


แบบ บตพ. 1 

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

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

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

ค ำขอรับใบอนุญำต 
    ตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

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

ประเภทค ำขอ       บุคคลธรรมดำ     นิติบุคคล ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

บุคคลธรรมดำ ชื่อผู้ขอ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………นามสกุล…………..…………….…………………….. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น เลขที่ .................. ตรอก/ซอย .................................................................. 
ถนน ............................................. หมู่ที่ ...............ต าบล/แขวง ..................................................  
อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ................................ 

ที่อยู่ส าหรับจัดสง่เอกสาร  ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น  ไม่ใช่ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบา้น (โปรดระบ)ุ 
เลขที่ ................ ตรอก/ซอย .............................................. ถนน ................................................ 
หมู่ที่ ..................ต าบล/แขวง ............................................ อ าเภอ/เขต ...................................... 
จังหวัด .......................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................................................... 
โทรศัพท์ ....................................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..................................................
โทรสาร .......................................................... E-mail …………....……...………….........………........... 
Website…………………………….…………………………………………………………………………………………. 

เลขประจ าตัวประชาชน  -     -      -   -  

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

เลขทะเบียนนิติบุคคล  -     -      -   -  

ประเภทธุรกิจ…………………………………………………………………………………………………………...……. 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่……………….…………….…… 
ออกให้ตั้งแต่วันที…่.…เดือน………………พ.ศ………..ถึงวันที…่..…เดือน…………..………พ.ศ……….….. 
ที่อยู่ส านักงานใหญ่ เลขที่ ........................... ตรอก/ซอย ............................................................. 
ถนน ............................................. หมู่ที่ ...............ต าบล/แขวง ..................................................  
อ าเภอ/เขต .................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ........................ 
อยูส่ าหรับจัดส่งเอกสาร  ที่อยู่เดียวกับส านักงานใหญ่  ไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับส านักงานใหญ่ 
(โปรดระบ)ุ เลขที่ ......................... ตรอก/ซอย ............................................................................ 
ถนน ..............................................หมู่ที่ ................ต าบล/แขวง ..................................................  
อ าเภอ/เขต .................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ........................ 
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .......................................................
โทรสาร .......................................... E-mail …………....……...………………………..……..........……….. 
Website…………………………….…………………………………………………………………………………………. 



แบบ บตพ. 1 

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

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

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

ยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการ 
พลังงานตามความในข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕  

โดยผู้ขอรับใบอนุญาตฯ มีบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ของกฎกระทรวง
ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน พ.ศ ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้ 

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

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ประเภทบุคคลธรรมดำ ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
 หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้ด าเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ซึ่งติดอากรแสตมป์

ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 
(แบบ บตพ. 5) 

……… ชุด 

 ค ารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต (แบบ บตพ. 4) ……… แผ่น 
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ  (แบบ บตพ. 6) ……… แผ่น 
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 7) ……… แผ่น 
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 8) จ านวน ………คน ……… ชุด 
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 9)  จ านวน …………คน ……… ชุด 

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ประเภทนิติบุคคล ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
 หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้มีอ านาจแทนนิติบุคคล ซึ่งติดอากรแสตมป์

ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 
(แบบ บตพ. 5) 

……….. แผ่น 

 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มี
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

……….. ชุด 

 ส าเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบคุคลตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ
ผูกพันนิติบุคคล 

……….. แผ่น 

 ค ารับรองของผูข้อรับใบอนุญาต (แบบ บตพ. 4) ..………  แผ่น 
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 6) ……….. แผ่น 
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 7) ……….. แผ่น 
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช านาญการ  (แบบ บตพ. 8) จ านวน …………คน ……….. ชุด 
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 9) จ านวน …………คน ……….. ชุด 
หมำยเหตุ ใส่เครื่องหมาย ⁄  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 

- 2 -   (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่ 

เลขท่ีค ำขอ 



แบบ บตพ. 1 
 

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

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

 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

- 3 - 

 
หมำยเหตุ  
๑. การยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าว 

โดยมีหนังสือมอบอ านาจเป็นหลักฐาน 
๒. ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ให้แก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับ

ใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้ง  

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

๔. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิก์ารเป็นผู้รับใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้อง เป็นควำมจริงทุกประกำร และยินดีที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องทุกประกำร  
 

  (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่ 

เลขท่ีค ำขอ 



แบบ บตพ. 2 

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

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

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

ค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 
ผู้ช านาญการหรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
เลขที่ค ำขอ………………..………………… 
วันที…่.…เดือน……………..พ.ศ.………... 
ผู้รับค ำขอ………………………..………….. 

ประเภทค ำขอ       บุคคลธรรมดำ     นิติบุคคล ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

บุคคลธรรมดำ ชื่อผู้ขอ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………นามสกุล…………..…………….…………...……….. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ........................................................... 
ถนน ............................................ หมู่ที่ ...............ต าบล/แขวง ................................................... 
อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ............................ 
ที่อยู่ส าหรับจัดสง่เอกสาร  ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น  ไม่ใช่ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบา้น (โปรดระบ)ุ 
เลขที่ ................... ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ................................................... 
หมู่ที่ .....................ต าบล/แขวง .....................................  อ าเภอ/เขต ......................................... 
จังหวัด ............................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... 
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .........................................................
โทรสาร ................................................... E-mail …………....……...………………………..…….............. 
Website......................................................................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน     -     -      -   -  

นิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล………………………………………………………..…………………………………………….…………… 
เลขทะเบียนนิติบุคคล  -     -      -   -  

ประเภทธุรกิจ…………………………………………………………………………………………………………...…….
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่………………………………….. 

……ออกให้ตั้งแต่วันที่     เดือน………………  พ.ศ………..ถึงวันที…่…เดือน…………………..พ.ศ………..... 
ที่อยู่ส านักงานใหญ่ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย .................................................................... 
ถนน ............................................. หมู่ที่ ...............ต าบล/แขวง .................................................. 
อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ............................... 
อยูส่ าหรับจัดส่งเอกสาร  ที่อยู่เดียวกับส านักงานใหญ่  ไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับส านักงานใหญ่ 
(โปรดระบ)ุ เลขที่ ........................... ตรอก/ซอย ......................................................................... 
ถนน ............................................. หมู่ที่ ...............ต าบล/แขวง ..................................................  
อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ........................ 
โทรศัพท์ .................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ......................โทรสาร ................................. 
E-mail …………....…………………....………………Website……………………………..………………………… 

ข้อมูล
ใบอนุญำต 

ใบอนุญาตเลขที…่………………………………..................................................................................... 
อนุญาต ณ วนัที…่…………เดือน………………………………..พ.ศ………………………………………………… 
แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่……..ออกให้ ณ วันที่........เดือน....................................พ.ศ............................ 



แบบ บตพ. 2 

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

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

 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

 
 
 

ยื่นค ำขอต่ออธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ตำมควำมในข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงก ำหนดคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอรับใบอนุญำต และกำรอนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อประสงค์จะขอ 

  เพิ่มจ ำนวนผู้ช ำนำญกำร หรือผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร จำกที่ได้รับอนุญำต 
  ลดจ ำนวนผู้ช ำนำญกำร หรือผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร จำกที่ได้รับอนุญำต 

โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

๑. เพิ่มจ ำนวนผู้ช ำนำญกำร หรือผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร จำกที่ได้รับอนุญำต 
 เพิ่มรำยชื่อผู้ช ำนำญกำร จ ำนวน…………คน ดังนี้ 

1) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 
2) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 
3) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 

               เพิ่มรำยชื่อผู้ชว่ยผู้ช ำนำญกำร จ ำนวน…………คน ดังนี ้
1) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 
2) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 
3) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 

 

๒. ลดจ ำนวนผู้ช ำนำญกำรหรือผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร จำกที่ได้รับอนุญำต 
 ลดรำยชื่อผู้ช ำนำญกำร จ ำนวน…………คน ดังนี้ 

1) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 
2) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 
3) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 

               ลดรำยชื่อผูช้่วยผูช้ ำนำญกำร จ ำนวน…………คน ดังนี ้
1) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 
2) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 
3) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่  
(ส ำหรับจ้ำหน้ำที่)  (ส ำหรบัเลขท่ีค ำขอ..................... 

- 2 - 



แบบ บตพ. 2 

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

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

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

หมำยเหตุ  
1) ใส่เครื่องหมาย ⁄  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
2) การยื่นค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ช านาญการฯ ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่

ได้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าว โดยมีหนังสือมอบอ านาจเป็นหลักฐาน

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้อง เป็นควำมจริงทกุประกำร และยนิดีที่จะปฏิบัตติำมกฎหมำย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องทุกประกำร  

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ประเภทบุคคลธรรมดำ ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

 หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้ด าเนนิการขอรับใบอนุญาตฯ ซึ่งติดอากรแสตมป์
ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน  
(แบบ บตพ. 5) 

……… ชุด 

 ส ำเนำใบอนุญำตเลขท่ี………………………………….……แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ที่........ 
ออกให้ ณ วันที่ ..........เดือน.........................พ.ศ........................................... 

……… แผ่น 

 ค ารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต (แบบ บตพ. 4) ……… แผ่น 
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 6) ……… แผ่น 
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 7) ……… แผ่น 
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 8) จ านวน ………คน   ……… ชุด 
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 9) จ านวน …………คน ……… ชุด 

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ประเภทนิติบุคคล ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
 หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้มีอ านาจแทนนิติบุคคล ซึ่งติดอากรแสตมป์

ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน  
(แบบ บตพ. 5) 

……….. ชุด 

 ส ำเนำใบอนุญำตเลขท่ี………………………………….……แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ที่........ 
ออกให้ ณ วันที่ ..........เดือน.........................พ.ศ........................................... 

..……… แผ่น 

 หนังสือรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลที่ออกไวไ้ม่เกิน 3 เดือน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษพ์ลังงาน
หรือการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

……….. ชุด 

 ส าเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบคุคลตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงลายมือ
ช่ือผูกพันนิติบุคคล 

……….. แผ่น 

 ค ารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต (แบบ บตพ. 4) ..……… แผ่น 
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 6) ……….. แผ่น 
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 7) ……….. แผ่น 
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 8) จ านวน …………คน ……….. ชุด 
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 9) จ านวน …………คน ……….. ชุด 

  (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่  
(ส ำหรับจ้ำหน้ำที่) (ส ำหรบัเลขท่ีค ำขอ..................... 
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 แบบ บตพ.๓ 

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

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

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

ค าขอใบแทนใบอนุญาต 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
เลขที่ค ำขอ……………………………………. 
วันที…่.…เดือน……………..พ.ศ.…….…... 
ผู้รับค ำขอ…………………………………….. 

ประเภทค ำขอ       บุคคลธรรมดำ     นิติบุคคล ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

บุคคลธรรมดำ ชื่อผู้ขอ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………นามสกุล…………..…………….……………..….. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น เลขที่ .............. ตรอก/ซอย .................... ถนน ......................................... 
หมู่ที่ ...............ต าบล/แขวง ............................................  อ าเภอ/เขต ........................................ 
จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ....................................................................................... 
ที่อยู่ส าหรับจัดสง่เอกสาร  ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น  ไม่ใช่ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบา้น (โปรดระบ)ุ 
เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ............................. ถนน ........................................ หมู่ที่ ..........
ต าบล/แขวง ..................................................  อ าเภอ/เขต ......................................................... 
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ ............................................................................. 
โทรศัพท์ .................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..............................โทรสาร ............................ 
E-mail …………....……...………………………..……......Website.......................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน      -     -      -   -  

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

เลขทะเบียนนิติบุคคล  -     -      -   -  

ประเภทธุรกิจ………………………………………………………………………………………………….…...….....…. 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่………………….………….....… 
ออกให้ตั้งแต่วันที…่…เดือน………………พ.ศ………..ถึงวันที…่…เดือน…………………พ.ศ……….....….... 
ที่อยู่ส านักงานใหญ่ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ..................................................................... 
ถนน ............................................. หมู่ที่ ...............ต าบล/แขวง ................................................... 
อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ................................. 
อยูส่ าหรับจัดส่งเอกสาร  ที่อยู่เดียวกับส านักงานใหญ่  ไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับส านักงานใหญ่ 
(โปรดระบ)ุ เลขที่ ........................... ตรอก/ซอย .......................................................................... 
ถนน ............................................... หมู่ที่ ...............ต าบล/แขวง ..................................................  
อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ......................... 
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................
โทรสาร .......................................... E-mail …………....……...………………………..……..........…….…. 
Website…………………………….……………………………………………………………………………………….…. 

ข้อมูล
ใบอนุญำต 

ใบอนุญาตเลขที…่………………………………...................................................................................... 
อนุญาต ณ วนัที…่…………เดือน………………………………..พ.ศ……………………………..………….....…… 
แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่……..ออกให้ ณ วันที่........เดือน....................................พ.ศ............................. 



 

 แบบ บตพ.๓ 

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

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

 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

  
-๒- 

 
ยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำนตำมควำมในข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวงก ำหนด

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอรับใบอนุญำต และกำรอนุญำตตรวจสอบและรับรอง 
กำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจำกใบอนุญำต 
 

 สูญหำย     ถูกท ำลำย/ช ำรุดในสำระส ำคัญ  
    อื่น ๆ โปรดระบ…ุ…………………………………….......................................................…………………….……….. 
 

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทบุคคลธรรมดา  ส าหรับเจ้าหน้าที ่
 หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้ด าเนินการขอรับใบแทนใบอนุญาตที่ติดอากร

แสตมป์ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจที่รบัรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของ
หลักฐาน (แบบ บตพ. 5) 

……… ชุด   

 หลักฐานการแจ้งความจากสถานีต ารวจในท้องที่ที่ใบอนุญาตสญูหาย 
หรือใบอนุญาตเดิมที่ถูกท าลายหรือช ารุด แล้วแต่กรณี  

……… แผ่น   

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทนิติบุคคล  ส าหรับเจ้าหน้าที ่
 หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้มีอ านาจแทนนิตบิุคคลซึ่งติดอากรแสตมป์

ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 
(แบบ บตพ. 5) 

………   ชุด   

 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน  
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน 
และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บุคคล พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

……… ชุด   

 หลักฐานการแจ้งความจากสถานีต ารวจในท้องที่ที่ใบอนุญาตสญูหาย 
หรือใบอนุญาตเดิมที่ถูกท าลายหรือช ารุด แล้วแต่กรณี  

……… แผ่น   

 
หมำยเหตุ  
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากบุคคล

ดังกล่าว โดยมีหนังสือมอบอ านาจเป็นหลักฐาน 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทกุประการ และยนิดีที่จะปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

                 

       (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่  
(ส ำหรับจ้ำหน้ำที่)  (ส ำหรบั
เจ้ำหน้ำที่) เลขท่ีค ำขอ..................... 



แบบ บตพ.๔ 

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

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

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำต 
(ประเภทบุคคลธรรมดำ) 

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

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ....................................... ถนน........................................ 
หมู่ที่ ...............ต าบล/แขวง .............................................  อ าเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ............................ 

ขอรับรองว่าข้าพเจ้า 
 ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
   ในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว……คร้ัง ครั้งสุดท้าย เมื่อวนัที่……...เดือน………………..พ.ศ…………
 ไม่ เป็นผู้ 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 าเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
ในสาขาที่ก าหนดให้การจัดการพลังงานเปน็งานในวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

……… แผ่น 

 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

……… แผ่น 

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

  (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่ 

เลขท่ีค ำขอ 



แบบ บตพ.๔ 

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

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

 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

 
ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำต 

(ประเภทนิติบุคคล) 
  

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล……………………………………………………………….…..…                 
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการ จัดการพลังงาน           
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในนามของ (ชื่อนิติบุคคล)…………………………………………..............................................................................
ตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่……….………………………………………………………
ออกให้ตั้งแต่วันที่……….เดือน…………..……………พ.ศ………………....ถึงวันที่……...เดือน…………………….…..พ.ศ……….………...... 

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

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

 มีสัญชาติไทย 
 ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่

 ก าหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น  
 เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และ

 วิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด  
 

พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 ส าเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
ในสาขาที่ก าหนดให้การจัดการพลังงานเปน็งานในวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

……… แผ่น 

 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

……… แผ่น 

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

 
 
 
                                                 
 

  (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่ 

เลขท่ีค ำขอ 



แบบ บตพ.๔ 

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

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

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

-2- 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล 
ณ วันที่………เดือน…………………………….พ .ศ…………..มีความถูกต้อง ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่……………….………ออกให้  ณ วันที่……
เดือน……………..……พ.ศ……………. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล 
ดังรายนามต่อไปนี้ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (๑) (จ) ของกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

ลงลำยมือชื่อเพ่ือรับรองว่ำ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม

กฎกระทรวงฯ ข้อ 3 
(๑)(จ) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ   

  (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่ 

เลขท่ีค ำขอ 



แบบ บตพ.๕ 

หนังสือมอบอ ำนำจ 

วันที่………เดือน………………………….พ.ศ………….. 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อบุคคลธรรมดา/ชื่อนิติบุคคล)……………………………………………………............ 
ต้ังอยู่เลขที่……...…..……..ตรอก/ซอย………..….............…………..ถนน……………….............….………..…หมู่ที…่….........… 
ต าบล/แขวง………………………….…….......……อ าเภอ/เขต………………….............…...จังหวัด……………….........…..…..….. 
โดย…………………………………………............................................................เป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

ขอมอบอ านาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………......................................................................
บ้านเลขที่……...………..ตรอก/ซอย………..............................……ถนน……………………...................……หมู่ที่…………..…
ต าบล/แขวง………………………….…….......……อ าเภอ/เขต…………………….………..จังหวัด…………………………………...…..
เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการ…………………………………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….……แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ 

การใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้แล้ว  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระท าเองทั้งสิ้น 

เพ่ือเป็นหลักฐานทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

ลงชื่อ……………………….………….………………ผู้มอบอ านาจ 
 (………………………..…………………………) 

ลงชื่อ……………………….………….………………ผู้มอบอ านาจ 
 (………………………..…………………………) 

ลงชื่อ……………………….………….………………ผู้รับมอบอ านาจ 
 (………………………..…………………………) 

ลงชื่อ……………………….………….………………พยาน 
 (………………………..…………………………) 

ลงชื่อ……………………….………….………………พยาน 
 (………………………..…………………………) 

หมายเหต ุ
๑. หนังสือมอบอ านาจฉบับน้ีใช้ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ไม่ไดเ้ป็นผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ 

ด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ผู้อื่นมาด าเนินการดังกลา่วแทน 
๒. แนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนา 
๓. ติดอากรแสตมป์ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายก าหนด 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 



แบบ บตพ.6 

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

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

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี)

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายชื่อผูช้ านาญการข้างตน้ตกลงและยืนยนัเข้าร่วมปฏิบัติงานกบัข้าพเจ้า 

ล าดับ ค าน าหน้า-ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

  (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่  

(ส ำหรับจ้ำหน้ำที่) (ส ำหรบั

เจ้ำหน้ำที่)
เลขท่ีค ำขอ..................... 



แบบ บตพ.๗

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

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

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี)

บัญชีแสดงรายชื่อผูชวยผูชํานาญการ 

 ขาพเจาขอรับรองวารายชื่อผูชวยผูชํานาญการขางตนตกลงและยืนยันเขารวมปฏิบัติงานกับขาพเจา 

ล าดับ ค าน าหน้า-ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

  (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่  

(ส ำหรับจ้ำหน้ำที่) (ส ำหรบั

เจ้ำหน้ำที่)
เลขท่ีค ำขอ..................... 



แบบ บตพ.๘ 

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

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

ผู้ช ำนำญกำร ผู้ขอรับใบอนุญำต ผู้ขอรับใบอนุญำต 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้าม)ี

ค ำขอท ำหน้ำที่ผู้ช ำนำญกำร

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………………………………………………………………………………….……………
ที่อยูเ่ลขที่…………………ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที่………………….…
ต ำบล/แขวง……………………………..…อ ำเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์…….……… 
โทรศัพท ์………………………..…… โทรสำร …………………………………… email  ……………………….………..………………..………………. 

ที่ท ำงำนปัจจุบนั  อำชีพอิสระ   ท ำงำนประจ ำ ชื่อหน่วยงำนทีส่ังกัด………………………………...………………………... 
ตั้งอยูเ่ลขที่……………… ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที่………………….…
ต ำบล/แขวง……………………………..…อ ำเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์…….……… 
โทรศัพท ์………………………..…… โทรสำร …………………………………… email  ……………………….………..………………..………………. 

ยื่นค ำขอต่ออธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลงังำน เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้ช ำนำญกำร ตำมควำมในข้อ ๔ 
แห่งกฎกระทรวงก ำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอรับใบอนุญำต และกำร
อนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อประกอบกำรขอรับใบอนุญำตฯ โดยเป็นผู้ช ำนำญกำร
ให้กับ 

    บุคคลธรรมดำ …………………………………………………… 
เลขประจ ำตัวประชำชน 
 -     - - - 

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

-     - - - 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ 
 ข้ำพเจ้ำไม่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต 
 ข้ำพเจ้ำไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนในระยะเวลำ  

สำมปีก่อนวันขอรับใบอนุญำต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตมำแล้ว………คร้ัง ครั้งสุดท้ำย เมื่อวันที่………เดือน…………………..พ.ศ……….. 
 ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน  
 เคยต้องโทษโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน …………..คร้ัง 
  คร้ังสุดท้ำย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ…………..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้ช ำนำญกำรให้กับผู้ขอรับใบอนุญำตรำยอื่นในเวลำเดียวกัน  

รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิว้

  (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่  
(ส ำหรับจ้ำหน้ำที่) (ส ำหรบั
เจ้ำหน้ำที่)เลขท่ีค ำขอ..................... 



 

แบบ บตพ.๘ 

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

ผู้ช ำนำญกำร ผู้ขอรับใบอนุญำต ผู้ขอรับใบอนุญำต 
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้าม)ี 

 
-๒- 

 
 

พร้อมกับค ำขอฯ นี้ได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้  

 รูปถ่ำยสีขนำด ๒ นิ้ว ถ่ำยไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน จ ำนวน ๑ รูป หน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ ……… ใบ 

 ส ำเนำเอกสำรกำรได้รับอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบวิชำชพีวิศวกรรรมควบคุม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร  
ในสำขำที่ก ำหนดให้กำรจัดกำรพลังงำนเปน็งำนในวชิำชีพวิศวกรรมควบคุมสำขำนัน้ พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

……… แผ่น 

 ส ำเนำใบรับรองแสดงวำ่เป็นผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธบิดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนก ำหนด พรอ้มรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

……… แผ่น 

 ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง ……… แผ่น 

 เอกสำรอ่ืน (ถ้ำมี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น 

หมำยเหตุ ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร 
 
 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้อง เป็นควำมจริงทุกประกำร และยินดีที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องทุกประกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่  
(ส ำหรับจ้ำหน้ำที่)  (ส ำหรบั
เจ้ำหน้ำที่) เลขท่ีค ำขอ..................... 



แบบ บตพ.๙ 

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

ผู้ช่วยผูช้ ำนำญกำร ผู้ขอรับใบอนุญำต ผู้ขอรับใบอนุญำต 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้าม)ี

ค ำขอท ำหน้ำที่ผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………………………………………………………………………………….……………
ที่อยูเ่ลขที่…………………ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที่………………….…
ต ำบล/แขวง……………………………..…อ ำเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย์……….……… 
โทรศัพท์ ………………………..…… โทรสำร …………………………………… email  ……………………….………..………………..………………. 

ที่ท ำงำนปัจจุบนั  อำชีพอิสระ   ท ำงำนประจ ำ ชื่อหน่วยงำนทีส่ังกัด……………..………………………..………………….. 
ตั้งอยู่เลขที่……………… ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที่………………….…
ต ำบล/แขวง……………………………..…อ ำเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์…….……… 
โทรศัพท ์………………………..…… โทรสำร …………………………………… email  ……………………….………..………………..……………….

ยื่นค ำขอต่ออธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร ตำมควำม
ในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงก ำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอรับใบอนุญำต และ
กำรอนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อประกอบกำรขอรับใบอนุญำตฯ โดยเป็นผู้ช่วย
ผู้ช ำนำญกำรให้กับ 

    บุคคลธรรมดำ …………………………………………………… 
เลขประจ ำตัวประชำชน 
 -     - - - 

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

-     - - - 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ 
 ข้ำพเจ้ำไม่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต 
 ข้ำพเจ้ำไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลงังำนในระยะเวลำ 

สำมปีก่อนวนัขอรับใบอนุญำต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตมำแล้ว………คร้ัง ครั้งสุดท้ำย เมื่อวันที…่……เดือน…………………..พ.ศ………….. 
 ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 
 เคยต้องโทษโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสง่เสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน ………คร้ัง 

คร้ังสุดท้ำย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำรให้กับผู้ขอรับใบอนุญำตรำยอื่นในเวลำเดียวกัน 

รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิว้

  (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่  
(ส ำหรับจ้ำหน้ำที่ (ส ำหรบั
เจ้ำหน้ำที่) (ส ำหรบัจ้ำหน้ำที่)
(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)

เลขท่ีค ำขอ.....................
เลขท่ีค ำขอ..................... 



 

แบบ บตพ.๙ 
 

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

ผู้ช่วยผูช้ ำนำญกำร ผู้ขอรับใบอนุญำต ผู้ขอรับใบอนุญำต 

 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้าม)ี 

 
-๒- 

 
 

พร้อมกับค ำขอฯ นี้ได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้  

 รูปถ่ำยสีขนำด ๒ นิ้ว ถ่ำยไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน จ ำนวน ๑ รูป หน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ ……… ใบ 

 ส ำเนำใบรับรองแสดงวำ่เป็นผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธบิดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนก ำหนด พรอ้ม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 

……… แผ่น 

 ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง ……… แผ่น 

 เอกสำรอ่ืน (ถ้ำมี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น 

หมำยเหตุ ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร 

 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้อง เป็นควำมจริงทกุประกำร และยนิดีที่จะปฏิบัตติำมกฎหมำย ระเบียบ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องทุกประกำร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

       (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่  
(ส ำหรับจ้ำหน้ำที่ (ส ำหรบั
เจ้ำหน้ำที่)  (ส ำหรบัจ้ำหน้ำที่)  
(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 

เลขท่ีค ำขอ.....................
เลขท่ีค ำขอ..................... 
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ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

ใบอนุญาตฉบบันี้ให้ไว้แก่ 

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

ส านักงานตัง้อยู่เลขที่……….…….. ตรอก/ซอย……………………..…………..………ถนน…………………………………หมู่ที่……..…..
ต าบล/แขวง……………………………….. อ าเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด………………………….………………… 

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

๑. บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ และผู้ชว่ยผูช้ านาญการ  เอกสารแนบท้าย ๑ 
๒. เงื่อนไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลงังาน  เอกสารแนบท้าย ๒ 

            

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

   แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่ .................................................  

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

 

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

                                                                อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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เอกสารแนบท้าย ๑ 

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ และผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
 

รายชื่อผู้ช านาญการ จ านวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
๒. ……………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
๓. ……………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
๔. ……………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
๕. ……………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
 

รายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ จ านวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
๒. ……………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
๓. ……………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
๔. ……………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
๕. ……………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
   
   
   
   
   

 

   แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่ .................................................  

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

 

 

 



 
เลขที่.......................   แบบ บตพ. 10 

 

เอกสารแนบท้าย ๒ 
เงื่อนไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรอง       
การจัดการพลังงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ด าเนินการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมาย ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รายงานสถานภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ช านาญการและผู้ช่วยผู้ช านาญการ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานก าหนด 

๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จัดให้ผู้ช านาญการและผู้ช่วย
ผู้ช านาญการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด  

๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และจะแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทันทีที่เกิดความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานในการส่งมอบ เอกสาร หลักฐาน หรือเข้ามาชี้แจง ตามที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด 

 
 

      
   แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่ .................................................  

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



ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ                   แบบ บตพ. 11 
และรับรองการจัดการพลังงาน 
เลขท่ี………………………..………. 
ออกให้ ณ วันท่ี……เดือน……….…พ.ศ…..… 

 

    

 

 

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

ใบอนุญาตฉบบันี้ให้ไว้แก่ 

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

ส านักงานตัง้อยู่เลขที่……….…….. ตรอก/ซอย……………………..…………..………ถนน…………………………………หมู่ที่……..…..
ต าบล/แขวง……………………………….. อ าเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด………………………….………………… 

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

๑. บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ และผู้ชว่ยผูช้ านาญการ  เอกสารแนบท้าย ๑ 
๒. เงื่อนไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลงังาน  เอกสารแนบท้าย ๒ 

            

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

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

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

 

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

                                                                อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 

 



ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ                   แบบ บตพ. 11 
และรับรองการจัดการพลังงาน 
เลขท่ี………………………..………. 
ออกให้ ณ วันท่ี……เดือน……….…พ.ศ…..… 

 

เอกสารแนบท้าย ๑ 

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ และผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
 

รายชื่อผู้ช านาญการ จ านวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
๒. ……………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
๓. ……………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
๔. ……………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
๕. ……………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
 

รายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ จ านวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
๒. ……………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
๓. ……………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
๔. ……………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
๕. ……………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
 

 

 

   แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่ .............................................................  

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

 

 

 



ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ                   แบบ บตพ. 11 
และรับรองการจัดการพลังงาน 
เลขท่ี………………………..………. 
ออกให้ ณ วันท่ี……เดือน……….…พ.ศ…..… 

 

เอกสารแนบท้าย ๒ 
เงื่อนไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕    
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ด าเนินการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมาย ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รายงานสถานภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ช านาญการและผู้ช่วยผู้ช านาญการ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานก าหนด 

๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จัดให้ผู้ช านาญการและผู้ช่วย
ผู้ช านาญการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด  

๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และจะแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทันทีที่เกิดความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานในการส่งมอบ เอกสาร หลักฐาน หรือเข้ามาชี้แจง ตามที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด 

 
 

      
แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่ .............................................................  

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