
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
เร่ือง แบบการแตงตั้งผูรับผดิชอบดานพลงังาน 

พ.ศ. ๒๕๕๒๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๑ แหงกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และ

จํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ออกประกาศไวดังนี ้

 
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ตองแจงการแตงตั้ ง

ผูรับผิดชอบดานพลังงานตออธิบดีตามจํานวน คุณสมบัติ และระยะเวลาที่กําหนดไวตามขอ ๔ ขอ 
๕ ขอ ๖ วรรคสอง ขอ ๗ วรรคสอง ขอ ๙ และขอ ๑๐ ตามแบบ บพช.๑ ทายประกาศนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ไกรฤทธิ์  นิลคูหา 

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง/หนา ๖๐/๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 
๑.  หนังสือแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน (แบบ บพช.๑) 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ 

 



เลขทีร่บั.................................................. 
วนัที.่......เดอืน.......................พ.ศ........... 
ลงชื่อ....................................ผูร้บัหนงัสอื 

ส ำหรบัเจำ้หน้ำที ่

 

แบบ บพช.๑ 
 

 
 
 

หนังสือแจ้งแต่งตั้งผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 
 
        วนัท่ี........เดือน....................พ.ศ.............. 
 
ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว).........................................................................อาย.ุ..............ปี  สัญชาติ..................

อยูบ่า้นเลขท่ี..........หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย..............................ถนน...................................ต าบล/แขวง............................ 
อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั...............................................ในฐานะ..................................................
ของบริษทั/หา้งหุน้ส่วนจ ากดั.....................................................................................................ตั้งอยูเ่ลขท่ี.......................
หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง......................................
อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์..................................
โทรศพัท.์.............................................. โทรสาร............................................อีเมล........................................................... 
ตามหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั................................................................................................. 
ทะเบียนเลขท่ี.............................................................และหนงัสือมอบอ านาจลงวนัท่ี..........เดือน.................พ.ศ............. 
ซ่ึงเป็นเจา้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมช่ือ....................................................................TSIC-ID............................. 
ตั้งอยูต่ามแผนท่ีแนบทา้ยหนงัสือน้ี  เลขท่ี.................หมู่ท่ี..........................ตรอก/ซอย.................................................... 
ถนน..................................................ต  าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต............................................ 
จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์....................โทรศพัท.์....................................โทรสาร............................. 

ขอแจง้การแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประจ าโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งต่อ
อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  ดงัน้ี   

๑. ขอแจง้วา่(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อาย.ุ....................ปี  
สัญชาติ............................หมายเลขประจ าตวัประชาชน....................................................................................................  
อยูบ่า้นเลขท่ี............หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................ต  าบล/แขวง.......................... 
อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์...................................
โทรศพัท.์..........................................โทรสาร..................................................อีเมล..........................................................
ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานประจ าโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ดงักล่าวขา้งตน้ ตามหลกัฐาน
การตกลงยนิยอมเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานท่ีแนบทา้ยหนงัสือน้ี 



 

แบบ บพช.๑ 
 
๒. ขอรับรองวา่(นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................เป็นผูท่ี้มี

คุณสมบติัตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบติั หนา้ท่ีและจ านวนของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนด
ในขอ้ท่ีไดท้  าเคร่ืองหมาย   [  ]  ไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 

 [    ] ๒.๑ เป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การท างานในโรงงานหรือ
อาคารอย่างน้อยสามปี โดยมีผลงานดา้นการอนุรักษ์พลงังานตามการรับรองของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ
อาคารควบคุม 

 [     ] ๒.๒ เป็นผูไ้ด้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการ
อนุรักษพ์ลงังานตามการรับรองของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม 

 [     ] ๒.๓ เป็นผูส้ าเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมท่ีมีวตัถุประสงค์
คลา้ยคลึงกนัท่ีอธิบดีใหค้วามเห็นชอบ 

 [     ] ๒.๔ เป็นผูส้ าเร็จการฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวุโสหรือการฝึกอบรมท่ีมี
วตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนัท่ีอธิบดีใหค้วามเห็นชอบ 

 [     ] ๒.๕ เป็นผูท่ี้สอบไดต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนดจากการจดัสอบผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน ซ่ึงจดัโดย
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  

 

ขา้พเจา้รับรองวา่ขอ้ความและหลกัฐานทั้งหมดท่ีแจง้มาน้ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ 
 

      ลงช่ือ..............................................................ผูแ้จง้ 
               (                                                            ) 
      ต าแหน่ง........................................................... 

      ประทบัตรานิติบุคคล 

 
 



 

แบบ บพช.๑ 

หมายเหตุ 

๑. การแจง้การแต่งตั้ง ผูแ้จง้จะตอ้งเป็นเจา้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือเป็นผูท่ี้มีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลหรือเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบ
อ านาจจากบุคคลดงักล่าว โดยมีหนงัสือมอบอ านาจเป็นหลกัฐานซ่ึงสามารถใช้แบบหนังสือมอบอ านาจตามตวัอยา่งแนบทา้ย บพช.๑  หรือ
จดัท าข้ึนใหม่โดยมีสาระส าคญัครบถว้นตามท่ีก าหนดไวก้็ได ้

๒. ให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูจ้  าหน่ายพลงังานให้ใช้เคร่ืองวดัไฟฟ้า หรือให้ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลาย
ชุดรวมกนั มีขนาดต ่ากวา่ ๓,๐๐๐ กิโลวตัตห์รือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลตแ์อมแปร์ หรือใชพ้ลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อนจากไอน ้ า หรือพลงังาน
ส้ินเปลืองอ่ืน จากผูจ้  าหน่ายพลงังาน หรือของตนเองอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งรวมกนั ตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม ถึง วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม
ของปีท่ีผ่านมา มีปริมาณพลงังานทั้งหมดเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าต ่ากวา่ ๖๐ ลา้นเมกะจูล ตอ้งจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอยา่งน้อย ๑ คน 
ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามขอ้ ๒ 

๓. ให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูจ้  าหน่ายพลงังานให้ใช้เคร่ืองวดัไฟฟ้า หรือให้ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลาย
ชุดรวมกนั มีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวตัต์หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ข้ึนไป หรือใช้พลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อนจากไอน ้ า หรือ
พลงังานส้ินเปลืองอ่ืน จากผูจ้  าหน่ายพลงังาน หรือของตนเองอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอย่างรวมกนั ตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม ถึง วนัท่ี ๓๑ 
ธนัวาคมของปีท่ีผ่านมา มีปริมาณพลงังานทั้งหมดเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าตั้งแต่ ๖๐ ลา้นเมกะจูลข้ึนไป ตอ้งจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน
ไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยอย่างน้อยหน่ึงคนต้องเป็นผูส้ าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผูรั้บผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรือการฝึกอบรมท่ีมี
วตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนัท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบตามขอ้ ๒.๔ หรือเป็นผูท่ี้สอบได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจากการจดัสอบผูรั้บผิดชอบดา้น
พลงังาน ซ่ึงจดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานตามขอ้ ๒.๕ ส าหรับผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานท่ีเหลือตอ้งมีคุณสมบติัตาม
ขอ้หน่ึงขอ้ใดในขอ้ ๒  

๔. แนบภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนหรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วของผูแ้จง้  และรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
๕. แนบหลกัฐานทะเบียนการคา้  โดยผูแ้จง้เป็นผูรั้บรองส าเนาถูกตอ้ง  กรณีผูแ้จง้มิไดเ้ป็นนิติบุคคล 
๖. แนบหลกัฐานหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั  ท่ีออกไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน กรณีเป็นนิติบุคคลโดยผูแ้จง้เป็นผูรั้บรองส าเนา

ถูกตอ้ง 
๗. ผูแ้จง้จะตอ้งรับรองความถูกตอ้งของแผนท่ีแสดงท่ีตั้งโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
๘. แบบ บพช.๑  ใช้ส าหรับแจ้งแต่งตั้งผู้รับผดิชอบด้านพลงังานได้เพยีง  ๑  คน/ชุด เท่านั้น 

 
 



 

เอกสารแนบ บเอกสารแนบ บพช.๑ 

แผนทีแ่สดงทีต่ั้งโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

ของ............................................................... 

ขอรับรองวา่ ท่ีตั้งของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ตั้งอยูใ่นตามแผนท่ีน้ีจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ...........................................................ผูแ้จง้ 
  (                                  ) 

ต าแหน่ง......................................................... 
ประทบัตรานิติบุคคล    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ บพช.๑ 

หนังสือรับเป็นผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 

 
         วนัท่ี..........เดือน....................พ.ศ............ 

ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................อาย.ุ................ปี  
สัญชาติ..............................................หมายเลขประจ าตวัประชาชน.................................................................................. 
อยูบ่า้นเลขท่ี................. หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย...............................................ถนน.................................................. 
ต าบล/แขวง..................................................อ  าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั............................................. 
รหสัไปรษณีย.์..........................................โทรศพัท.์.................................................โทรสาร............................................
อีเมล......................................................จบการศึกษาระดบั.......................................................เม่ือ ปี พ.ศ.......................
คณะ...........................................................................สาขาวชิา.......................................................................................... 
สถาบนัการศึกษา...............................................................................................เป็นผูมี้คุณสมบติัสามารถท างานดา้นการ
อนุรักษพ์ลงังานตามหลกัฐานท่ีแนบทา้ยหนงัสือน้ี  ไดต้กลงรับเป็นผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานประจ าโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมช่ือ..............................................................ของบริษทั/หา้งหุน้ส่วนจ ากดั...................................................
ตั้งแต่วนัท่ี..............เดือน................................พ.ศ....................เป็นตน้ไป  

เพื่อเป็นหลกัฐานในการรับเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานดงักล่าวขา้งตน้  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อ
หนา้พยาน 

ลงช่ือ....................................................................ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน 
                     (                                                                   ) 

  ลงช่ือ....................................................................พยาน 
       (                                                                    ) 
ลงช่ือ....................................................................พยาน 

                 (                                                                    ) 
หมายเหตุ      หลกัฐานแนบท้ายหนังสือรับเป็นผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 

๑. ภาพถ่ายวุฒิบตัรการศึกษาและรับรองส าเนาถูกตอ้ง พร้อมหนังสือรับรองผลงานดา้นการอนุรักษ์พลงังานตามแบบ บพช.๒ หรือ บพช.๓  
กรณีมีคุณสมบติัตามขอ้  ๒.๑  หรือขอ้  ๒.๒  ในแบบ บพช.๑ 

๒. ภาพถ่ายวุฒิบตัรการศึกษาและวุฒิบตัรการฝึกอบรม ดา้นการอนุรักษ์พลงังานหรือการฝึกอบรม ท่ีมีวตัถุประสงค์คลา้ยคลึงกนัท่ีอธิบดีกรม
พฒันาฯให้ความเห็นชอบ  และรับรองส าเนาถูกตอ้ง  กรณีมีคุณสมบติัตามขอ้  ๒.๓  ในแบบ บพช.๑ 

๓. ภาพถ่ายวฒิุบตัรการศึกษาและวฒิุบตัรการฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวโุสหรือการฝึกอบรมท่ีมีวตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนั
ท่ีอธิบดีกรมพฒันาฯให้ความเห็นชอบ  และรับรองส าเนาถูกตอ้ง  กรณีมีคุณสมบติัตามขอ้  ๒.๔  ในแบบ บพช.๑ 

๔. ภาพถ่ายวุฒิบตัรการศึกษาและใบประกาศท่ีระบุวา่สอบไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดจากการจดัสอบผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานซ่ึงจดัโดยกรมพฒันา
ฯ และรับรองส าเนาถูกตอ้ง  กรณีมีคุณสมบติัตามขอ้  ๒.๕ ในแบบ บพช.๑ 

๕. ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนหรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วของผูถู้กแจง้แต่งตั้งให้เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน และรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง   

  



 

เอกสารแนบ บพช.๑ 

หนังสือมอบอ านาจ 

 
วนัท่ี...........เดือน.....................พ.ศ........... 
 

ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................อาย.ุ..........ปี  สัญชาติ............. 
อยูบ่า้นเลขท่ี..........หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย.................................ถนน................................ต าบล/แขวง.............................
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั..............................................ในฐานะ......................................................  
ของบริษทั/หา้งหุน้ส่วนจ ากดั...............................................................................ตั้งอยูแ่ลขท่ี....................หมู่ท่ี...............
ตรอก/ซอย...............................ถนน...............................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................
จงัหวดั.............................ขอมอบอ านาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................อาย.ุ.........ปี
สัญชาติ...........อยูบ่า้นเลขท่ี...........ตรอก/ซอย........................ถนน.............................ต าบล/แขวง...................................
อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั.......................................เป็นผูมี้อ  านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

๑. แจง้แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานตามแบบ บพช.๑  
๒. แจง้รับรองผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานตามแบบ บพช.๒ และ/หรือแบบ บพช.๓  

ต่อกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

การใดท่ีผูรั้บมอบอ านาจกระท าไปภายใตข้อบข่ายท่ีได้รับอ านาจน้ี  ขา้พเจา้ขอยอมรับผิดผูกพนัเสมือนได้
กระท าดว้ยตวัเองทุกประการ 

เพื่อเป็นหลกัฐานทั้งผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 
 
      ลงช่ือ.......................................................ผูม้อบอ านาจ 
                           (.......................................................) 
      ลงช่ือ........................................................ผูรั้บมอบอ านาจ 
              (.......................................................) 
 ลงช่ือ.......................................................พยาน 
                          (........................................ ...............) 
 ลงช่ือ.......................................................พยาน 
                          (.......................................................) 
หมายเหตุ 

๑. หนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ีใชใ้นกรณีท่ีเจา้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลไม่ไดเ้ป็นผูแ้จง้การแต่งตั้ง
หรือรับรองผลงาน  แต่มอบอ านาจให้ผูอ่ื้นเป็นผูแ้จง้แต่งตั้งหรือรับรองผลงาน 

๒. แนบภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วทั้งผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ  โดยเจา้ของหลกัฐานเป็นผู ้
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

๓. ติดอากร  ๓๐.๐๐  บาท 

 
ติดอากร 

๓๐.๐๐ บาท 


