……………………
……………..พ.ศ.
……………………

บตพ.๓ 
 

้าหน้าที ่

ด
ง 

 
 

……………. 
…….…... 
……………..
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ประเภทคําขอ
บคุคลธรรมด

 

นติิบคุคล 

 

 

ข้อมูล
ใบอนญุาต 

 

 ยื่นค
คุณสมบัติขอ
การจัดการพลั
 

  
 
 
 
 
 

อ       บุ
ดา ชื่อผู้ขอ (น

ที่อยูท่ี่สาม
ถนน ......
อําเภอ/เข
โทรศัพท์ 
โทรสาร .

เลขประจํ

ชื่อนิติบุค

เลขทะเบี
ประเภทธุ
ใบอนุญาต
ออกให้ตัง้
ที่อยู่สํานกั
ถนน ......
อําเภอ/เข
โทรศัพท์ 
โทรสาร .
Website
ใบอนุญาต
อนุญาต ณ
แก้ไขเพิ่ม

คําขอรับใบแท
งผู้ขอรับใบอน
ังงาน พ.ศ. ๒๕๕

สูญหาย 
  อื่น ๆ โปรดระ

 

 

คคลธรรมดา 
นาย/นาง/นาง

มารถติดต่อได้ 
......................
ขต ..................
......................
......................

ําตวัประชาชน

คล…………..……

ยนนิตบิุคคล 
ธรุกิจ……………
ตประกอบวิชา
งแต่วันที…่…เดื
กงานใหญ่ เลข
......................
ขต ..................
......................
......................
……………………
ตเลขที…่………
ณ วันที…่………
เติมครั้งที…่….

นใบอนุญาตตร
นุญาต หลักเกณ
๕๕ เนื่องจากใบ

  
ะบุ…………………

 

             
สาว)……………

เลขที่ ...........
................. หมู
................ จังห
......................
............ E-ma

น      

……………………

 
……………………
ชีพวิศวกรรมค
อน………………

ขที่ ..................
................. หมู
................ จังห
......................
............ E-ma
……………………
……………………

……เดือน…………
.ออก ณ วันที.่

รวจสอบและรั
ณฑ์ วิธีการ แล
บอนุญาต 

 
………………………

คําขอใ

 นติบิคุคล 
……………………น

......... ตรอก/ซ
มูท่ี่ ...............ตํ
หวัด ...............
..... โทรศพัท์เค

ail …………....…

-    

………………………

-    
……………………
ควบคุม ประเภ
…พ.ศ………..ถึงว
... ตรอก/ซอย 
มูท่ี่ ...............ตํ
หวัด ...............
..... โทรศพัท์เค

ail …………....…
……………………

……..................
……………………
........เดอืน......

ับรองการจัดก
ละเงื่อนไขการ

 ถูกทําลาย/
………………………

ใบแทนใบอ

นามสกุล………

ซอย ...............
ตําบล/แขวง ...
............. รหัสไ
คล่ือนที่ .........

……...………………

 -   

……………………

-   
……………………

ภทนิติบุคคล เล
วันที…่…เดือน…
.....................

ตําบล/แขวง ...
............. รหัสไ
คล่ือนที่ .........

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

……..พ.ศ…………
.......................

ารพลังงานตาม
รขอรับใบอนุญ

/ชํารุดในสาระส
….……….. 

อนุญาต 

…..…………….…

......................
.......................
ไปรษณีย์ .......
......................
…………..……....

   - 

…………..……….…

  -  
……………………
ลขที…่……………
…………………พ
.......................
.......................
ไปรษณีย์ .......
......................
…………..……....
……………………
.......................
……………………
........พ.ศ........

มความในข้อ ๑
ญาต และการอ

สําคัญ  

เล
วัน
ผู้ร

……………..….. 

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

  -  

…………….….. 

 -  
………….……. 

…….…………… 
พ.ศ………..….. 
..................... 
.....................  
..................... 
....................
.......………….. 
…………………. 
.................... 
…………….…. 
.................... 

๑๓ แห่งกฎกร
นุญาตตรวจสอ

สําหร
ลขที่คําขอ………
นที…่.…เดือน…
รับคําขอ………

 แบบ บ

สําหรับเจ้
 

 

ะทรวงกําหนด
อบและรับรอง

รับเจ้าหน้าที่
……………………
……………..พ.ศ.
……………………

บตพ.๓ 
 

้าหน้าที ่

ด
ง 

 
 

……………. 
…….…... 
……………..
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 แบบ บตพ.๓ 
 

-๒- 
 
 
หมายเหตุ  
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ผู้ย่ืนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว 

โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน 
 

 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจรงิทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องทกุประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
    (.......................................................)      (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

 แบบ บตพ.๓ 
 

 -๓- 
 

 

 
 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทบุคคลธรรมดา  สําหรับเจ้าหน้าที ่
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบแทนใบอนุญาตที่ติดอากรแสตมป์

ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……… ชุด  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

……… แผ่น  

 หลักฐานการแจ้งความจากสถานีตํารวจในท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือ
ใบอนุญาตเดิมที่ถูกทําลายหรือชํารุด แล้วแต่กรณี  

……… แผ่น  

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทนิติบุคคล  สําหรับเจ้าหน้าที ่
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้มีอํานาจแทนนิติบุคคลซ่ึงติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

ตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับ  
มอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……… แผ่น  

 หนั ง สือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ ออกไว้ ไม่ เกิน  3 เดือน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือ
การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

……… ชุด  

 หลักฐานการแจ้งความจากสถานีตํารวจในท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือ
ใบอนุญาตเดิมที่ถูกทําลายหรือชํารุด แล้วแต่กรณี  

……… แผ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
    (.......................................................)      (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ…………  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

   
                 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 
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 แบบ บตพ.๓ 
 

-๒- 
 
 
หมายเหตุ  
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ผู้ย่ืนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว 

โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน 
 

 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจรงิทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องทกุประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
    (.......................................................)      (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

 แบบ บตพ.๓ 
 

 -๓- 
 

 

 
 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทบุคคลธรรมดา  สําหรับเจ้าหน้าที ่
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบแทนใบอนุญาตที่ติดอากรแสตมป์

ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……… ชุด  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

……… แผ่น  

 หลักฐานการแจ้งความจากสถานีตํารวจในท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือ
ใบอนุญาตเดิมที่ถูกทําลายหรือชํารุด แล้วแต่กรณี  

……… แผ่น  

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทนิติบุคคล  สําหรับเจ้าหน้าที ่
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้มีอํานาจแทนนิติบุคคลซ่ึงติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

ตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับ  
มอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……… แผ่น  

 หนั ง สือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ ออกไว้ ไม่ เกิน  3 เดือน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือ
การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

……… ชุด  

 หลักฐานการแจ้งความจากสถานีตํารวจในท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือ
ใบอนุญาตเดิมที่ถูกทําลายหรือชํารุด แล้วแต่กรณี  

……… แผ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
    (.......................................................)      (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ…………  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

   
                 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 
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แบบ บตพ.๔ 
 

คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ประเภทบุคคลธรรมดา)      

  
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล…………………………………………………………………..…              

เลขประจําตัวประชาชน …………………………………………..……….. ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ....................................... ถนน........................................ 
หมู่ที่ ...............ตําบล/แขวง .............................................  อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ............................  
 ขอรับรองว่าข้าพเจ้า 

 ไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาต 

 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
   ในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

   เคยถกูเพกิถอนใบอนุญาตมาแล้ว……ครั้ง ครั้งสุดท้าย เม่ือวนัที…่…...เดือน………………..พ.ศ………… 

 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
   การอนุรักษ์พลังงาน  

 เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์ 
 พล ัง ง าน………ครั้ ง  ครั้ ง สุ ดท้ าย  เ มื่ อ วั นที่………เ ดื อน………………….…..พ .ศ………..พ้น โทษ 

เมื่อวันที่…………….…เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติ  
  ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ   
 

พร้อมกับคํารับรองนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดงันี ้  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง ……… แผ่น
 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ……… แผ่น
 สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร 

ในสาขาทีก่ําหนดใหก้ารจดัการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น  
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……… แผ่น

 สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการทีอ่ธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด  
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……… แผ่น

 เอกสารอื่น (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น
 
 

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

 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

แบบ บตพ.๔ 
 

คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ประเภทนิติบุคคล)      

  
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล……………………………………………………………….…..…              
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน            
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  
 

พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการพจิารณา ดังนี ้  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ……… แผ่น
 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ……… แผ่น
 สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร 

ในสาขาทีก่ําหนดใหก้ารจดัการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น  
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……… แผ่น

 สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการทีอ่ธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด  
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……… แผ่น

 เอกสารอื่น (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น
 
 

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
(.......................................................)  (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ….………  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……...… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี)

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ
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แบบ บตพ.๔ 
 

คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ประเภทนิติบุคคล)      

  
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล……………………………………………………………….…..…              
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน            
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   บุคคลซ่ึงรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคล มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 มีสัญชาติไทย 
 ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่

 กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น  
 เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และ

 วิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด  
 

พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการพจิารณา ดังนี ้  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง ……… แผ่น
 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ……… แผ่น
 สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร 

ในสาขาทีก่ําหนดใหก้ารจดัการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น  
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……… แผ่น

 สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการทีอ่ธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด  
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……… แผ่น

 เอกสารอื่น (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น
 
 

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
(.......................................................)  (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ….………  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……...… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี)

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ



48

แบบ บตพ.๔ 
                                                 -2- 

 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล  
ณ วันที่………เดือน…………………………….พ .ศ…………..มีความถูกต้อง ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล          
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์ เลขที่……………….………ออกให้ ณ วันที่……เดือน……………..……พ.ศ……………. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล  
ดังรายนามต่อไปนี้ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๑) (จ) ของกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ลําดบั ชื่อ-สกุล ตําแหนง่ 
ลงลายมือชือ่เพื่อรับรองว่า
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ (๑)(จ) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ   
 

 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
(.......................................................)  (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ…….…..  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ………… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 
 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

แบบ บตพ.๕ 
 

หนังสือมอบอํานาจ 
 
วันที่………เดือน………………………….พ.ศ………….. 
 

 โดยหนังสือฉบับน้ี ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………….อายุ…………..ปี 
เช้ือชาติ………………สัญชาติ…………….ที่อยู่เลขที…่…………..ตรอก/ซอย………..……………..ถนน………………….………..… 
หมู่ที…่…..…ตําบล/แขวง………………………….……..……อําเภอ/เขต…………………….………..จังหวัด…………………..…..….. 
ในฐานะ……………………………………………………ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด………………………………..…………………….
ต้ังอยู่เลขที่………………..ตรอก/ซอย……….……………….………..ถนน………………...................................……หมู่ที่……..…
ตําบล/แขวง………………….……อําเภอ/เขต…………………….……….……..จังหวัด………………………………………….……..….. 
ขอมอบอํานาจให ้(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………อายุ…………ปี  เช้ือชาติ………………………
สัญชาติ…………….ที่อยู่เลขที…่…………..ตรอก/ซอย………..……………..ถนน………………………….....……หมู่ที…่………..…
ตําบล/แขวง………………………….……..……อําเภอ/เขต…………………….………..จังหวัด…………………………………..…..…..
เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการ…………………………………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….……แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ 
 การใดท่ีผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทําเองทั้งสิ้น 

เพ่ือเป็นหลักฐานทั้งผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

      ลงชื่อ……………………….………….………………ผู้มอบอํานาจ 
                      (………………………..…………………………) 
  
      ลงชื่อ……………………….………….………………ผู้รับมอบอํานาจ 
                      (………………………..…………………………) 
  
      ลงชื่อ……………………….………….………………พยาน 
                      (………………………..…………………………) 
       

ลงช่ือ……………………….………….………………พยาน 
                      (………………………..…………………………) 
หมายเหตุ 

๑. หนังสือมอบอํานาจฉบับน้ีใช้ในกรณีที่กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลที่มีอํานาจลงนามผูกพัน         
นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ไม่ได้เป็นผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมา
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตแทน 

๒. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทั้งผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ โดยเจ้าของหลักฐานเป็น 
ผู้รับรองสําเนาถูกต้อง 

๓. ติดอากร ๓๐.๐๐ บาท 

      (สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 

เลขท่ีคําขอ
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แบบ บตพ.๔ 
                                                 -2- 

 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล  
ณ วันที่………เดือน…………………………….พ .ศ…………..มีความถูกต้อง ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล          
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์ เลขที่……………….………ออกให้ ณ วันที่……เดือน……………..……พ.ศ……………. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล  
ดังรายนามต่อไปนี้ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๑) (จ) ของกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ลําดบั ชื่อ-สกุล ตําแหนง่ 
ลงลายมือชือ่เพื่อรับรองว่า
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ (๑)(จ) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ   
 

 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
(.......................................................)  (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ…….…..  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ………… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 
 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

แบบ บตพ.๕ 
 

หนังสือมอบอํานาจ 
 
วันที่………เดือน………………………….พ.ศ………….. 
 

 โดยหนังสือฉบับน้ี ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………….อายุ…………..ปี 
เช้ือชาติ………………สัญชาติ…………….ที่อยู่เลขที…่…………..ตรอก/ซอย………..……………..ถนน………………….………..… 
หมู่ที…่…..…ตําบล/แขวง………………………….……..……อําเภอ/เขต…………………….………..จังหวัด…………………..…..….. 
ในฐานะ……………………………………………………ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด………………………………..…………………….
ต้ังอยู่เลขที่………………..ตรอก/ซอย……….……………….………..ถนน………………...................................……หมู่ที่……..…
ตําบล/แขวง………………….……อําเภอ/เขต…………………….……….……..จังหวัด………………………………………….……..….. 
ขอมอบอํานาจให ้(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………อายุ…………ปี  เช้ือชาติ………………………
สัญชาติ…………….ที่อยู่เลขที…่…………..ตรอก/ซอย………..……………..ถนน………………………….....……หมู่ที…่………..…
ตําบล/แขวง………………………….……..……อําเภอ/เขต…………………….………..จังหวัด…………………………………..…..…..
เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการ…………………………………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….……แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ 
 การใดท่ีผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทําเองท้ังสิ้น 

เพ่ือเป็นหลักฐานทั้งผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

      ลงชื่อ……………………….………….………………ผู้มอบอํานาจ 
                      (………………………..…………………………) 
  
      ลงชื่อ……………………….………….………………ผู้รับมอบอํานาจ 
                      (………………………..…………………………) 
  
      ลงชื่อ……………………….………….………………พยาน 
                      (………………………..…………………………) 
       

ลงช่ือ……………………….………….………………พยาน 
                      (………………………..…………………………) 
หมายเหตุ 

๑. หนังสือมอบอํานาจฉบับน้ีใช้ในกรณีที่กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลที่มีอํานาจลงนามผูกพัน         
นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ไม่ได้เป็นผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมา
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตแทน 

๒. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทั้งผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ โดยเจ้าของหลักฐานเป็น 
ผู้รับรองสําเนาถูกต้อง 

๓. ติดอากร ๓๐.๐๐ บาท 

      (สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 

เลขท่ีคําขอ
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                                                                                                                                    แบบ บตพ.๖ 

  

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีแสดงรายช่ือข้างต้นถูกตอ้ง และเปน็ความจริงทุกประการ  

 

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
     (.......................................................)        (.......................................................) 

  วันที…่..… เดอืน…………………….. พ.ศ………..…     วันที…่..… เดอืน……………….. พ.ศ……….… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

   

ลําดบั คํานําหน้า-ชื่อ-สกุล เลขประจําตวัประชาชน 
ลายมือชือ่ 

ผู้ชํานาญการ 

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี)

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

 
                                                                                                                                    แบบ บตพ.๗ 

  

บัญชีแสดงรายช่ือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีแสดงรายชือ่ข้างต้นถูกตอ้ง และเปน็ความจริงทุกประการ  

 

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
     (.......................................................)        (.......................................................) 

  วันที…่..… เดอืน…………………….. พ.ศ……………     วันที…่..… เดอืน………………... พ.ศ………..…
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

   

ลําดบั คํานําหน้า-ชื่อ-สกุล เลขประจําตวัประชาชน 
ลายมือชือ่ 

ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี)

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 
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                                                                                                                                    แบบ บตพ.๗ 

  

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีแสดงรายช่ือข้างต้นถูกตอ้ง และเปน็ความจริงทุกประการ  

 

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
     (.......................................................)        (.......................................................) 

  วันที…่..… เดอืน…………………….. พ.ศ……………     วันที…่..… เดอืน………………... พ.ศ………..…
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

   

ลําดบั คํานําหน้า-ชื่อ-สกุล เลขประจําตวัประชาชน 
ลายมือชือ่ 

ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี)

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 
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แบบ บตพ.๘ 

คําขอทําหน้าที่ผู้ชํานาญการ 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที…่………………ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที…่……………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์…….……… 
โทรศัพท ์………………………..…… โทรสาร …………………………………… email  ……………………….………..………………..………………. 

ที่ทํางานปัจจุบนั…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
ตั้งอยูเ่ลขที…่…………… ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที…่……………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์…….……… 
โทรศัพท ์………………………..…… โทรสาร …………………………………… email  ……………………….………..………………..………………. 

ยื่นคําขอทําหน้าที่เป็นผู้ชํานาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยเป็นผู้ชํานาญการให้กับ 

 
    บุคคลธรรมดา ……………………………………………………

เลขประจําตวัประชาชน 
 -  -      -  -  

 
    นิติบุคคล ……….…………………………………..………

เลขทะเบียนนติบิุคคล 
 -  -      -  -  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาต 
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 

 สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน…………………..พ.ศ……….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
 เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน …………..ครั้ง  

  ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ…………..พ้นโทษ เม่ือวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ชํานาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 

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

ผู้ชํานาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 
 

รูปถ่ายสี
ขนาด ๒ นิว้ 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

 
แบบ บตพ.๘ 

 
-๒- 

 
พร้อมกับคําขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดงันี ้  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ……… แผ่น
 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ……… แผ่น
 รูปถ่ายสขีนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไมเ่กิน ๖ เดือน จาํนวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ……… ใบ
 สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร  

ในสาขาทีก่ําหนดใหก้ารจดัการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พรอ้มรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง 

……… แผ่น

 สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการทีอ่ธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรอง
สําเนาถูกตอ้ง 

……… แผ่น

 เอกสารอื่น (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น

 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…….…… ลงชื่อ…………………………………..…………  ลงชื่อ……………………….……….…………… 
     (…………………………….……………….)        (…………………………………………….)        (………..………………………………….) 
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ….…. วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ…….   วันที่ ….….เดอืน………………….พ.ศ……. 

ผู้ชํานาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 
 
 
 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 
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แบบ บตพ.๘ 

คําขอทําหน้าที่ผู้ชํานาญการ 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที…่………………ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที…่……………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์…….……… 
โทรศัพท ์………………………..…… โทรสาร …………………………………… email  ……………………….………..………………..………………. 

ที่ทํางานปัจจุบนั…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
ตั้งอยูเ่ลขที…่…………… ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที…่……………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์…….……… 
โทรศัพท ์………………………..…… โทรสาร …………………………………… email  ……………………….………..………………..………………. 

ยื่นคําขอทําหน้าที่เป็นผู้ชํานาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยเป็นผู้ชํานาญการให้กับ 

 
    บุคคลธรรมดา ……………………………………………………

เลขประจําตวัประชาชน 
 -  -      -  -  

 
    นิติบุคคล ……….…………………………………..………

เลขทะเบียนนติบิุคคล 
 -  -      -  -  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาต 
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 

 สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน…………………..พ.ศ……….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
 เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน …………..ครั้ง  

  ครั้งสุดท้าย เม่ือวันที่………เดือน………………พ.ศ…………..พ้นโทษ เม่ือวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ชํานาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 

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

ผู้ชํานาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 
 

รูปถ่ายสี
ขนาด ๒ นิว้ 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

 
แบบ บตพ.๘ 

 
-๒- 

 
พร้อมกับคําขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดงันี ้  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง ……… แผ่น
 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ……… แผ่น
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไมเ่กิน ๖ เดือน จาํนวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ……… ใบ
 สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร  

ในสาขาทีก่ําหนดใหก้ารจดัการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พรอ้มรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง 

……… แผ่น

 สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการทีอ่ธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรอง
สําเนาถูกตอ้ง 

……… แผ่น

 เอกสารอื่น (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น

 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…….…… ลงชื่อ…………………………………..…………  ลงชื่อ……………………….……….…………… 
     (…………………………….……………….)        (…………………………………………….)        (………..………………………………….) 
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ….…. วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ…….   วันที่ ….….เดอืน………………….พ.ศ……. 

ผู้ชํานาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 
 
 
 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 
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แบบ บตพ.๙ 

 

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 

 
    บุคคลธรรมดา ……………………………………………………

เลขประจําตวัประชาชน 
 -  -      -  -  

 
    นิติบุคคล ……….…………………………………..………

เลขทะเบียนนติบิุคคล 
 -  -      -  -  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาต 
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตทีอ่อกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการอนรุักษ์พลังงานในระยะเวลา 

 สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 เคยถกูเพกิถอนใบอนุญาตมาแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมือ่วันที…่……เดือน…………………..พ.ศ………….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคําพพิากษาถงึที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน  
 เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรกัษพ์ลังงาน ………ครั้ง 

 ครั้งสุดท้าย เมือ่วันที…่……เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เม่ือวันที…่……เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช่วยผู้ชํานาญการใหก้ับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 
 

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

ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

รูปถ่ายสี
ขนาด ๒ นิว้ 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

 
แบบ บตพ.๙ 

  
 
 

-๒- 
 
 

พร้อมกับคําขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดงันี ้  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ……… แผ่น
 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ……… แผ่น
 รูปถ่ายสขีนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไมเ่กิน ๖ เดือน จาํนวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ……… ใบ
 สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรอง
สําเนาถูกตอ้ง 

……… แผ่น

 เอกสารอื่น (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น

 
 

 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจรงิทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องทกุประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ลงชื่อ………………………………….…….…… 

 
ลงชื่อ……………………………………..………… 

  
ลงชื่อ……………………………….…………… 

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

ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต                 ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ
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แบบ บตพ.๙ 

  
 
 

-๒- 
 
 

พร้อมกับคําขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดงันี ้  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง ……… แผ่น
 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ……… แผ่น
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไมเ่กิน ๖ เดือน จาํนวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ……… ใบ
 สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรอง
สําเนาถูกตอ้ง 

……… แผ่น

 เอกสารอื่น (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น

 
 

 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจรงิทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องทกุประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ลงชื่อ………………………………….…….…… 

 
ลงชื่อ……………………………………..………… 

  
ลงชื่อ……………………………….…………… 

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

ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต                 ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ
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 เลขที…่……………. 

  
 

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก ่

………………………(ชื่อบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)……………………. 

สํานักงานตัง้อยูเ่ลขที…่…….…….. ตรอก/ซอย……………………..…………..………ถนน…………………………………หมู่ที…่…..…..
ตําบล/แขวง……………………………….. อําเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด………………………….………………… 

ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีรายการสําคัญ ดังนี้ 

๑. บัญชีแสดงรายช่ือผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  เอกสารแนบท้าย ๑ 
๒. เงื่อนไขการอนญุาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  เอกสารแนบท้าย ๒ 

            

   อนุญาต ณ วนัที่ ………..เดือน………….พ.ศ. ………… 

   แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .................................................  

   ออกให้ ณ วนัที่ .............เดอืน………….พ.ศ. ………… 

 

                ……………………………………………….. 
                                                                (………………………………..…..………..) 

                                                                อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 

 

 

แบบ บตพ.๑๐

 

 

 

เอกสารแนบท้าย ๑ 
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 

 

รายช่ือผู้ชํานาญการ จํานวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๒. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๓. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๔. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๕. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
 

รายช่ือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๒. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๓. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๔. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๕. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
   
   
   
   
   

 

   แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .................................................  

   ออกให้ ณ วนัที่ .............เดอืน………….พ.ศ. ………… 

 

 

 

 

 

เลขที…่……………. 
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 เลขที…่……………. 

  
 

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก ่

………………………(ชื่อบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)……………………. 

สํานักงานตัง้อยูเ่ลขที…่…….…….. ตรอก/ซอย……………………..…………..………ถนน…………………………………หมู่ที…่…..…..
ตําบล/แขวง……………………………….. อําเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด………………………….………………… 

ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีรายการสําคัญ ดังนี้ 

๑. บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  เอกสารแนบท้าย ๑ 
๒. เงื่อนไขการอนญุาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  เอกสารแนบท้าย ๒ 

            

   อนุญาต ณ วนัที่ ………..เดือน………….พ.ศ. ………… 

   แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .................................................  

   ออกให้ ณ วนัที่ .............เดอืน………….พ.ศ. ………… 

 

                ……………………………………………….. 
                                                                (………………………………..…..………..) 

                                                                อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 

 

 

แบบ บตพ.๑๐

 

 

 

เอกสารแนบท้าย ๑ 
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 

 

รายช่ือผู้ชํานาญการ จํานวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๒. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๓. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๔. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๕. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
 

รายช่ือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๒. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๓. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๔. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๕. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
   
   
   
   
   

 

   แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .................................................  

   ออกให้ ณ วนัที่ .............เดอืน………….พ.ศ. ………… 

 

 

 

 

 

เลขที…่……………. 
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เอกสารแนบท้าย ๒ 
เง่ือนไขการอนุญาตตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กําหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรอง       
การจัดการพลังงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ดําเนินการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมาย ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รายงานสถานภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกําหนด 

๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จัดให้ผู้ชํานาญการและผู้ช่วย
ผู้ชํานาญการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด  

๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และจะแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทันทีที่เกิดความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานในการส่งมอบ เอกสาร หลักฐาน หรือเข้ามาชี้แจง ตามที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด 

 
 

      
   แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .................................................  

   ออกให้ ณ วนัที่ .............เดอืน………….พ.ศ. ………… 

 

 

เลขที…่……………. 

 

 

ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงาน 
เลขท่ี………………………..………. 
ออกให้ ณ วันท่ี……เดือน……….…พ.ศ…..… 

   
 

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก ่

………………………(ชื่อบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)……………………. 

สํานักงานตัง้อยูเ่ลขที…่…….…….. ตรอก/ซอย……………………..…………..………ถนน…………………………………หมู่ที…่…..…..
ตําบล/แขวง……………………………….. อําเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด………………………….………………… 

ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีรายการสําคัญ ดังนี้ 

๑. บัญชีแสดงรายช่ือผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  เอกสารแนบท้าย ๑ 
๒. เงื่อนไขการอนญุาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  เอกสารแนบท้าย ๒ 

            

   อนุญาต ณ วนัที่ ………เดือน……………........พ.ศ. …………….. 

   แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .............................................................  

   ออกให้ ณ วนัที่ .........เดือน…………...........พ.ศ. …………...... 

 

                ……………………………………………….. 
                                                                (………………………………..…..………..) 

                                                                อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 

 

 

แบบ บตพ.๑๑
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เอกสารแนบท้าย ๒ 
เง่ือนไขการอนุญาตตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กําหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรอง       
การจัดการพลังงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ดําเนินการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมาย ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รายงานสถานภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกําหนด 

๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จัดให้ผู้ชํานาญการและผู้ช่วย
ผู้ชํานาญการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด  

๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และจะแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทันทีที่เกิดความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานในการส่งมอบ เอกสาร หลักฐาน หรือเข้ามาชี้แจง ตามที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด 

 
 

      
   แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .................................................  

   ออกให้ ณ วนัที่ .............เดอืน………….พ.ศ. ………… 

 

 

เลขที…่……………. 

 

 

ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงาน 
เลขท่ี………………………..………. 
ออกให้ ณ วันท่ี……เดือน……….…พ.ศ…..… 

   
 

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก ่

………………………(ชื่อบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)……………………. 

สํานักงานตัง้อยูเ่ลขที…่…….…….. ตรอก/ซอย……………………..…………..………ถนน…………………………………หมู่ที…่…..…..
ตําบล/แขวง……………………………….. อําเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด………………………….………………… 

ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีรายการสําคัญ ดังนี้ 

๑. บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  เอกสารแนบท้าย ๑ 
๒. เงื่อนไขการอนญุาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  เอกสารแนบท้าย ๒ 

            

   อนุญาต ณ วนัที่ ………เดือน……………........พ.ศ. …………….. 

   แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .............................................................  

   ออกให้ ณ วนัที่ .........เดือน…………...........พ.ศ. …………...... 

 

                ……………………………………………….. 
                                                                (………………………………..…..………..) 

                                                                อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 

 

 

แบบ บตพ.๑๑
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เอกสารแนบท้าย ๑ 
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 

 

รายช่ือผู้ชํานาญการ จํานวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๒. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๓. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๔. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๕. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
 

รายช่ือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๒. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๓. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๔. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๕. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
 

 

 

   แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .............................................................  

   ออกให้ ณ วนัที่ .........เดือน…………...........พ.ศ. …………...... 

 

 

 

 

ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงาน 
เลขท่ี...................................... 
ออกให้ ณ วันท่ี........เดือน.............พ.ศ. ................... 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย ๒ 
เง่ือนไขการอนุญาตตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕    
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กําหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ดําเนินการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมาย ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รายงานสถานภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกําหนด 

๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จัดให้ผู้ชํานาญการและผู้ช่วย
ผู้ชํานาญการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด  

๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และจะแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทันทีที่เกิดความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานในการส่งมอบ เอกสาร หลักฐาน หรือเข้ามาชี้แจง ตามที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด 

 
 

      
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .............................................................  

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

ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงาน 
เลขท่ี...................................... 
ออกให้ ณ วันท่ี........เดือน.............พ.ศ. ................... 
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เอกสารแนบท้าย ๑ 
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 

 

รายช่ือผู้ชํานาญการ จํานวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๒. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๓. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๔. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๕. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
 

รายช่ือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๒. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๓. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๔. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๕. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
 

 

 

   แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .............................................................  

   ออกให้ ณ วนัที่ .........เดือน…………...........พ.ศ. …………...... 

 

 

 

 

ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงาน 
เลขท่ี...................................... 
ออกให้ ณ วันท่ี........เดือน.............พ.ศ. ................... 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย ๒ 
เง่ือนไขการอนุญาตตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕    
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กําหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ดําเนินการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมาย ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รายงานสถานภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกําหนด 

๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จัดให้ผู้ชํานาญการและผู้ช่วย
ผู้ชํานาญการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด  

๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และจะแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทันทีที่เกิดความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานในการส่งมอบ เอกสาร หลักฐาน หรือเข้ามาชี้แจง ตามที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด 

 
 

      
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .............................................................  

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

ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงาน 
เลขท่ี...................................... 
ออกให้ ณ วันท่ี........เดือน.............พ.ศ. ................... 
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ภาคผนวก ก-3  

 
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

เรื่อง การยื่นค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
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ภาคผนวก ข  ตัวอย่างแบบค าขอ และการกรอกข้อมูล 
 

 ภาคผนวก ข-1  ค าขอรับใบอนุญาตใหม่  
ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทนิติบุคคล 

  

 ภาคผนวก ข-2  ค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ผู้ช านาญการ หรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ  

 

 ภาคผนวก ข-3  ค าขอใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข-1 

 
ค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทนิติบุคคล 
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ภาคผนวก ข  ตัวอย่างแบบค าขอ และการกรอกข้อมูล 
 

 ภาคผนวก ข-1  ค าขอรับใบอนุญาตใหม่  
ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทนิติบุคคล 

  

 ภาคผนวก ข-2  ค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ผู้ช านาญการ หรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ  

 

 ภาคผนวก ข-3  ค าขอใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข-1 

 
ค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทนิติบุคคล 
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ประเภทค ำขอ     บุคคลธรรมดำ    นิติบุคคล ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
บุคคลธรรมดำ ชื่อผู้ขอ (นาย/นาง/นางสาว)………เอกราช..…………นามสกุล…………พิทักษ์ไพศาล.……………….. 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ ..........1.......... ตรอก/ซอย .................นวลจันทร์............................ 
ถนน .............วิภาวดี........................ หมู่ที่ .......1.....ต าบล/แขวง ...........วิภาวดี............................ 
อ าเภอ/เขต .........จตุจักร............... จังหวัด .......กรุงเทพฯ...... รหัสไปรษณีย์ ....10900................ 
โทรศัพท์ .........02-222-2222................ โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............081-1234567.......................
โทรสาร ......02-222-2223........ E-mail …………..anu@gmail.com….…..…….........………........... 

เลขประจ าตัวประชาชน 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 

นิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล……………………………………………………………………...……..……………………………….…… 

เลขทะเบียนนิติบุคคล - - - - 
ประเภทธุรกิจ………………………………………………………………………………………..………………...……. 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่…………………………….…… 
ออกใหต้ั้งแต่วันที…่….เดือน………………….พ.ศ……………..ถึงวันที…่…เดือน…………….…พ.ศ……….. 
ที่อยู่ส านักงานใหญ่ เลขที่ ............................... ตรอก/ซอย ........................................................... 
ถนน ................................................. หมู่ที่ ................ต าบล/แขวง ...............................................  
อ าเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ……………….................. รหัสไปรษณีย์ …………........ 
โทรศัพท์ …………………………................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................
โทรสาร ............................................ E-mail ………………………………….………..……..........……….. 
Website………………………………………………………………………………………………………………………. 

ยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการ 
พลังงานตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕  

โดยผู้ขอรับใบอนุญาต ฯ มีบุคลากรที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ช านาญการ    จ านวน …1… คน (๒) ผู้ช่วยผู้ช านาญการ   จ านวน …2…          คน 

ลงชื่อ........................เอกราช.......................... ลงชื่อ......................................................... 
  (..........นายเอกราช  พิทักษ์ศาล............)     (.......................................................) 
วันที ่23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….… 

ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

แบบ บตพ.๑ 

  ค ำขอรับใบอนุญำต 
    ตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
เลขที่ค าขอ………………..………………… 
วันที…่.…เดือน……………..พ.ศ.………... 
ผู้รับค าขอ………………………..………….. 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

_____

 แบบ บตพ.๑ 
-๒- 

หมำยเหตุ  
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าว 

โดยมีหนังสือมอบอ านาจเป็นหลักฐาน 
๓. ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ให้แก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับ

ใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้ง  

๔. ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งค าขอรับใบอนุญาต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะจ าหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

๕. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ  

ลงชื่อ.....................เอกราช.............................. ลงชื่อ......................................................... 
    (..............นายเอกราช  พิทักษ์ไพศาล...........)    (.......................................................) 

วันที ่23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับจ้าหน้าที่) (ส าหรบั
เจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 
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 แบบ บตพ.๑ 
-๒- 

หมำยเหตุ  
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าว 

โดยมีหนังสือมอบอ านาจเป็นหลักฐาน 
๓. ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ให้แก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับ

ใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้ง  

๔. ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งค าขอรับใบอนุญาต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะจ าหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

๕. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ  

ลงชื่อ.....................เอกราช.............................. ลงชื่อ......................................................... 
    (..............นายเอกราช  พิทักษ์ไพศาล...........)    (.......................................................) 

วันที ่23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับจ้าหน้าที่) (ส าหรบั
เจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 
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 - ๓ -          แบบ บตพ.๑ 

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ประเภทบุคคลธรรมดำ ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
 หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้ด าเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

ตามกฎหมาย พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและ       
ผู้รับมอบอ านาจที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……… ชุด 

 ค ารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต …1… แผ่น
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ …1… แผ่น
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ …1… แผ่น
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช านาญการ จ านวน ………คน  พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล 

ประกอบด้วย 
…1… ชุด

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาที่ก าหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

- เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………………. ……… แผ่น 
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ช านาญการ จ านวน …………คน  พร้อมแนบหลักฐานรายบคุคล

ประกอบด้วย 
…2… ชุด

- ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง 

การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

- เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)…………………………………………………………………………… ……… แผ่น 

ลงชื่อ....................เอกราช............................ 
      (........นายเอกราช  พิทักษ์ไพศาล.........) 

วันที ่23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่ 

เลขท่ีค าขอ 

1

2

แบบ บตพ.๔ 

ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำต 
(ประเภทบุคคลธรรมดำ)  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………เอกราช……………….นามสกุล………………พิทักษ์ไพศาล……………………………..…
เลขประจ าตัวประชาชน …………0000000000001…………………….. ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน ตามกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .........1.......... ตรอก/ซอย ...........นวลจันทร์........... ถนน...........วิภาวดี.................. 
หมู่ที่ .......1.......ต าบล/แขวง ...........วิภาวดี......................  อ าเภอ/เขต .............จตุจักร............. จังหวัด ....กรุงเทพฯ......... 

ขอรับรองว่าข้าพเจ้า 
 ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
   ในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว……คร้ัง ครั้งสุดท้าย เมื่อวนัที่……...เดือน………………..พ.ศ…………
 ไม่เป็นผู้ เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
   การอนุรักษ์พลังงาน  
 เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์  

พล ัง ง า น………ครั้ ง  ค รั้ ง สุ ดท้ าย  เมื่ อ วั นที่………เดื อน………………….…..พ .ศ………..พ้น โทษ 
เมื่อวันที่…………….…เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 

            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

พร้อมกับค ารับรองนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น
 ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น
 ส าเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

ในสาขาที่ก าหนดให้การจัดการพลังงานเปน็งานในวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น

 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น

 เอกสารอ่ืน (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น 

ลงชื่อ...................เอกราช............................ 
(..........นายเอกราช  พิทักษ์ไพศาล.............) 

วันที่ 23 เดือน  มกราคม พ.ศ. 2556 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

       (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่      
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 
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แบบ บตพ.๔ 

ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำต 
(ประเภทบุคคลธรรมดำ)  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………เอกราช……………….นามสกุล………………พิทักษ์ไพศาล……………………………..…
เลขประจ าตัวประชาชน …………0000000000001…………………….. ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน ตามกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .........1.......... ตรอก/ซอย ...........นวลจันทร์........... ถนน...........วิภาวดี.................. 
หมู่ที่ .......1.......ต าบล/แขวง ...........วิภาวดี......................  อ าเภอ/เขต .............จตุจักร............. จังหวัด ....กรุงเทพฯ......... 

ขอรับรองว่าข้าพเจ้า 
 ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
   ในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว……คร้ัง ครั้งสุดท้าย เมื่อวนัที่……...เดือน………………..พ.ศ…………
 ไม่เป็นผู้ เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
   การอนุรักษ์พลังงาน  
 เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์  

พล ัง ง า น………ครั้ ง  ค รั้ ง สุ ดท้ าย  เมื่ อ วั นที่………เดื อน………………….…..พ .ศ………..พ้น โทษ 
เมื่อวันที่…………….…เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 

            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

พร้อมกับค ารับรองนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น
 ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น
 ส าเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

ในสาขาที่ก าหนดให้การจัดการพลังงานเปน็งานในวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น

 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น

 เอกสารอ่ืน (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น 

ลงชื่อ...................เอกราช............................ 
(..........นายเอกราช  พิทักษ์ไพศาล.............) 

วันที่ 23 เดือน  มกราคม พ.ศ. 2556 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

       (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่      
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 



70

     แบบ บตพ.๖ 

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชแีสดงรายชื่อข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ.......................เอกราช.......................... ลงชื่อ......................................................... 
     (….........นายเอกราช พิทักษไพศาล..............)       (.......................................................) 

  วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556    วันที…่..… เดือน……………….. พ.ศ……….… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ล าดับ ค าน าหน้า-ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ลายมือชื่อ 

ผู้ช านาญการ 

1 นายเอกราช  พิทักษไ์พศาล 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 เอกราช 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี)

 
                                                                                                                                    แบบ บตพ.๗ 

  

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชแีสดงรายชื่อข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ  

 

ลงชื่อ.....................เอกราช............................  ลงชื่อ......................................................... 
     (...........นายเอกราช  พิทักษ์ไพศาล..........)        (.......................................................) 

  วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556     วันที…่..… เดือน………………... พ.ศ………..… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

   
 

ล าดับ ค าน าหน้า-ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ลายมือชื่อ 

ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

1 นายบุญชัย  โชคสมบัติ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 2 บุญชัย 

2 นายสพุรรณ  ศิริทรัพย์ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 3 สุพรรณ 

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 
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                                                                                                                                    แบบ บตพ.๗ 

  

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชแีสดงรายชื่อข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ  

 

ลงชื่อ.....................เอกราช............................  ลงชื่อ......................................................... 
     (...........นายเอกราช  พิทักษ์ไพศาล..........)        (.......................................................) 

  วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556     วันที…่..… เดือน………………... พ.ศ………..… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

   
 

ล าดับ ค าน าหน้า-ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ลายมือชื่อ 

ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

1 นายบุญชัย  โชคสมบัติ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 2 บุญชัย 

2 นายสพุรรณ  ศิริทรัพย์ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 3 สุพรรณ 

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 
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แบบ บตพ.๘ 

ค ำขอท ำหน้ำที่ผู้ช ำนำญกำร

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………เอกราช  พิทักษ์ไพศาล……………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที่………1………ตรอก/ซอย…………นวลจนัทร…์……..………ถนน…………วิภาวด…ี…………………….หมู่ที่…………1…….…
ต าบล/แขวง………วิภาวด…ี..…อ าเภอ/เขต……จตุจักร………… จังหวัด……กรุงเทพฯ……….……รหัสไปรษณยี…์10900… 
โทรศัพท ์…086-6667777…… โทรสาร ……02-6662222………… email  …………tan@gmail.com…………………..………………. 

ที่ท างานปัจจุบนั………………………………………………………………-………………………………………………………………………... 
ตั้งอยูเ่ลขที่……-……… ตรอก/ซอย………………-……………..………ถนน……………………-………………………….หมู่ที่………-………….…
ต าบล/แขวง………………-…………..…อ าเภอ/เขต………………-…….………… จังหวัด……………-………...……รหัสไปรษณีย…์……-……. 
โทรศัพท ์………………-………..…… โทรสาร …………………-……………… email  ………………………………-………………..………………. 

ยื่นค าขอท าหน้าที่เป็นผู้ช านาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการข อรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยเป็นผู้ช านาญการให้กับ 

   บุคคลธรรมดา ………นายเอกราช  พทิักษ์ไพศาล…… 
เลขประจ าตัวประชาชน 
0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 

    นิติบุคคล …………………………………………………. 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 

-     - - - 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา  

สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………คร้ัง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน…………………..พ.ศ……….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
 เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน …………..คร้ัง 
  คร้ังสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ…………..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช านาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน  

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

ผู้ช านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

รูปถ่ายสี
ขนาด ๒ นิว้

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

แบบ บตพ.๘ 

-๒- 

พร้อมกับค าขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า …1… ใบ 
 ส าเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

ในสาขาที่ก าหนดให้การจัดการพลังงานเปน็งานในวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้ พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

…1… แผ่น 

 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด พรอ้มรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น 

 เอกสารอ่ืน (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… …..… แผ่น 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

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

ผู้ช านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 
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แบบ บตพ.๘ 

ค ำขอท ำหน้ำที่ผู้ช ำนำญกำร

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………เอกราช  พิทักษ์ไพศาล……………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที่………1………ตรอก/ซอย…………นวลจนัทร…์……..………ถนน…………วิภาวด…ี…………………….หมู่ที่…………1…….…
ต าบล/แขวง………วิภาวด…ี..…อ าเภอ/เขต……จตุจักร………… จังหวัด……กรุงเทพฯ……….……รหัสไปรษณยี…์10900… 
โทรศัพท ์…086-6667777…… โทรสาร ……02-6662222………… email  …………tan@gmail.com…………………..………………. 

ที่ท างานปัจจุบนั………………………………………………………………-………………………………………………………………………... 
ตั้งอยูเ่ลขที่……-……… ตรอก/ซอย………………-……………..………ถนน……………………-………………………….หมู่ที่………-………….…
ต าบล/แขวง………………-…………..…อ าเภอ/เขต………………-…….………… จังหวัด……………-………...……รหัสไปรษณีย…์……-……. 
โทรศัพท ์………………-………..…… โทรสาร …………………-……………… email  ………………………………-………………..………………. 

ยื่นค าขอท าหน้าที่เป็นผู้ช านาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการข อรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยเป็นผู้ช านาญการให้กับ 

   บุคคลธรรมดา ………นายเอกราช  พทิักษ์ไพศาล…… 
เลขประจ าตัวประชาชน 
0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 

    นิติบุคคล …………………………………………………. 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 

-     - - - 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา  

สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………คร้ัง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน…………………..พ.ศ……….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
 เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน …………..คร้ัง 
  คร้ังสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ…………..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช านาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน  

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

ผู้ช านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

รูปถ่ายสี
ขนาด ๒ นิว้

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

แบบ บตพ.๘ 

-๒- 

พร้อมกับค าขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า …1… ใบ 
 ส าเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

ในสาขาที่ก าหนดให้การจัดการพลังงานเปน็งานในวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้ พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

…1… แผ่น 

 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด พรอ้มรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น 

 เอกสารอ่ืน (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… …..… แผ่น 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

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

ผู้ช านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 
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แบบ บตพ.๙ 

ค ำขอท ำหน้ำทีผู่้ช่วยผู้ช ำนำญกำร

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………….…………………บญุชัย  โชคสมบัติ…………………………………….……………
ที่อยู่เลขที่………13………ตรอก/ซอย…………เทศบาล 3..………ถนน……………ราชวิถี………………………….หมู่ที่………6………….…
ต าบล/แขวง………สนามจันทร์..…อ าเภอ/เขต………เมือง…….………… จังหวัด……นครปฐม…….……รหัสไปรษณีย์…73000…… 
โทรศัพท์ …089-456789.…… โทรสาร ………02-4444555………… email  ….………boonchai@gmail.com……………………. 

ที่ท างานปัจจุบัน…………………………………………………………-……….…………………………………………………………………... 
ตั้งอยู่ เลขที่……-…..… ตรอก/ซอย……………-…………..………ถนน……………………-………………………….หมู่ที่…………-………….…
ต าบล/แขวง…………..-…………..…อ าเภอ/เขต……………..-…….………… จังหวัด………………-………..……รหัสไปรษณีย์…….…-…..….. 
โทรศัพท์ ……………..-….…..…… โทรสาร ………..……...-…….………… email  ……………………………..-…………….……..……………….

ยื่นค าขอท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยเป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการให้กับ 

 บุคคลธรรมดา ……นายเอกราช  พิทักษไ์พศาล…… 
เลขประจ าตัวประชาชน 
0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 

  นิติบุคคล ………………………………………….……… 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 

-     - - - 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในระยะเวลา 

สามปีก่อนวนัขอรับใบอนุญาต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………คร้ัง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที…่……เดือน…………………..พ.ศ………….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงาน ………คร้ัง 

คร้ังสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน  

ลงชื่อ…….…บุญชัย  โชคสมบัต…ิ.…… ลงชื่อ…………………เอกราช……..…………  ลงชื่อ……………………….……….…………… 

     (……นายบุญชัย  โชคสมบตั…ิ….)       (…นายเอกราช  พทิักษ์ไพศาล…..)        (………..………………………………….) 
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556   วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ……. 

ผู้ช่วยผูช้ านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

รูปถ่ายสี
ขนาด ๒ นิว้

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

 

แบบ บตพ.๙ 

-๒- 

พร้อมกับค าขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า …1… ใบ 
 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น 

 เอกสารอ่ืน (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… …..… แผ่น 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างตน้ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยนิดีที่จะปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

 

ลงชื่อ………………บุญชัย….…….…… ลงชื่อ…………………เอกราช………..………… 
 
ลงชื่อ……………………………….…………… 

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

ผู้ช่วยผูช้ านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 
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แบบ บตพ.๙ 

ค ำขอท ำหน้ำทีผู่้ช่วยผู้ช ำนำญกำร

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………….…………………บญุชัย  โชคสมบัติ…………………………………….……………
ที่อยู่เลขที่………13………ตรอก/ซอย…………เทศบาล 3..………ถนน……………ราชวิถี………………………….หมู่ที่………6………….…
ต าบล/แขวง………สนามจันทร์..…อ าเภอ/เขต………เมือง…….………… จังหวัด……นครปฐม…….……รหัสไปรษณีย์…73000…… 
โทรศัพท์ …089-456789.…… โทรสาร ………02-4444555………… email  ….………boonchai@gmail.com……………………. 

ที่ท างานปัจจุบัน…………………………………………………………-……….…………………………………………………………………... 
ตั้งอยู่ เลขที่……-…..… ตรอก/ซอย……………-…………..………ถนน……………………-………………………….หมู่ที่…………-………….…
ต าบล/แขวง…………..-…………..…อ าเภอ/เขต……………..-…….………… จังหวัด………………-………..……รหัสไปรษณีย์…….…-…..….. 
โทรศัพท์ ……………..-….…..…… โทรสาร ………..……...-…….………… email  ……………………………..-…………….……..……………….

ยื่นค าขอท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยเป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการให้กับ 

 บุคคลธรรมดา ……นายเอกราช  พิทักษไ์พศาล…… 
เลขประจ าตัวประชาชน 
0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 

  นิติบุคคล ………………………………………….……… 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 

-     - - - 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในระยะเวลา 

สามปีก่อนวนัขอรับใบอนุญาต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………คร้ัง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที…่……เดือน…………………..พ.ศ………….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงาน ………คร้ัง 

คร้ังสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน  

ลงชื่อ…….…บุญชัย  โชคสมบัต…ิ.…… ลงชื่อ…………………เอกราช……..…………  ลงชื่อ……………………….……….…………… 

     (……นายบุญชัย  โชคสมบตั…ิ….)       (…นายเอกราช  พทิักษ์ไพศาล…..)        (………..………………………………….) 
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556   วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ……. 

ผู้ช่วยผูช้ านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

รูปถ่ายสี
ขนาด ๒ นิว้

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

 

แบบ บตพ.๙ 

-๒- 

พร้อมกับค าขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า …1… ใบ 
 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น 

 เอกสารอ่ืน (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… …..… แผ่น 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างตน้ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยนิดีที่จะปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

 

ลงชื่อ………………บุญชัย….…….…… ลงชื่อ…………………เอกราช………..………… 
 
ลงชื่อ……………………………….…………… 

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

ผู้ช่วยผูช้ านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 
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แบบ บตพ.๙ 

ค ำขอท ำหน้ำทีผู่้ช่วยผู้ช ำนำญกำร

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………….…………………สุพรรณ  ศิริทรัพย์.………………………………….……………
ที่อยู่ เลขที่……13………ตรอก/ซอย…………………-………..………ถนน…………………ลาดพร้าว………..……….หมู่ที่………2……….…
ต าบล/แขวง………ลาดพร้าว……..…อ าเภอ/เขต………จตุจักร…….………… จังหวัด……กรุงเทพฯ…….……รหัสไปรษณีย์…10900… 
โทรศัพท์ …081-1234578.…… โทรสาร ……02-3334444………… email  ….………tawan@gmail.com…………..………………. 

ที่ท างานปัจจุบัน……………………………………………-………………………………………………………………………………………... 
ตั้งอยู่ เลขที่………-…… ตรอก/ซอย…………………..-………..………ถนน……………………..-……………………….หมู่ที่…………-……….…
ต าบล/แขวง…………….-…………..…อ าเภอ/เขต………………-….………… จังหวัด………………-………..….……รหัสไปรษณีย์……-…….. 
โทรศัพท์ ………………-…..…..…… โทรสาร …………………-…….………… email  ……………………………-…………….……..……………….

ยื่นค าขอท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยเป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการให้กับ 

   บุคคลธรรมดา ………นายเอกราช  พทิักษ์ไพศาล…… 
เลขประจ าตัวประชาชน 
0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 

  นิติบุคคล …………………………………………………. 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 

-     - - - 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในระยะเวลา 

สามปีก่อนวนัขอรับใบอนุญาต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………คร้ัง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที…่……เดือน…………………..พ.ศ………….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงาน ………คร้ัง 

คร้ังสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน 

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

     (………นายสุพรรณ  ศิริทรัพย์…….)       (..นายเอกราช  พิทักษ์ทรพัย์..)        (………..………………………………….) 
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556   วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ……. 

ผู้ช่วยผูช้ านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

รูปถ่ายสี
ขนาด ๒ นิว้

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

 

แบบ บตพ.๙ 

-๒- 

พร้อมกับค าขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า …1… ใบ 
 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น 

 เอกสารอ่ืน (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… …..… แผ่น 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างตน้ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยนิดีที่จะปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

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 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 
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แบบ บตพ.๙ 

ค ำขอท ำหน้ำทีผู่้ช่วยผู้ช ำนำญกำร

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………….…………………สุพรรณ  ศิริทรัพย์.………………………………….……………
ที่อยู่ เลขที่……13………ตรอก/ซอย…………………-………..………ถนน…………………ลาดพร้าว………..……….หมู่ที่………2……….…
ต าบล/แขวง………ลาดพร้าว……..…อ าเภอ/เขต………จตุจักร…….………… จังหวัด……กรุงเทพฯ…….……รหัสไปรษณีย์…10900… 
โทรศัพท์ …081-1234578.…… โทรสาร ……02-3334444………… email  ….………tawan@gmail.com…………..………………. 

ที่ท างานปัจจุบัน……………………………………………-………………………………………………………………………………………... 
ตั้งอยู่ เลขที่………-…… ตรอก/ซอย…………………..-………..………ถนน……………………..-……………………….หมู่ที่…………-……….…
ต าบล/แขวง…………….-…………..…อ าเภอ/เขต………………-….………… จังหวัด………………-………..….……รหัสไปรษณีย์……-…….. 
โทรศัพท์ ………………-…..…..…… โทรสาร …………………-…….………… email  ……………………………-…………….……..……………….

ยื่นค าขอท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยเป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการให้กับ 

   บุคคลธรรมดา ………นายเอกราช  พทิักษ์ไพศาล…… 
เลขประจ าตัวประชาชน 
0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 

  นิติบุคคล …………………………………………………. 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 

-     - - - 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในระยะเวลา 

สามปีก่อนวนัขอรับใบอนุญาต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………คร้ัง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที…่……เดือน…………………..พ.ศ………….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงาน ………คร้ัง 

คร้ังสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน 

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

     (………นายสุพรรณ  ศิริทรัพย์…….)       (..นายเอกราช  พิทักษ์ทรพัย์..)        (………..………………………………….) 
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556   วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ……. 

ผู้ช่วยผูช้ านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

รูปถ่ายสี
ขนาด ๒ นิว้

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

 

แบบ บตพ.๙ 

-๒- 

พร้อมกับค าขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า …1… ใบ 
 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น 

 เอกสารอ่ืน (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… …..… แผ่น 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างตน้ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยนิดีที่จะปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

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 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 
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ประเภทค ำขอ       บุคคลธรรมดำ    นิติบุคคล ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
บุคคลธรรมดำ ชื่อผู้ขอ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………นามสกุล…………..…………….…………………….. 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย .............................................................. 
ถนน ............................................. หมู่ที่ ...............ต าบล/แขวง .................................................. 
อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ................................ 
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................
โทรสาร ................................... E-mail …………....……...………………………..…….........………........... 

เลขประจ าตัวประชาชน   -     -      -   -  

นิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล…………………………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด...……..……………………………….…… 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 2 - 4 6 3 1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 
ประเภทธุรกิจ………ออกแบบงานระบบวิศวกรรมและบริการด้านอนุรักษ์พลังงาน…………...……. 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่…………0123/56…….…… 
ออกใหต้ั้งแต่วันที ่10 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2556 ถึงวันที ่9 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2557 
ที่อยู่ส านักงานใหญ่ เลขที่ .............50.............. ตรอก/ซอย ............อารีย์.................................. 
ถนน ...............พหลโยธิน.................... หมู่ที่ ......-.......ต าบล/แขวง ...............สามเสนใน.............. 
อ าเภอ/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…………………………………………………………………. 

ยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการ 
พลังงานตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕  

โดยผู้ขอรับใบอนุญาต ฯ มีบุคลากรที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ช านาญการ    จ านวน …1… คน   (๒) ผู้ช่วยผู้ช านาญการ   จ านวน …2…          คน 

ลงชื่อ........................สมชัย.............................. ลงชื่อ......................................................... 
  (..........นายสมชัย  มีนคร............)     (.......................................................) 

วันที ่23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

แบบ บตพ.๑ 

  ค ำขอรับใบอนุญำต 
    ตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
เลขที่ค าขอ………………..………………… 
วันที…่.…เดือน……………..พ.ศ.………... 
ผู้รับค าขอ………………………..………….. 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

 แบบ บตพ.๑ 
-๒- 

หมำยเหตุ  
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าว 

โดยมีหนังสือมอบอ านาจเป็นหลักฐาน 
๓. ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ให้แก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับ

ใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้ง  

๔. ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งค าขอรับใบอนุญาต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะจ าหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

๕. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ  

ลงชื่อ.....................สมชัย.............................. ลงชื่อ......................................................... 
    (..............นายสมชัย  มีนคร...............)    (.......................................................) 

วันที ่23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับจ้าหน้าที่) (ส าหรบั
เจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 
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 แบบ บตพ.๑ 
-๒- 

หมำยเหตุ  
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าว 

โดยมีหนังสือมอบอ านาจเป็นหลักฐาน 
๓. ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ให้แก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับ

ใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้ง  

๔. ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งค าขอรับใบอนุญาต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะจ าหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

๕. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ  

ลงชื่อ.....................สมชัย.............................. ลงชื่อ......................................................... 
    (..............นายสมชัย  มีนคร...............)    (.......................................................) 

วันที ่23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับจ้าหน้าที่) (ส าหรบั
เจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 



80

- ๓ -   แบบ บตพ.๑ 

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

ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ประเภทนิติบุคคล ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
 หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้มีอ านาจแทนนิติบุคคล ซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนตาม

กฎหมาย พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ
ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

…10…. แผ่น

 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มี
อ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

…1….. ชุด

 ส าเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล 

…1….. แผ่น

 ค ารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ….2.…  แผ่น 
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ …1….. แผ่น
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ …1….. แผ่น
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช านาญการ จ านวน ……1……คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล 

ประกอบด้วย 
…1…... ชุด

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
- ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
- ส าเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม

กฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาที่ก าหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

- ส าเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานก าหนด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

- เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………………….. ……….. แผ่น 
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ช านาญการ จ านวน ……2……คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล

ประกอบด้วย 
……2….. ชุด 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
- ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
- ส าเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและ

รับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

- เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………..…………………….. ……….. แผ่น 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับจ้าหน้าที่) (ส าหรบั
เจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

แบบ บตพ.๔ 

ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำต 
(ประเภทนิติบุคคล) 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………สมบัติ………….นามสกุล………………………ทิพย์สุวรรณ……………………….…..…
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน           
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในนามของ (ชื่อนิติบุคคล)……………………………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด……….........................................
ตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่……….………0123/56………………………………
ออกใหต้ั้งแต่วันที่…10…เดือน……..เมษายน…….พ.ศ……2556.....ถึงวันที่…9...เดือน….…เมษายน….…..พ.ศ……2557……...... 

ที่อยู่ส านักงานใหญ่ เลขที่ ........150....... ตรอก/ซอย ............อารีย์.............. ถนน ...............พหลโยธิน................. 
หมู่ที่ ......-.......ต าบล/แขวง ............สามเสนใน...............  อ าเภอ/เขต ..........พญาไท............. จังหวัด ...กรุงเทพมหานคร.. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)…………สมบัติ…………….นามสกุล…………………ทิพย์สุวรรณ……………….. 
เลขประจ าตัวประชาชน…………3515600000001……………. ในฐานะ    กรรมการ  ผู้จัดการ   บุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 มีสัญชาติไทย 
 ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่

ก าหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น 
 เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด 

พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น
 ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น
 ส าเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

ในสาขาที่ก าหนดให้การจัดการพลังงานเปน็งานในวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น

 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น

 เอกสารอ่ืน (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น 

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

ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 
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แบบ บตพ.๔ 

ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำต 
(ประเภทนิติบุคคล) 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………สมบัติ………….นามสกุล………………………ทิพย์สุวรรณ……………………….…..…
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน           
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในนามของ (ชื่อนิติบุคคล)……………………………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด……….........................................
ตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่……….………0123/56………………………………
ออกใหต้ั้งแต่วันที่…10…เดือน……..เมษายน…….พ.ศ……2556.....ถึงวันที่…9...เดือน….…เมษายน….…..พ.ศ……2557……...... 

ที่อยู่ส านักงานใหญ่ เลขที่ ........150....... ตรอก/ซอย ............อารีย์.............. ถนน ...............พหลโยธิน................. 
หมู่ที่ ......-.......ต าบล/แขวง ............สามเสนใน...............  อ าเภอ/เขต ..........พญาไท............. จังหวัด ...กรุงเทพมหานคร.. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)…………สมบัติ…………….นามสกุล…………………ทิพย์สุวรรณ……………….. 
เลขประจ าตัวประชาชน…………3515600000001……………. ในฐานะ    กรรมการ  ผู้จัดการ   บุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 มีสัญชาติไทย 
 ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่

ก าหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น 
 เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด 

พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น
 ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น
 ส าเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

ในสาขาที่ก าหนดให้การจัดการพลังงานเปน็งานในวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น

 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น

 เอกสารอ่ืน (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น 

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

ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 
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แบบ บตพ.๔ 
-2-

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล 
ณ วันที่ 23 เดือน…….กรกฎาคม…….พ.ศ…2556...มีความถูกต้อง ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์ เลขที่      2463100000001 ออกให ้ณ วันที่ 22 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2556 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล 
ดังรายนามต่อไปนี้ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๑) (จ) ของกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
ลงลำยมือชื่อเพ่ือรับรองว่ำ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม
กฎกระทรวงฯ ข้อ (๑)(จ) 

1 นายสมบัติ  ทิพย์สุวรรณ กรรมการ สมบัต ิ

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ   

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

ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 

_____

แบบ บตพ.๕ 

หนังสือมอบอ ำนำจ 

วันที่…23…เดือน……กรกฎาคม…...พ.ศ…2556….. 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………สมบัติ  ทิพย์สุวรรณ………………….อายุ……40…..ปี 
เชื้อชาติ……ไทย……สัญชาติ…ไทย….ที่อยู่เลขท่ี……2……..ตรอก/ซอย..…เสือใหญ่……..ถนน……รัชดา……….………..… 
หมู่ที่……2..…ต าบล/แขวง………….…รัชดา…….……อ าเภอ/เขต………รัชดา.………..จังหวัด…..…กรุงเทพมหานคร..….. 
ในฐานะ…………กรรมการผู้จัดการ…………ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด…………Eco Energy จ ากัด..…………………….
ตั้งอยู่เลขที่………150……..ตรอก/ซอย…….…….อารีย์………..ถนน………………พหลโยธิน......................……หมู่ที่…-..…
ต าบล/แขวง……สามเสนใน…อ าเภอ/เขต…………พยาไท.……….……..จังหวัด…………กรุงเทพมหานคร……….……..….. 
ขอมอบอ านาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)……………สมชัย  มีนคร……………อายุ……30……ปี  เชื้อชาติ……ไทย……………
สัญชาติ…ไทย….ที่อยู่เลขที่………3…..ตรอก/ซอย……วิภาวดี…………..ถนน………วิภาวด…ี…….....……หมู่ที่……3…..…
ต าบล/แขวง…………วิภาวด…ี….……..……อ าเภอ/เขต………จตุจักร….………..จังหวัด………กรุงเทพมหานคร…..…..…..
เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการ………………… …..…ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานรวมถึงการลง
นามในเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการขอรับใบอนุญาตฯ…………………..………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….……แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ 

การใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจฉบับน้ีแล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระท าเองทั้งสิ้น 

เพ่ือเป็นหลักฐานทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

ลงชื่อ………………… สมบัติ………........….………ผู้มอบอ านาจ 
 (…….นายสมบัติ  ทิพย์สุวรรณ….…) 

ลงชื่อ………………… สมชัย.………….………………ผู้รับมอบอ านาจ 
 (…………นายสมชัย  มีนคร……………) 

ลงชื่อ …………………จรัญ.……….…………………พยาน 
 (……………นายจรัฐ  หวังเจริญ………) 

ลงชื่อ ………………………อรุณ.………….……………พยาน 
 (………นายอรุณ  แก่นจันทร์……………) 

หมายเหตุ 
๑. หนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ใช้ในกรณีที่กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลที่มีอ านาจลงนามผูกพัน         

นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ไม่ได้เป็นผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนมา
ด าเนินการขอรับใบอนุญาตแทน 

๒. แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ โดยเจ้าของหลักฐานเป็น  
ผู้รับรองส าเนาถูกต้อง 

๓. ติดอากร ๓๐.๐๐ บาท 

  (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

เลขท่ีค าขอ 
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แบบ บตพ.๔
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล
ณ วันที่ 23 เดือน…….กรกฎาคม…….พ.ศ…2556...มีความถูกต้อง ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์ เลขที่ 2463100000001 ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคล
ดังรายนามต่อไปนี้ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๑) (จ) ของกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง
ลงลำยมือชื่อเพ่ือรับรองว่ำ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม
กฎกระทรวงฯ ข้อ (๑)(จ)

1 นายสมบัติ  ทิพย์สุวรรณ กรรมการ สมบัติ

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

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

ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิตบิคุคล

(ถ้ามี)

(ส าหรบัเจ้าหน้าที)่
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ

_____

แบบ บตพ.๕ 

หนังสือมอบอ ำนำจ 

วันที่…23…เดือน……กรกฎาคม…...พ.ศ…2556….. 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………สมบัติ  ทิพย์สุวรรณ………………….อายุ……40…..ปี 
เชื้อชาติ……ไทย……สัญชาติ…ไทย….ที่อยู่เลขท่ี……2……..ตรอก/ซอย..…เสือใหญ่……..ถนน……รัชดา……….………..… 
หมู่ที…่…2..…ต าบล/แขวง………….…รัชดา…….……อ าเภอ/เขต……รัชดา….…..จังหวัด…..…กรุงเทพมหานคร.........….. 

ตั้งอยู่เลขที่………150……..ตรอก/ซอย…….…….อารีย์………..ถนน………………พหลโยธิน......................……หมู่ที่…-..…
ตำบล/แขวง……สามเสนใน…อำเภอ/เขต…………พญาไท.…….……..จังหวัด…………กรุงเทพมหานคร……….……..….. 

สัญชาติ…ไทย….ที่อยู่เลขที่………3…..ตรอก/ซอย……วิภาวดี…………..ถนน….……วิภาวดี……….....……หมู่ที่……3…..…
ต าบล/แขวง…………วิภาวด…ี….……..……อ าเภอ/เขต………จตุจักร….………..จังหวัด………กรุงเทพมหานคร…..…..…..
เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการ………………… …..…ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานรวมถึงการลง
นามในเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการขอรับใบอนุญาตฯ…………………..………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….……แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ 

การใดท่ีผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระท าเองทั้งสิ้น 

เพ่ือเป็นหลักฐานทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

ลงชื่อ………………… สมบัติ………........….………ผู้มอบอ านาจ 
 (…….นายสมบัติ  ทิพย์สุวรรณ….…) 

ลงชื่อ………………… สมชัย.………….………………ผู้รับมอบอ านาจ 
 (…………นายสมชัย  มีนคร……………) 

ลงชื่อ …………………จรัญ.……….…………………พยาน 
 (……………นายจรัฐ  หวังเจริญ………) 

ลงชื่อ ………………………อรุณ.………….……………พยาน 
 (………นายอรุณ  แก่นจันทร์……………) 

หมายเหตุ 
๑. หนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ใช้ในกรณีที่กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลที่มีอ านาจลงนามผูกพัน         

นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ไม่ได้เป็นผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนมา
ด าเนินการขอรับใบอนุญาตแทน 

๒. แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ โดยเจ้าของหลักฐานเป็น  
ผู้รับรองส าเนาถูกต้อง 

๓. ติดอากร ๓๐.๐๐ บาท 

  (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

เลขท่ีค าขอ 

ในฐานะ…………กรรมการผูจัดการ…………ของบริษัท/หางหุนสวนจ ากัด… บริษัท เอ็นโก เอ็นเนอยี่ จากัด..….......….

ขอมอบอ านาจให้  (นาย/นาง/นางสาว)……… ……สมชัย มีนคร……………อายุ……30……ปีเชื้อชาติ……ไทย……...….
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     แบบ บตพ.๖ 

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชแีสดงรายชื่อข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ.......................สมชัย.......................... ลงชื่อ......................................................... 
     (….........นายสมชัย  มนีคร..............)       (.......................................................) 
  วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556    วันที…่..… เดือน……………….. พ.ศ……….… 

ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ล าดับ ค าน าหน้า-ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ลายมือชื่อ 

ผู้ช านาญการ 

1 นายสมบัติ  ทิพย์สุวรรณ 3 - 1 5 6 6 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 สมบัต ิ

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

     แบบ บตพ.๗ 

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชแีสดงรายชื่อข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ.....................สมชัย............................ ลงชื่อ......................................................... 
     (..............นายสมชัย  มีนคร.................)       (.......................................................) 

  วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556    วันที…่..… เดือน………………... พ.ศ………..… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ล าดับ ค าน าหน้า-ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ลายมือชื่อ 

ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

1 นายสมชัย  มนีคร 2 - 3 4 5 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 4 สมชัย 

2 นายจนัทร์  อินทร 1 - 3 2 7 8 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 9 จันทร ์

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 
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     แบบ บตพ.๗ 

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชแีสดงรายชื่อข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ.....................สมชัย............................ ลงชื่อ......................................................... 
     (..............นายสมชัย  มีนคร.................)       (.......................................................) 

  วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556    วันที…่..… เดือน………………... พ.ศ………..… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ล าดับ ค าน าหน้า-ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ลายมือชื่อ 

ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

1 นายสมชัย  มนีคร 2 - 3 4 5 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 4 สมชัย 

2 นายจนัทร์  อินทร 1 - 3 2 7 8 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 9 จันทร ์

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 
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แบบ บตพ.๘ 

ค ำขอท ำหน้ำที่ผู้ช ำนำญกำร

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………สมบัติ  ทิพย์สุวรรณ..……………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที่………2………ตรอก/ซอย…………บ้านใหญ่………..………ถนน…………เพชรเกษม……………………….หมู่ที่…………2…….…
ต าบล/แขวง………พุทธมณฑล…..…อ าเภอ/เขต……พุทธมณฑล………… จังหวัด……นครปฐม……….……รหัสไปรษณีย…์73000… 
โทรศัพท ์…086-6667777…… โทรสาร ……02-6662222………… email  …………tan@gmail.com…………………..………………. 

ที่ท างานปัจจุบนั…………………………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด……………………………………………………………………... 
ตั้งอยูเ่ลขที่..…150……ตรอก/ซอย………อารีย์…………..………ถนน………………พหลโยธิน……………………….หมู่ที่…………-……….…
ต าบล/แขวง………สามเสนใน……..…อ าเภอ/เขต………พญาไท.………… จังหวัด……กรุงเทพฯ…….……รหัสไปรษณีย…์10400…. 
โทรศัพท ์……02-7778888..…… โทรสาร ……02-7778889………… email  …………Eco-En@gmail.com………..……………….

ยื่นค าขอท าหน้าที่เป็นผู้ช านาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยเป็นผู้ช านาญการให้กับ 

 บุคคลธรรมดา    …………………………………………………… 
เลขประจ าตัวประชาชน 
 -     - - - 

  นิติบุคคล ……บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด…… 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 
2 - 4 6 3 1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา  

สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………คร้ัง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน…………………..พ.ศ……….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
 เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน …………..คร้ัง 
  คร้ังสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ…………..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช านาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน  

ลงชื่อ…………….…สมบัต…ิ…..…….…… ลงชื่อ…………………สมชัย……..…………  ลงชื่อ……………………….……….…………… 
     (……นายสมบตัิ  ทิพย์สวุรรณ…….)        (………นายสมชัย  มีนคร………….)        (………..………………………………….) 
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556   วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ……. 

ผู้ช านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

รูปถ่ายสี
ขนาด ๒ นิว้

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

แบบ บตพ.๘ 
-๒- 

พร้อมกับค าขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า …1… ใบ 
 ส าเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

ในสาขาที่ก าหนดให้การจัดการพลังงานเปน็งานในวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้ พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

…1… แผ่น 

 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด พรอ้มรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น 

 เอกสารอ่ืน (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… …..… แผ่น 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

ลงชื่อ………………สมบัต…ิ…….…….…… ลงชื่อ…………………สมชัย………..…………  ลงชื่อ……………………….……….…………… 
     (………นายสมบัติ  ทิพยส์ุวรรณ….)        (………นายสมชัย  มีนคร………….)    (………..………………………………….) 
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556   วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ……. 

ผู้ช านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 
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แบบ บตพ.๘ 

ค ำขอท ำหน้ำที่ผู้ช ำนำญกำร

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………สมบัติ  ทิพย์สุวรรณ..……………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที่………2………ตรอก/ซอย…………บ้านใหญ่………..………ถนน…………เพชรเกษม……………………….หมู่ที่…………2…….…
ต าบล/แขวง………พุทธมณฑล…..…อ าเภอ/เขต……พุทธมณฑล………… จังหวัด……นครปฐม……….……รหัสไปรษณีย…์73000… 
โทรศัพท ์…086-6667777…… โทรสาร ……02-6662222………… email  …………tan@gmail.com…………………..………………. 

ที่ท างานปัจจุบนั…………………………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด……………………………………………………………………... 
ตั้งอยูเ่ลขที่..…150……ตรอก/ซอย………อารีย์…………..………ถนน………………พหลโยธิน……………………….หมู่ที่…………-……….…
ต าบล/แขวง………สามเสนใน……..…อ าเภอ/เขต………พญาไท.………… จังหวัด……กรุงเทพฯ…….……รหัสไปรษณีย…์10400…. 
โทรศัพท ์……02-7778888..…… โทรสาร ……02-7778889………… email  …………Eco-En@gmail.com………..……………….

ยื่นค าขอท าหน้าที่เป็นผู้ช านาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยเป็นผู้ช านาญการให้กับ 

 บุคคลธรรมดา    …………………………………………………… 
เลขประจ าตัวประชาชน 
 -     - - - 

  นิติบุคคล ……บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด…… 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 
2 - 4 6 3 1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา  

สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………คร้ัง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน…………………..พ.ศ……….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
 เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน …………..คร้ัง 
  คร้ังสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ…………..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช านาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน  

ลงชื่อ…………….…สมบัต…ิ…..…….…… ลงชื่อ…………………สมชัย……..…………  ลงชื่อ……………………….……….…………… 
     (……นายสมบตัิ  ทิพย์สวุรรณ…….)        (………นายสมชัย  มีนคร………….)        (………..………………………………….) 
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556   วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ……. 

ผู้ช านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

รูปถ่ายสี
ขนาด ๒ นิว้

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

แบบ บตพ.๘ 
-๒- 

พร้อมกับค าขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า …1… ใบ 
 ส าเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

ในสาขาที่ก าหนดให้การจัดการพลังงานเปน็งานในวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้ พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

…1… แผ่น 

 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด พรอ้มรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น 

 เอกสารอ่ืน (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… …..… แผ่น 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

ลงชื่อ………………สมบัต…ิ…….…….…… ลงชื่อ…………………สมชัย………..…………  ลงชื่อ……………………….……….…………… 
     (………นายสมบัติ  ทิพยส์ุวรรณ….)        (………นายสมชัย  มีนคร………….)    (………..………………………………….) 
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556   วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ……. 

ผู้ช านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 
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แบบ บตพ.๙ 

ค ำขอท ำหน้ำทีผู่้ช่วยผู้ช ำนำญกำร

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………….…………………จันทร์  อินทร………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที่………3………ตรอก/ซอย………สนิทจันทร์………..………ถนน……………วิภาวดี………………………….หมู่ที่………10……….…
ต าบล/แขวง………วิภาวดี………..…อ าเภอ/เขต………จตุจักร…….………… จังหวัด……กรุงเทพฯ…….……รหัสไปรษณีย์…10900… 
โทรศัพท์ …085-5554444.…… โทรสาร ……02-4445555………… email  ….………som@gmail.com……………..………………. 

ที่ท างานปัจจุบัน…………………………………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด…………………………………………………………... 
ตั้งอยู่เลขที่……150… ตรอก/ซอย…………อารีย์………..………ถนน……………พหลโยธิน………………………….หมู่ที่…………-……….…
ต าบล/แขวง………สามเสนใน……..…อ าเภอ/เขต…………พญาไท………… จังหวัด……กรุงเทพฯ……….……รหัสไปรษณีย์…10400.. 
โทรศัพท์ ……02-7778888..…… โทรสาร ………02-7778889……… email  …………Eco-En@gmail.com….……..……………….

ยื่นค าขอท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยเป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการให้กับ 

 

 บุคคลธรรมดา    …………………………………………………… 
เลขประจ าตัวประชาชน 
 -     - - - 

  นิติบุคคล ……บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด…… 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 
2 - 4 6 3 1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในระยะเวลา 

สามปีก่อนวนัขอรับใบอนุญาต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………คร้ัง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที…่……เดือน…………………..พ.ศ………….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงาน ………คร้ัง 

คร้ังสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน  

ลงชื่อ……………จันทร…์……….…….…… ลงชื่อ…………………สมชัย………..…………  ลงชื่อ……………………….……….…………… 

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

ผู้ช่วยผูช้ านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

รูปถ่ายสี
ขนาด ๒ นิว้

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

แบบ บตพ.๙ 

-๒- 

พร้อมกับค าขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า …1… ใบ 
 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น 

 เอกสารอ่ืน (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… …..… แผ่น 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างตน้ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยนิดีที่จะปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

ลงชื่อ………………จันทร…์…….…….…… ลงชื่อ…………………สมชัย………..………… ลงชื่อ……………………………….…………… 
     (………นายจันทร์  อินทร……….)     (……………นายสมชัย  มีนคร………….)        (………..………………………………….) 
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556   วันที่ …….เดือน…………………….พ.ศ……. 

ผู้ช่วยผูช้ านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 
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แบบ บตพ.๙ 

ค ำขอท ำหน้ำทีผู่้ช่วยผู้ช ำนำญกำร

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………….…………………จันทร์  อินทร………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที่………3………ตรอก/ซอย………สนิทจันทร์………..………ถนน……………วิภาวดี………………………….หมู่ที่………10……….…
ต าบล/แขวง………วิภาวดี………..…อ าเภอ/เขต………จตุจักร…….………… จังหวัด……กรุงเทพฯ…….……รหัสไปรษณีย์…10900… 
โทรศัพท์ …085-5554444.…… โทรสาร ……02-4445555………… email  ….………som@gmail.com……………..………………. 

ที่ท างานปัจจุบัน…………………………………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด…………………………………………………………... 
ตั้งอยู่เลขที่……150… ตรอก/ซอย…………อารีย์………..………ถนน……………พหลโยธิน………………………….หมู่ที่…………-……….…
ต าบล/แขวง………สามเสนใน……..…อ าเภอ/เขต…………พญาไท………… จังหวัด……กรุงเทพฯ……….……รหัสไปรษณีย์…10400.. 
โทรศัพท์ ……02-7778888..…… โทรสาร ………02-7778889……… email  …………Eco-En@gmail.com….……..……………….

ยื่นค าขอท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยเป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการให้กับ 

 

 บุคคลธรรมดา    …………………………………………………… 
เลขประจ าตัวประชาชน 
 -     - - - 

  นิติบุคคล ……บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด…… 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 
2 - 4 6 3 1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในระยะเวลา 

สามปีก่อนวนัขอรับใบอนุญาต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………คร้ัง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที…่……เดือน…………………..พ.ศ………….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงาน ………คร้ัง 

คร้ังสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน  

ลงชื่อ……………จันทร…์……….…….…… ลงชื่อ…………………สมชัย………..…………  ลงชื่อ……………………….……….…………… 

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

ผู้ช่วยผูช้ านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

รูปถ่ายสี
ขนาด ๒ นิว้

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

แบบ บตพ.๙ 

-๒- 

พร้อมกับค าขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า …1… ใบ 
 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น 

 เอกสารอ่ืน (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… …..… แผ่น 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างตน้ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยนิดีที่จะปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

ลงชื่อ………………จันทร…์…….…….…… ลงชื่อ…………………สมชัย………..………… ลงชื่อ……………………………….…………… 
     (………นายจันทร์  อินทร……….)     (……………นายสมชัย  มีนคร………….)        (………..………………………………….) 
วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556   วันที่ …….เดือน…………………….พ.ศ……. 

ผู้ช่วยผูช้ านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 
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แบบ บตพ.๙ 

ค ำขอท ำหน้ำทีผู่้ช่วยผู้ช ำนำญกำร

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………….…………………สมชัย  มีนคร………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที่………3………ตรอก/ซอย………………………..………ถนน……………พระราม 1………………………….หมู่ที่………………….…
ต าบล/แขวง………ปทุมวัน………..…อ าเภอ/เขต………ปทุมวัน…….………… จังหวัด……กรุงเทพฯ…….……รหัสไปรษณีย์…10330… 
โทรศัพท์ …085-6667777.…… โทรสาร …………………………………… email  ….………som@gmail.com……………..………………. 

ที่ท างานปัจจุบัน…………………………………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด…………………………………………………………... 
ตั้งอยูเ่ลขที่…150….. ตรอก/ซอย…………อารีย์………..………ถนน……………พหลโยธิน…………………………….หมู่ที่…………-……….…
ต าบล/แขวง…………สามเสนใน…..…อ าเภอ/เขต…………พญาไท………… จังหวัด……กรุงเทพฯ……….……รหัสไปรษณีย์…10400.. 
โทรศัพท์ ……02-7778888..…… โทรสาร ………02-7778889……… email  …………Eco-En@gmail.com….……..……………….

ยื่นค าขอท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยเป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการให้กับ 

 

 บุคคลธรรมดา    …………………………………………………… 
เลขประจ าตัวประชาชน 
 -     - - - 

  นิติบุคคล ……บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด…… 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 
2 - 4 6 3 1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในระยะเวลา 

สามปีก่อนวนัขอรับใบอนุญาต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………คร้ัง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที…่……เดือน…………………..พ.ศ………….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงาน ………คร้ัง 

คร้ังสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน  

ลงชื่อ……………สมชัย………….…….…… ลงชื่อ…………………สมชัย………..…………  ลงชื่อ……………………….……….…………… 

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

ผู้ช่วยผูช้ านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

รูปถ่ายสี
ขนาด ๒ นิว้

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

แบบ บตพ.๙ -๒- 

พร้อมกับค าขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า …1… ใบ 
 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น 

 เอกสารอ่ืน (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… …..… แผ่น 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างตน้ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยนิดีที่จะปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

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

ผู้ช่วยผูช้ านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 
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แบบ บตพ.๙ 

ค ำขอท ำหน้ำทีผู่้ช่วยผู้ช ำนำญกำร

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………….…………………สมชัย  มีนคร………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที่………3………ตรอก/ซอย………………………..………ถนน……………พระราม 1………………………….หมู่ที่………………….…
ต าบล/แขวง………ปทุมวัน………..…อ าเภอ/เขต………ปทุมวัน…….………… จังหวัด……กรุงเทพฯ…….……รหัสไปรษณีย์…10330… 
โทรศัพท์ …085-6667777.…… โทรสาร …………………………………… email  ….………som@gmail.com……………..………………. 

ที่ท างานปัจจุบัน…………………………………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด…………………………………………………………... 
ตั้งอยูเ่ลขที่…150….. ตรอก/ซอย…………อารีย์………..………ถนน……………พหลโยธิน…………………………….หมู่ที่…………-……….…
ต าบล/แขวง…………สามเสนใน…..…อ าเภอ/เขต…………พญาไท………… จังหวัด……กรุงเทพฯ……….……รหัสไปรษณีย์…10400.. 
โทรศัพท์ ……02-7778888..…… โทรสาร ………02-7778889……… email  …………Eco-En@gmail.com….……..……………….

ยื่นค าขอท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยเป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการให้กับ 

 

 บุคคลธรรมดา    …………………………………………………… 
เลขประจ าตัวประชาชน 
 -     - - - 

  นิติบุคคล ……บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด…… 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 
2 - 4 6 3 1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในระยะเวลา 

สามปีก่อนวนัขอรับใบอนุญาต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………คร้ัง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที…่……เดือน…………………..พ.ศ………….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงาน ………คร้ัง 

คร้ังสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน  

ลงชื่อ……………สมชัย………….…….…… ลงชื่อ…………………สมชัย………..…………  ลงชื่อ……………………….……….…………… 

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

ผู้ช่วยผูช้ านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

รูปถ่ายสี
ขนาด ๒ นิว้

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

แบบ บตพ.๙ -๒- 

พร้อมกับค าขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า …1… ใบ 
 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น 

 เอกสารอ่ืน (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… …..… แผ่น 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างตน้ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยนิดีที่จะปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

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

ผู้ช่วยผูช้ านาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 
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ภาคผนวก ข-2 

 
ค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ช านาญการหรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
  

 
                แบบ บตพ.๒ 

 
 

ประเภทค ำขอ       บุคคลธรรมดำ               นิติบุคคล ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
บุคคลธรรมดำ ชื่อผู้ขอ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………นามสกุล…………..…………….…………...………..  

 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ............................................................. 
ถนน ............................................. หมู่ที่ ...............ต าบล/แขวง .................................................  
อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ............................... 
โทรศัพท์ ...................................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..................................................
โทรสาร ......................................... E-mail …………....……...………………………..…….........…………. 

เลขประจ าตัวประชาชน      -     -      -   -   

นิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล…………………………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด……………………………….……………  

 
 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 2 - 4 6 3 1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1  

 ประเภทธุรกิจ…………ออกแบบระบบวิศวกรรมและบริการด้านอนุรักษ์พลังงาน………….……..…. 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่…………0123/56………….. 
ออกให้ตั้งแต่วันที ่10 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 9 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2559 
ที่อยู่ส านักงานใหญ่ เลขที่ ........2.......... ตรอก/ซอย ...................เสือใหญ.่....................................  
ถนน .............รัชดา.......................... หมู่ที่ ......2.......ต าบล/แขวง ..............รัชดา..........................  
อ าเภอ/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 วนัที…่…1……เดือน……กุมภาพันธ…์………..พ.ศ………2557………………………………… 
แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่…-..ออก ณ วันที่..-.....เดือน................-....................พ.ศ..............-................. 

 

 
ยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามความในข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ

ของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อประสงค์จะ 

  เปลี่ยนแปลงผู้ช านาญการ หรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ จากที่ได้รับอนุญาต 
  เพิ่มจ านวนผู้ช านาญการ หรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ จากที่ได้รับอนุญาต 
  ลดจ านวนผู้ช านาญการ หรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ จากที่ได้รับอนุญาต 
 
 

ลงชื่อ......................สมชัย..........................  ลงชื่อ......................................................... 
    (...............นายสมชยั มีนคร.....................)        (.......................................................) 

วันที ่24 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……..… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

   
 

ค ำขออนุญำตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 
ผู้ช ำนำญกำรหรือผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
เลขที่ค าขอ………………..………………… 
วันที…่.…เดือน……………..พ.ศ.………... 
ผู้รับค าขอ………………………..………….. 

ประทับตรำ 
นิตบิคุคล 

(ถ้ำมี) 

ระบุวัตถุประสงค์ของกำร 
ขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
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                แบบ บตพ.๒ 

 
 

ประเภทค ำขอ       บุคคลธรรมดำ               นิติบุคคล ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
บุคคลธรรมดำ ชื่อผู้ขอ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………นามสกุล…………..…………….…………...………..  

 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ............................................................. 
ถนน ............................................. หมู่ที่ ...............ต าบล/แขวง .................................................  
อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ............................... 
โทรศัพท์ ...................................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..................................................
โทรสาร ......................................... E-mail …………....……...………………………..…….........…………. 

เลขประจ าตัวประชาชน      -     -      -   -   

นิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล…………………………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด……………………………….……………  

 
 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 2 - 4 6 3 1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1  

 ประเภทธุรกิจ…………ออกแบบระบบวิศวกรรมและบริการด้านอนุรักษ์พลังงาน………….……..…. 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่…………0123/56………….. 
ออกให้ตั้งแต่วันที ่10 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 9 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2559 
ที่อยู่ส านักงานใหญ่ เลขที่ ........2.......... ตรอก/ซอย ...................เสือใหญ.่....................................  
ถนน .............รัชดา.......................... หมู่ที่ ......2.......ต าบล/แขวง ..............รัชดา..........................  
อ าเภอ/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 วนัที…่…1……เดือน……กุมภาพันธ…์………..พ.ศ………2557………………………………… 
แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่…-..ออก ณ วันที่..-.....เดือน................-....................พ.ศ..............-................. 

 

 
ยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามความในข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ

ของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อประสงค์จะ 

  เปล่ียนแปลงผู้ช านาญการ หรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ จากที่ได้รับอนุญาต 
  เพิ่มจ านวนผู้ช านาญการ หรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ จากที่ได้รับอนุญาต 
  ลดจ านวนผู้ช านาญการ หรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ จากที่ได้รับอนุญาต 
 
 

ลงชื่อ......................สมชัย..........................  ลงชื่อ......................................................... 
    (...............นายสมชยั มีนคร.....................)        (.......................................................) 

วันที ่24 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……..… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

   
 

ค ำขออนุญำตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 
ผู้ช ำนำญกำรหรือผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
เลขที่ค าขอ………………..………………… 
วันที…่.…เดือน……………..พ.ศ.………... 
ผู้รับค าขอ………………………..………….. 

ประทับตรำ 
นิตบิคุคล 

(ถ้ำมี) 

ระบุวัตถุประสงค์ของกำร 
ขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
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                แบบ บตพ.๒ 

 
 

 
-๒- 

 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. เปล่ียนแปลงผู้ช านาญการ หรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ จากที่ได้รับอนุญาต 
 เปล่ียนแปลงผู้ช านาญการ จ านวน……1……คน ดังนี้ 

๑. จาก (นาย/นาง/นางสาว)……สมบตัิ  ทิพย์สุวรรณ……..…เป็น (นาย/นาง/นางสาว)………สมควร ทพิย์สวุรรณ…………... 
๒. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………... 
๓. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………... 

               เปลีย่นแปลงผูช้่วยผูช้ านาญการ จ านวน…………คน ดงันี้ 
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. เพิ่มจ านวนผู้ช านาญการ หรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ จากที่ได้รับอนุญาต 
 เพิ่มรายชื่อผู้ช านาญการ จ านวน…………คน ดังนี้ 

๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 

                เพิม่รายชื่อผู้ชว่ยผูช้ านาญการ จ านวน…………คน ดงันี้ 
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 

 

๓. ลดจ านวนผู้ช านาญการหรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ จากที่ได้รับอนุญาต 
 ลดรายชื่อผู้ช านาญการ จ านวน…………คน ดังนี้ 

๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 

               ลดรายชื่อผูช้่วยผูช้ านาญการ จ านวน…………คน ดังนี ้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 

 
หมำยเหตุ  
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าว  

โดยมีหนังสือมอบอ านาจเป็นหลักฐาน 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ  

ลงชื่อ....................สมชัย...............................  ลงชื่อ......................................................... 
    (...........นายสมชยั  มีนคร......................)        (.......................................................) 
วันที่ 24 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….… 

ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

       (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่       
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)       (ส าหรับเลขท่ีค าขอ 

ประทับตรำ 
นิตบิคุคล 

(ถ้ำมี) 

ระบุรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงหรือ 
แก้ไขผู้ช ำนำญกำรหรือผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร 

 
                แบบ บตพ.๒ 

 
 

                                     
 

 

   ลงชื่อ........................สมชัย............................  ลงชื่อ......................................................... 
    (................นายสมชัย  มนีคร................)     (.......................................................) 
วันที่ 24 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ…….… 

ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 
 

 หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ประเภทนิติบุคคล  ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
 หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้มีอ านาจแทนนิติบุคคล  ซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วน        

ตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ
ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

…10… แผ่น   

 ส าเนาใบอนุญาตเลขท่ี……………………น.0001/2557……………………… 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี.....-.......ออกให้ ณ วันท่ี ......-....เดือน.............-...........พ.ศ................. 

…3… แผ่น   

 หนังสือรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลที่ออกไวไ้ม่เกิน 3 เดือน มีวัตถุประสงค ์
เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลติพลังงาน และส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของ 
ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบคุคล พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

…1… ชุด   

 ส าเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล 

…1… แผ่น   

 ค ารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต …2… แผ่น   
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ …1… แผ่น   
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ …1… แผ่น   
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช านาญการ จ านวน …x…คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล 

ประกอบด้วย 
…x... ชุด   

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     
 - ส าเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาที่ก าหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
   

 - ส าเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานก าหนดก าหนด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
   

 - เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………….. ……….. แผ่น   
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ช านาญการ จ านวน ……x……คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล

ประกอบด้วย 
…x… ชุด   

 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     
 - ส าเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ 

และรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
   

 - เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………….. ……….. แผ่น   

-๓- 

       (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่       
(ส าหรับเจ้าหน้าที่) เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรำ 
นิตบิคุคล 

(ถ้ำมี) 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มผู้ช านาญการ 
 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มผู้ชว่ยผูช้ านาญการ 
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                แบบ บตพ.๒ 

 
 

                                     
 

 

   ลงชื่อ........................สมชัย............................  ลงชื่อ......................................................... 
    (................นายสมชัย  มนีคร................)     (.......................................................) 
วันที่ 24 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ…….… 

ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 
 

 หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ประเภทนิติบุคคล  ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
 หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้มีอ านาจแทนนิติบุคคล  ซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วน        

ตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ
ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

…10… แผ่น   

 ส าเนาใบอนุญาตเลขท่ี……………………น.0001/2557……………………… 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี.....-.......ออกให้ ณ วันท่ี ......-....เดือน.............-...........พ.ศ................. 

…3… แผ่น   

 หนังสือรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลที่ออกไวไ้ม่เกิน 3 เดือน มีวัตถุประสงค ์
เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลติพลังงาน และส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของ 
ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบคุคล พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

…1… ชุด   

 ส าเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล 

…1… แผ่น   

 ค ารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต …2… แผ่น   
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ …1… แผ่น   
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ …1… แผ่น   
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช านาญการ จ านวน …x…คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล 

ประกอบด้วย 
…x... ชุด   

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     
 - ส าเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาท่ีก าหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
   

 - ส าเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานก าหนดก าหนด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
   

 - เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………….. ……….. แผ่น   
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ช านาญการ จ านวน ……x……คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล

ประกอบด้วย 
…x… ชุด   

 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     
 - ส าเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ 

และรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
   

 - เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………….. ……….. แผ่น   

-๓- 

       (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่       
(ส าหรับเจ้าหน้าที่) เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรำ 
นิตบิคุคล 

(ถ้ำมี) 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มผู้ช านาญการ 
 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มผู้ชว่ยผูช้ านาญการ 
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แบบ บตพ.๔ 

ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำต 
(ประเภทนิติบุคคล) 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………สมบัติ…………….นามสกุล………….……………ทิพย์ �สุวรรณ…………………….…..…
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน           
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในนามของ (ชื่อนิติบุคคล)……………………………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด……….........................................
ตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่……….………0123/56………………………………
ออกให้ตั้งแต่วันที่…10…เดือน……..เมษายน…….พ.ศ……2558.....ถึงวันที่…9...เดือน….…เมษายน….…..พ.ศ……2559……...... 

ที่อยู่ส านักงานใหญ่ เลขที่ ..........2.......... ตรอก/ซอย ............เสือใหญ.่.............. ถนน ...............รัชดา................... 
หมู่ที่ ......2.......ต าบล/แขวง ............รัชดา......................  อ าเภอ/เขต ..........รัชดา............. จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร.... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)…………สมควร…………….นามสกุล……………ทิพย์สุวรรณ…………………….. 
เลขประจ าตัวประชาชน………3156600000002………………. ในฐานะ   กรรมการ  ผู้จัดการ   บุคคลซึ่งรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานของนิติบุคคล มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 มีสัญชาติไทย 
 ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่

ก าหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น  
 เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด 

พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง …1… แผ่น 
 ส าเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

ในสาขาที่ก าหนดให้การจัดการพลังงานเปน็งานในวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น 

 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

…1… แผ่น 

 เอกสารอ่ืน (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น 

ลงชื่อ....................สมชัย......................... ลงชื่อ......................................................... 
(..............นายสมชัย มีนคร….............) (.......................................................) 

วันที ่24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……...… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่       
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 

__________

แบบ บตพ.๔ 
                                                 -2- 

 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล  
ณ วันที่ 24 เดือน…พฤศจิกายน….พ.ศ…2558...มีความถูกต้อง ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์ เลขที่  2463100000001 ออกให ้ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล  
ดังรายนามต่อไปนี้ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๑) (จ) ของกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
ลงลำยมือชื่อเพ่ือรับรองว่ำ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม
กฎกระทรวงฯ ข้อ (๑)(จ) 

1 นายสมควร  ทพิย์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สมควร 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ   
 

 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ....................สมชัย.........................  ลงชื่อ......................................................... 
(..............นายสมชัย มีนคร….............)  (.......................................................) 

วันที ่24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ………… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 
 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

       (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่       
(ส าหรับเจ้าหน้าที่) เลขท่ีค าขอ 
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แบบ บตพ.๔ 
                                                 -2- 

 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล  
ณ วันที่ 24 เดือน…พฤศจิกายน….พ.ศ…2558...มีความถูกต้อง ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์ เลขที่  2463100000001 ออกให ้ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล  
ดังรายนามต่อไปนี้ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๑) (จ) ของกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
ลงลำยมือชื่อเพ่ือรับรองว่ำ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม
กฎกระทรวงฯ ข้อ (๑)(จ) 

1 นายสมควร  ทพิย์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สมควร 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ   
 

 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ....................สมชัย.........................  ลงชื่อ......................................................... 
(..............นายสมชัย มีนคร….............)  (.......................................................) 

วันที ่24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ………… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 
 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

       (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่       
(ส าหรับเจ้าหน้าที่) เลขท่ีค าขอ 
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แบบ บตพ.๕ 

 
หนังสือมอบอ ำนำจ 

 
วันที่…24…เดือน……พฤศจิกายน…...พ.ศ…2558….. 
 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………สมบัติ  ทิพย์สุวรรณ………………….อายุ……35…..ปี 
เชื้อชาติ……ไทย……สัญชาติ…ไทย….ที่อยู่เลขท่ี……2……..ตรอก/ซอย..…เสือใหญ่……..ถนน……รัชดา……….………..… 
หมู่ที่……2..…ต าบล/แขวง………….…รัชดา…….……อ าเภอ/เขต………รัชดา.………..จังหวัด…..…กรุงเทพมหานคร..….. 
ในฐานะ…………กรรมการผู้จัดการ…………ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด…………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด….…….
ตั้งอยู่เลขที่………2………..ตรอก/ซอย……….เสือใหญ่….………..ถนน………………รัชดา..........................……หมู่ที…่2..…
ต าบล/แขวง……รัชดา…….……อ าเภอ/เขต…………รัชดา….……….……..จังหวัด…………กรุงเทพมหานคร……….……..….. 
ขอมอบอ านาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)……………สมชัย  มีนคร……………อายุ……30……ปี  เชื้อชาติ……ไทย……………
สัญชาติ…ไทย….ที่อยู่เลขที่………3…..ตรอก/ซอย……วิภาวดี…………..ถนน………วิภาวด…ี…….....……หมู่ที่……3…..…
ต าบล/แขวง…………วิภาวด…ี….……..……อ าเภอ/เขต………จตุจักร….………..จังหวัด………กรุงเทพมหานคร…..…..…..
เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการ…………ขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ช านาญการหรือผู้ช่วยผู้ช านาญการรวมถึงการลงนาม
ในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขฯ…………………………….…………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….……แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ 
 การใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระท าเองทั้งสิ้น 

เพ่ือเป็นหลักฐานทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

      ลงชื่อ…………………สมบัติ………….………………ผู้มอบอ านาจ 
                      (…….นายสมบัติ ทิพย์สุวรรณ….…) 
  
      ลงชื่อ…………………สมชัย.………….………………ผู้รับมอบอ านาจ 
                      (…………นายสมชัย มีนคร……………) 
  
      ลงชื่อ……………………จรัญ.……….………………พยาน 
                      (……………นายจรัฐ  หวังเจริญ………) 
       

ลงชื่อ………………………อรุณ.………….………………พยาน 
                      (………นายอรุณ แก่นจันทร์……………) 
หมายเหตุ 

๑. หนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ใช้ในกรณีที่กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลที่มีอ านาจลงนามผูกพัน         
นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ไม่ได้เป็นผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนมา
ด าเนินการขอรับใบอนุญาตแทน 

๒. แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ โดยเจ้าของหลักฐานเป็น  
ผู้รับรองส าเนาถูกต้อง 

๓. ติดอากร ๓๐.๐๐ บาท 

      (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

เลขท่ีค าขอ 

 
                                                                                                                                    แบบ บตพ.๖ 

  

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชแีสดงรายชื่อข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ.......................สมชัย..........................  ลงชื่อ......................................................... 
     (….........นายสมชัย  มนีคร..............)        (.......................................................) 
  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558     วันที…่..… เดือน……………….. พ.ศ……….… 

ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 
 

ล าดับ ค าน าหน้า-ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ลายมือชื่อ 

ผู้ช านาญการ 

1 นายสมควร ทพิย์สุวรรณ 3 - 1 5 6 6 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 2 สมควร 

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

ระบุรายชื่อของบุคลากรซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ช านาญการ พร้อมเลขประจ าตัวประชาชน  
และลงลายมือช่ือโดยผู้ช านาญการแต่ละคน (รวมถึงคนที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม) 
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แบบ บตพ.๕ 

 
หนังสือมอบอ ำนำจ 

 
วันที่…24…เดือน……พฤศจิกายน…...พ.ศ…2558….. 
 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………สมบัติ  ทิพย์สุวรรณ………………….อายุ……35…..ปี 
เชื้อชาติ……ไทย……สัญชาติ…ไทย….ที่อยู่เลขท่ี……2……..ตรอก/ซอย..…เสือใหญ่……..ถนน……รัชดา……….………..… 
หมู่ที่……2..…ต าบล/แขวง………….…รัชดา…….……อ าเภอ/เขต………รัชดา.………..จังหวัด…..…กรุงเทพมหานคร..….. 
ในฐานะ…………กรรมการผู้จัดการ…………ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด…………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด….…….
ตั้งอยู่เลขที่………2………..ตรอก/ซอย……….เสือใหญ่….………..ถนน………………รัชดา..........................……หมู่ที…่2..…
ต าบล/แขวง……รัชดา…….……อ าเภอ/เขต…………รัชดา….……….……..จังหวัด…………กรุงเทพมหานคร……….……..….. 
ขอมอบอ านาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)……………สมชัย  มีนคร……………อายุ……30……ปี  เชื้อชาติ……ไทย……………
สัญชาติ…ไทย….ที่อยู่เลขที่………3…..ตรอก/ซอย……วิภาวดี…………..ถนน………วิภาวด…ี…….....……หมู่ที่……3…..…
ต าบล/แขวง…………วิภาวด…ี….……..……อ าเภอ/เขต………จตุจักร….………..จังหวัด………กรุงเทพมหานคร…..…..…..
เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการ…………ขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ช านาญการหรือผู้ช่วยผู้ช านาญการรวมถึงการลงนาม
ในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขฯ…………………………….…………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….……แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ 
 การใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจฉบับน้ีแล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระท าเองทั้งสิ้น 

เพ่ือเป็นหลักฐานทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

      ลงชื่อ…………………สมบัติ………….………………ผู้มอบอ านาจ 
                      (…….นายสมบัติ ทิพย์สุวรรณ….…) 
  
      ลงชื่อ…………………สมชัย.………….………………ผู้รับมอบอ านาจ 
                      (…………นายสมชัย มีนคร……………) 
  
      ลงชื่อ……………………จรัญ.……….………………พยาน 
                      (……………นายจรัฐ  หวังเจริญ………) 
       

ลงชื่อ………………………อรุณ.………….………………พยาน 
                      (………นายอรุณ แก่นจันทร์……………) 
หมายเหตุ 

๑. หนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ใช้ในกรณีที่กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลที่มีอ านาจลงนามผูกพัน         
นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ไม่ได้เป็นผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนมา
ด าเนินการขอรับใบอนุญาตแทน 

๒. แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ โดยเจ้าของหลักฐานเป็น  
ผู้รับรองส าเนาถูกต้อง 

๓. ติดอากร ๓๐.๐๐ บาท 

      (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

เลขท่ีค าขอ 

 
                                                                                                                                    แบบ บตพ.๖ 

  

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชแีสดงรายชื่อข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ.......................สมชัย..........................  ลงชื่อ......................................................... 
     (….........นายสมชัย  มนีคร..............)        (.......................................................) 
  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558     วันที…่..… เดือน……………….. พ.ศ……….… 

ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 
 

ล าดับ ค าน าหน้า-ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ลายมือชื่อ 

ผู้ช านาญการ 

1 นายสมควร ทพิย์สุวรรณ 3 - 1 5 6 6 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 2 สมควร 

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

ระบุรายชื่อของบุคลากรซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ช านาญการ พร้อมเลขประจ าตัวประชาชน  
และลงลายมือช่ือโดยผู้ช านาญการแต่ละคน (รวมถึงคนที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม) 
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                                                                                                                                    แบบ บตพ.๗ 

  

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชแีสดงรายชื่อข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ  

 

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

ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 
   

 

ล าดับ ค าน าหน้า-ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ลายมือชื่อ 

ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

1 นายสมชัย  มนีคร 2 - 3 4 5 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 4 สมชัย 

2 นายจนัทร์  อินทร 1 - 3 2 7 8 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 9 จันทร ์

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

ระบุรายชื่อของบุคลากรซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการ พร้อมเลขประจ าตัวประชาชน 
และลงลายมือช่ือโดยผู้ช่วยผู้ช านาญการแตล่ะคน (รวมถึงคนท่ีเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข-3 
 

ค าขอใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
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ภาคผนวก ข-3 
 

ค าขอใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
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 แบบ บตพ.๓ 

ประเภทค ำขอ       บุคคลธรรมดำ     นิติบุคคล ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
บุคคลธรรมดำ ชื่อผู้ขอ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………นามสกุล…………..…………….……………..….. 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย .......................................................... 
ถนน ............................................. หมู่ที่ ...............ต าบล/แขวง .............................................. 
อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ............................ 
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ....................................................
โทรสาร ................................... E-mail …………....……...………………………..…….........……….….. 

เลขประจ าตัวประชาชน      -     -      -   -  

นิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล…………บริษัท เอ็นโก้ เอ็นเนอยี่ จ ากัด….…………………………..……….…………….….. 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 2 - 4 6 3 1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 
ประเภทธุรกิจ……ออกแบบระบบวิศวกรรมและบริการด้านอนุรกัษ์พลังงาน….…………….……. 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่……0123/56…………… 
ออกใหต้ั้งแต่วันที ่10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 
ที่อยู่ส านักงานใหญ่ เลขที่ .........2........... ตรอก/ซอย ....................เสือใหญ.่............................ 
ถนน ................รัชดา....................... หมู่ที่ .....2........ต าบล/แขวง ..............รัชดา....................  
อ าเภอ/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 วนัที…่…1……เดือน……….…กุมภาพันธ…์……..พ.ศ………2557..…………………….…. 
แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่…1..ออก ณ วันที่..8...เดือน…….....ธันวาคม...........พ.ศ.......2558............ 

ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวงก าหนด
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากใบอนุญาต 

   สูญหาย      ถูกท าลาย/ช ารุดในสาระส าคัญ 
  อื่น ๆ โปรดระบ…ุ………………………………………………………….……….. 

ค ำขอใบแทนใบอนุญำต 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
เลขที่ค าขอ……………………………………. 
วันที…่.…เดือน……………..พ.ศ.…….…... 
ผู้รับค าขอ……………………………………….. 

 แบบ บตพ.๓ 

-๒- 

หมำยเหตุ  
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การยื่นค าขอรับใบอนุญาต ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าว 

โดยมีหนังสือมอบอ านาจเป็นหลักฐาน 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทกุประการ และยนิดีที่จะปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

ลงชื่อ.....................สมบัติ............................ ลงชื่อ......................................................... 
   (..............นายสมบัติ  ทิพยส์วุรรณ................)     (.......................................................) 

วันที 2 เดือน มิถุนายน  พ.ศ 2559 วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรำ 
นิตบิคุคล 

(ถ้ำมี) 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 
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 แบบ บตพ.๓ 

-๒- 

หมำยเหตุ  
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การยื่นค าขอรับใบอนุญาต ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าว 

โดยมีหนังสือมอบอ านาจเป็นหลักฐาน 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทกุประการ และยนิดีที่จะปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

ลงชื่อ.....................สมบัติ............................ ลงชื่อ......................................................... 
   (..............นายสมบัติ  ทิพยส์วุรรณ................)     (.......................................................) 

วันที 2 เดือน มิถุนายน  พ.ศ 2559 วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรำ 
นิตบิคุคล 

(ถ้ำมี) 

  (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่)เลขท่ีค าขอ 
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 แบบ บตพ.๓ 
 

 -๓- 
 

 

 
 หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ประเภทบุคคลธรรมดำ  ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
 หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้ด าเนินการขอรับใบแทนใบอนุญาตที่ติดอากรแสตมป์

ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……… ชุด   

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต พร้อมรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง 

……… แผ่น   

 หลักฐานการแจ้งความจากสถานีต ารวจในท้องที่ที่ ใบอนุญาตสูญหาย หรือ
ใบอนุญาตเดิมที่ถูกท าลายหรือช ารุด แล้วแต่กรณี  

……… แผ่น   

 หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ประเภทนิติบุคคล  ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
 หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้มีอ านาจแทนนิติบุคคลซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

ตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับ     
มอบอ านาจที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

…… แผ่น   

 หนั งสื อรับรองการจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลที่ ออกไว้ ไม่ เกิน  3 เดือน  
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน  และส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

…1… ชุด   

 หลักฐานการแจ้งความจากสถานีต ารวจในท้องที่ที่ ใบอนุญาตสูญหาย หรือ
ใบอนุญาตเดิมที่ถูกท าลายหรือช ารุด แล้วแต่กรณี  

…1… แผ่น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ......................สมบัติ.............................  ลงชื่อ......................................................... 
    (..............นายสมบัติ  ทิพยส์วุรรณ..............)      (.......................................................) 

วันที 2 เดือน มิถุนายน  พ.ศ 2559  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

   
                 

       (ส าหรบัเจ้าหน้าที)่       
(ส าหรับเจ้าหน้าที่) เลขท่ีค าขอ 

ประทับตรำ 
นิตบิคุคล 

(ถ้ำมี) 




