




แบบ EFR 1 
 

แบบแจ้ งความประสงค์ส าหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม้เพ่ือใช งานในระบบ้e-Form 
้้1.้กรณีขอรหัสลงทะเบียน (8้หลัก) 

้้ 
้้2.้กรณีขอเปลี่ยนแปลงข อมูล 
 

เปลี่ยนแปลงข อมูลผู บนัทึกข อมลูรายงาน 
ก. ข้อมูลเดมิ 
             ช่ือ-นามสกุล..............................................................................อีเมล.............................................................................................. 
ข. ข้อมูลใหม ่
             ช่ือ-นามสกุล..............................................................................อีเมล............................................................................................. 
 
                   สัญชาติ        ไทย                                    อื่นๆ โปรดระบสุัญชาติ........................................................... 
 
เลขประจ าตัวประชาชน ………………………………………………………………..…..Passport ID................................................................................. 
 

เปลี่ยนแปลงข อมูลเจ าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
ก. ข้อมูลเดมิ 
             ช่ือ-นามสกุล..............................................................................อีเมล............................................................................................ 
ข. ข้อมูลใหม ่
             ช่ือ-นามสกุล..............................................................................อีเมล............................................................................................ 
 
                   สัญชาติ        ไทย                                   อื่นๆ โปรดระบสุัญชาติ.......................................................... 
 
เลขประจ าตัวประชาชน ………………………………..………………………………....Passport ID................................................................................. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นจริง และยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ง
รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประการ 

 
 

                                                                       ลงช ื่อเจ้าของโรงงานควบคมุหรืออาคารควบคุม                                           
                         (                          ) 
                         วันที่ ………../…………/………… 
                                                                                   

 

                  
               

                                                                                   

TSIC-ID   
  ช่ือนิติบุคคล  

เลขทะเบยีนนิติบุคคล  
ทีอ่ย ู่  

 ช ื่อ-นามสกุล (ผู้ยื่นแบบ)  
สัญชาต ิ    ไทย                                        อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................... 

 เลขประจ าตัวประชาชน  Passport ID  
โทรศัพท ์  อีเมล  

ประทับตรา 
นิติบุคคล ลงช ื่อผู้ประสานงาน                                 

หมายเลขโทรศัพท์                                      



แบบ EFR 2 
 

แบบแจ้ งความประสงค์ส าหรับผู ตรวจสอบและรับรอง้เพ่ือใช งานในระบบ้e-Form 
1.้กรณีขอรหัสลงทะเบียน (8้หลัก) 

้้ 
้้้2.้กรณีขอเปลี่ยนแปลง 
 

เปลี่ยนแปลงข อมูลผู ตรวจสอบและรับรอง 
ก. ข้อมูลเดมิ 
             ช่ือ-นามสกุล..............................................................................อีเมล............................................................................................... 
ข. ข้อมูลใหม ่
             ช่ือ-นามสกุล..............................................................................อีเมล............................................................................................... 
 

                   สัญชาติ        ไทย                                อื่นๆ โปรดระบสุัญชาติ.......................................ใ.................... 
 
เลขประจ าตัวประชาชน.………………………………………………….………………. Passport ID................................................................................... 
 

เปลี่ยนแปลงข อมูลผู ช านาญการ 
ก. ข้อมูลเดมิ 
             ช่ือ-นามสกุล.............................................................................อีเมล............................................................................................... 
ข. ข้อมูลใหม ่
             ช่ือ-นามสกุล..............................................................................อีเมล............................................................................................... 
 

เลขประจ าตัวประชาชน.……………………………………………………………………………………………………………..……………………................................. 
 

เปลี่ยนแปลงข อมูลผู ช่วยผู ช านาญการ 
ก. ข้อมูลเดมิ 
             ช่ือ-นามสกุล..............................................................................อีเมล.............................................................................................. 
ข.ข้อมูลใหม ่
             ช่ือ-นามสกุล..............................................................................อีเมล.............................................................................................. 
 

เลขประจ าตัวประชาชน.……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……... 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นจริง และยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ง
รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประการ 

 
 
                  

                                                                              ลงช ื่อผูต้รวจสอบและรับรอง                                                  
              (                                    ) 
              วันท่ี ………../…………/………… 
 

ประเภทใบอนุญาต   บุคคลธรรมดา                       นิติบุคคล 
  ช่ือบุคคลธรรมดา/นิติบคุคล  

เลขประจ าตัวประชาชน 
  

 เลขทะเบยีนนิติบุคคล  

ทีอ่ย ู่  
  ช ื่อ-นามสกุล (ผู้ยื่นแบบ)  

สัญชาต ิ   ไทย                               อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................ 
 เลขประจ าตัวประชาชน  Passport ID  

โทรศัพท ์  อีเมล  

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

 

ลงช ื่อผู้ประสานงาน                                                                                 
หมายเลขโทรศัพท์                               

 
 



 

                                                                                              

ขั้นตอนและรายละเอียดการส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทางระบบ e-Form 
  

ผู้ผู้ตรวจสอบและรับรองตรวจสอบและรับรอง  โรงงานโรงงานควบคุมหรือควบคุมหรืออาคารอาคารควบคุมควบคุม  พพ.พพ.    

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 
 
 
 

    

 

 

แบบ EFR 3 

2. รับรหัส 8 หลัก ลงทะเบียนทางระบบ e-Form 
   - ผู้ตรวจสอบและรับรอง 
   - ผู้ช านาญการ (ทุกคน) 
   - ผู้ช่วยผู้ช านาญการ (ทุกคน) 
 

1. แจ้งรหัส 8 หลัก
เพื่อลงทะเบียน 

2. รับรหัส 8 หลัก ลงทะเบียนทางระบบ e-Form 
  - เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
  - ผู้บันทึกข้อมูลรายงาน 
 

แจ้งการรับรายงานผล 
การตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงานอัตโนมัต ิ

หนังสือแจ้งรหัส 8 หลัก 

หนังสือแจ้งรหัส 8 หลัก 

14. เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
รับแจ้งการรับรายงานผลการตรวจสอบและ
รับรองการจดัการพลังงาน 

4. รับรหัสผ่าน (Password) เพื่อ  
Log In เข้าใช้งานระบบ e-Form 
 

4. รับรหัสผ่าน (Password) เพื่อ  
Log In เข้าใช้งานระบบ e-Form 
เป็นของแต่ละบุคคล 
 

รหัสผ่าน (Password) ของแต่ละบุคคล 

ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ 

ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช ้

รหัสผ่าน (Password)  

6. เลือกผู้ตรวจ
สอบและรับรอง 

5. บันทึกข้อมูลรายงาน
การจัดการพลังงานโดย
ผู้บันทึกข้อมูลรายงาน 

7. รับทราบการเลือกผูต้รวจสอบและ
รับรอง 
 

8. ผู้ตรวจสอบและรับรองด าเนินการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน ณ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

9. บันทึกข้อมูลโดยผู้ช านาญการหรือ
ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
   - รายการตรวจสอบการจดัการพลังงาน 
   - ผลสรุปการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงาน 

10. ยืนยันการด าเนินการตรวจสอบ 
และรับรอง และยืนยันการส่งข้อมูลโดย 
   - ผู้ตรวจสอบและรับรอง 
   - ผู้ช านาญการ 
   - ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
 

12. ยืนยันการส่ง
รายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน
โดยเจา้ของโรงงาน
ควบคุม หรือเจ้าของ
อาคารควบคุม 

13. พนักงานเจ้าหน้าที่
รับรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน 

3. รับแจ้ง     
การลงทะเบยีน  
และส่งรหัสผ่าน 
(Password)  
ทางอีเมล 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน 
และผลสรุปการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน 
 

z 
 

รายงานผลการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน 
 

z 
 

รายงานการจัดการพลังงาน 
 
z 
 

11. รับข้อมลู
รายการตรวจสอบ
การจัดการพลังงาน
และผลสรุปการ
ตรวจสอบและ
รับรองการจดัการ 
พลังงาน 


