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