แบบ บตพ. 1

สำหรับเจ้ำหน้ำที่

คำขอรับใบอนุญำต
ตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน
ประเภทคำขอ

 บุคคลธรรมดำ

เลขที่คาขอ………………..…………………
วันที…่ .…เดือน……………..พ.ศ.………...
ผู้รับคาขอ………………………..…………..
สำหรับเจ้ำหน้ำที่

 นิติบุคคล

บุคคลธรรมดำ ชื่อผู้ขอ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………นามสกุล…………..…………….……………………..
เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ .................. ตรอก/ซอย ..................................................................
ถนน ............................................. หมู่ที่ ...............ตาบล/แขวง ..................................................
อาเภอ/เขต ................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ................................
ที่อยู่สาหรับจัดส่งเอกสาร  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  ไม่ใช่ทอี่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน (โปรดระบุ)
เลขที่ ................ ตรอก/ซอย .............................................. ถนน ................................................
หมู่ที่ ..................ตาบล/แขวง ............................................ อาเภอ/เขต ......................................
จังหวัด .......................................................... รหัสไปรษณีย์ .........................................................
โทรศัพท์ ....................................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..................................................
โทรสาร .......................................................... E-mail …………....……...………….........………...........
Website…………………………….………………………………………………………………………………………….
นิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล……………………………………………………………………………..……………………………….……
เลขทะเบียนนิติบุคคล

-

-

-

-

ประเภทธุรกิจ…………………………………………………………………………………………………………...…….
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่……………….…………….……
ออกให้ตั้งแต่วันที…่ .…เดือน………………พ.ศ………..ถึงวันที…่ ..…เดือน…………..………พ.ศ……….…..
ที่อยู่สานักงานใหญ่ เลขที่ ........................... ตรอก/ซอย .............................................................
ถนน ............................................. หมู่ที่ ...............ตาบล/แขวง ..................................................
อาเภอ/เขต .................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ........................
อยูส่ าหรับจัดส่งเอกสาร  ที่อยู่เดียวกับสานักงานใหญ่  ไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับสานักงานใหญ่
(โปรดระบุ) เลขที่ ......................... ตรอก/ซอย ............................................................................
ถนน ..............................................หมู่ที่ ................ตาบล/แขวง ..................................................
อาเภอ/เขต .................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ........................
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .......................................................
โทรสาร .......................................... E-mail …………....……...………………………..……..........………..
Website…………………………….………………………………………………………………………………………….

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

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ 28
..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่

แบบ บตพ. 1

เลขที่คำขอ

ยื่นคาขอต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการ
พลังงานตามความในข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยผู้ขอรับใบอนุญาตฯ มีบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔ ของกฎกระทรวง
กาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน พ.ศ ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ชานาญการ

จานวน

……… คน

(๒) ผู้ช่วยผู้ชานาญการ จานวน

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ
ประเภทบุคคลธรรมดำ
 หนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้ดาเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ซึ่งติดอากรแสตมป์
……… ชุด
ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจและผู้ รั บ มอบอ านาจที่ รั บ รองส าเนาถู ก ต้ อ งโดยเจ้ า ของหลั ก ฐาน
(แบบ บตพ. 5)
 คารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต (แบบ บตพ. 4)
……… แผ่น
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชานาญการ (แบบ บตพ. 6)
……… แผ่น
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชานาญการ (แบบ บตพ. 7)
……… แผ่น
 คาขอทาหน้าที่ผู้ชานาญการ (แบบ บตพ. 8) จานวน ………คน
……… ชุด
 คาขอทาหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชานาญการ (แบบ บตพ. 9) จานวน …………คน
……… ชุด
หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ
ประเภทนิติบุคคล
 หนั งสื อ มอบอ านาจให้ เ ป็ น ผู้ มี อ านาจแทนนิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง ติ ด อากรแสตมป์
……….. แผ่น
ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจและผู้ รั บ มอบอ านาจที่ รั บ รองส าเนาถู ก ต้ อ งโดยเจ้ า ของหลั ก ฐาน
(แบบ บตพ. 5)
 หนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ อ อกไว้ ไ ม่ เ กิ น 3 เดื อ น มี
……….. ชุด
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบคุ คลตาม
……….. แผ่น
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันนิติบุคคล
 คารับรองของผูข้ อรับใบอนุญาต (แบบ บตพ. 4)
..……… แผ่น
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชานาญการ (แบบ บตพ. 6)
……….. แผ่น
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชานาญการ (แบบ บตพ. 7)
……….. แผ่น
 คาขอทาหน้าที่ผู้ชานาญการ (แบบ บตพ. 8) จานวน …………คน
……….. ชุด
 คาขอทาหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชานาญการ (แบบ บตพ. 9) จานวน …………คน
……….. ชุด
หมำยเหตุ ใส่เครื่องหมาย ⁄ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ

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

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

………

คน
สำหรับเจ้ำหน้ำที่

สำหรับเจ้ำหน้ำที่

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

(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่
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แบบ บตพ. 1

เลขที่คำขอ

หมำยเหตุ
๑. การยื่นคาขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว
โดยมีหนังสือมอบอานาจเป็นหลักฐาน
๒. ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้แก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับ
ใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้ง
๓. ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคาขอรับใบอนุญาต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะจาหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
๔. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิก์ ารเป็นผู้รับใบอนุญาต

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้อง เป็นควำมจริงทุกประกำร และยินดีที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประกำร

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

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

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

คาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ผู้ชานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชานาญการ
ประเภทคำขอ

 บุคคลธรรมดำ

 นิติบุคคล

แบบ บตพ. 2
สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่คำขอ………………..…………………
วันที…่ .…เดือน……………..พ.ศ.………...
ผู้รับคำขอ………………………..…………..
สำหรับเจ้ำหน้ำที่

บุคคลธรรมดำ ชื่อผู้ขอ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………นามสกุล…………..…………….…………...………..
เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........................................................
ถนน ............................................ หมู่ที่ ...............ตาบล/แขวง ...................................................
อาเภอ/เขต ................................. จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ............................
ที่อยู่สาหรับจัดส่งเอกสาร  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  ไม่ใช่ทอี่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน (โปรดระบุ)
เลขที่ ................... ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ...................................................
หมู่ที่ .....................ตาบล/แขวง ..................................... อาเภอ/เขต .........................................
พิจิตร
จังหวัด .............................................................................
รหัสไปรษณีย์ .....................................
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .........................................................
โทรสาร ................................................... E-mail …………....……...………………………..……..............
Website.........................................................................................................................................
นิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล………………………………………………………..…………………………………………….……………
เลขทะเบียนนิติบุคคล
ประเภทธุรกิจ…………………………………………………………………………………………………………...…….
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่…………………………………..
ออกให้ตั้งแต่วันที…่ …เดือน………………พ.ศ………..ถึงวันที…่ …เดือน…………………พ.ศ…………........
ที่อยู่สานักงานใหญ่ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ....................................................................
ถนน ............................................. หมู่ที่ ...............ตาบล/แขวง ..................................................
อาเภอ/เขต ................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ...............................
อยูส่ าหรับจัดส่งเอกสาร  ที่อยู่เดียวกับสานักงานใหญ่  ไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับสานักงานใหญ่
(โปรดระบุ) เลขที่ ........................... ตรอก/ซอย .........................................................................
ถนน ............................................. หมู่ที่ ...............ตาบล/แขวง ..................................................
อาเภอ/เขต ................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ........................
โทรศัพท์ .................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ......................โทรสาร .................................
E-mail …………....…………………....………………Website……………………………..…………………………

ข้อมูล
ใบอนุญำต

ใบอนุญาตเลขที…่ ……………………………….....................................................................................
อนุญาต ณ วันที…่ …………เดือน………………………………..พ.ศ…………………………………………………
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่……..ออกให้ ณ วันที่........เดือน....................................พ.ศ............................

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

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่
(สำหรับจ้ำหน้ำที่) (สำหรับ

เลขที่คำขอ.....................

ยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ตำมควำมในข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอรับใบอนุญำต และกำรอนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อประสงค์จะขอ
 เพิ่มจำนวนผู้ชำนำญกำร หรือผู้ช่วยผู้ชำนำญกำร จำกที่ได้รับอนุญำต
 ลดจำนวนผู้ชำนำญกำร หรือผู้ช่วยผู้ชำนำญกำร จำกที่ได้รับอนุญำต
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
๑. เพิ่มจำนวนผู้ชำนำญกำร หรือผู้ช่วยผู้ชำนำญกำร จำกที่ได้รับอนุญำต
 เพิ่มรำยชื่อผู้ชำนำญกำร จำนวน…………คน ดังนี้
1) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................
2) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................
3) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................
 เพิ่มรำยชื่อผู้ชว่ ยผู้ชำนำญกำร จำนวน…………คน ดังนี้
1) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................
2) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................
3) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................
๒. ลดจำนวนผู้ชำนำญกำรหรือผู้ช่วยผู้ชำนำญกำร จำกที่ได้รับอนุญำต
 ลดรำยชื่อผู้ชำนำญกำร จำนวน…………คน ดังนี้
1) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................
2) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................
3) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................
 ลดรำยชื่อผูช
้ ่วยผูช้ ำนำญกำร จำนวน…………คน ดังนี้
1) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................
2) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................
3) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................

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

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

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

แบบ บตพ. 2
-3-

(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่
(สำหรับจ้ำหน้ำที่) (สำหรับ

เลขที่คำขอ.....................

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ

ประเภทบุคคลธรรมดำ

สำหรับเจ้ำหน้ำที่

 หนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้ดาเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ซึ่งติดอากรแสตมป์
………
ชุด
ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบอานาจที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
(แบบ บตพ. 5)
 สำเนำใบอนุญำตเลขที่………………………………….……แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่........
………
แผ่น
ออกให้ ณ วันที่ ..........เดือน.........................พ.ศ...........................................
 คารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต (แบบ บตพ. 4)
………
แผ่น
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชานาญการ (แบบ บตพ. 6)
………
แผ่น
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชานาญการ (แบบ บตพ. 7)
………
แผ่น
 คาขอทาหน้าที่ผู้ชานาญการ (แบบ บตพ. 8) จานวน ………คน
………
ชุด
 คาขอทาหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชานาญการ (แบบ บตพ. 9) จานวน …………คน
………
ชุด
หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ
ประเภทนิติบุคคล
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
 หนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้มีอานาจแทนนิติบุคคล ซึ่งติดอากรแสตมป์
………..
ชุด
ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
(แบบ บตพ. 5)
 สำเนำใบอนุญำตเลขที่………………………………….……แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่........
..………
แผ่น
ออกให้ ณ วันที่ ..........เดือน.........................พ.ศ...........................................
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน
………..
ชุด
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบคุ คลตาม
………..
แผ่น
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันนิติบุคคล
 คารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต (แบบ บตพ. 4)
..………
แผ่น
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชานาญการ (แบบ บตพ. 6)
………..
แผ่น
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชานาญการ (แบบ บตพ. 7)
………..
แผ่น
 คาขอทาหน้าที่ผู้ชานาญการ (แบบ บตพ. 8) จานวน …………คน
………..
ชุด
 คาขอทาหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชานาญการ (แบบ บตพ. 9) จานวน …………คน
………..
ชุด
หมำยเหตุ
1) ใส่เครื่องหมาย ⁄ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
2) การยื่นคาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชานาญการฯ ผู้ ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่
ได้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว โดยมีหนังสือมอบอานาจเป็นหลักฐาน

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้อง เป็นควำมจริงทุกประกำร และยินดีที่จะปฏิบัตติ ำมกฎหมำย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประกำร
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ………..…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

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

แบบ บตพ.๓

สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่คำขอ…………………………………….
วันที…่ .…เดือน……………..พ.ศ.…….…...
ผู้รับคำขอ……………………………………..
สำหรับเจ้ำหน้ำที่

คาขอใบแทนใบอนุญาต
ประเภทคำขอ

 บุคคลธรรมดำ

 นิติบุคคล

บุคคลธรรมดำ ชื่อผู้ขอ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………นามสกุล…………..…………….……………..…..
เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ .............. ตรอก/ซอย .................... ถนน .........................................
หมู่ที่ ...............ตาบล/แขวง ............................................ อาเภอ/เขต ........................................
จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ .......................................................................................
ที่อยู่สาหรับจัดส่งเอกสาร  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  ไม่ใช่ทอี่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน (โปรดระบุ)
เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ............................. ถนน ........................................ หมู่ที่ ..........
ตาบล/แขวง .................................................. อาเภอ/เขต .........................................................
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ .............................................................................
โทรศัพท์ .................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..............................โทรสาร ............................
E-mail …………....……...………………………..……......Website..........................................................
นิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล…………..………………………………………………………………………..……….…………….…..
เลขทะเบียนนิติบุคคล

-

-

-

-

ประเภทธุรกิจ………………………………………………………………………………………………….…...….....….
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่………………….………….....…
ออกให้ตั้งแต่วันที…่ …เดือน………………พ.ศ………..ถึงวันที…่ …เดือน…………………พ.ศ……….....…....
ที่อยู่สานักงานใหญ่ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย .....................................................................
ถนน ............................................. หมู่ที่ ...............ตาบล/แขวง ...................................................
อาเภอ/เขต ................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ .................................
อยูส่ าหรับจัดส่งเอกสาร  ที่อยู่เดียวกับสานักงานใหญ่  ไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับสานักงานใหญ่
(โปรดระบุ) เลขที่ ........................... ตรอก/ซอย ..........................................................................
ถนน ............................................... หมู่ที่ ...............ตาบล/แขวง ..................................................
อาเภอ/เขต ................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ .........................
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................
โทรสาร .......................................... E-mail …………....……...………………………..……..........…….….
Website…………………………….……………………………………………………………………………………….….
ข้อมูล
ใบอนุญำต

ใบอนุญาตเลขที…่ ………………………………......................................................................................
อนุญาต ณ วันที…่ …………เดือน………………………………..พ.ศ……………………………..………….....……
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่……..ออกให้ ณ วันที่........เดือน....................................พ.ศ.............................

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

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

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

แบบ บตพ.๓

-๒-

(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่
(สำหรับจ้ำหน้ำที่) (สำหรับ
เจ้ำหน้ำที่)

เลขที่คำขอ.....................

ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำนตำมควำมในข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวงกำหนด
คุณสมบั ติของผู้ ขอรับใบอนุ ญำต หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอรับใบอนุญำต และกำรอนุ ญำตตรวจสอบและรับรอง
กำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจำกใบอนุญำต
 สูญหำย
 ถูกทำลำย/ชำรุดในสำระสำคัญ
 อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………….......................................................…………………….………..









หลักฐานประกอบการพิจารณา
ประเภทบุคคลธรรมดา
………
ชุด
หนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้ดาเนินการขอรับใบแทนใบอนุญาตที่ติดอากร
แสตมป์ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มอบอานาจและผู้รบั มอบอานาจที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของ
หลักฐาน (แบบ บตพ. 5)
………
แผ่น
หลักฐานการแจ้งความจากสถานีตารวจในท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย
หรือใบอนุญาตเดิมที่ถูกทาลายหรือชารุด แล้วแต่กรณี
หลักฐานประกอบการพิจารณา
ประเภทนิติบุคคล
………
ชุด
หนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้มีอานาจแทนนิตบิ ุคคลซึ่งติดอากรแสตมป์
ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบอานาจที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
(แบบ บตพ. 5)
………
ชุด
หนั ง สื อรับ รองการจดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ คคลที่ออกไว้ ไ ม่ เกิน 3 เดื อน
มี วั ต ถุป ระสงค์เพื่ อประกอบธุ ร กิจ หรือ ให้บ ริการเกี่ ย วกั บ การอนุ รัก ษ์
พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บุคคล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
………
แผ่น
หลักฐานการแจ้งความจากสถานีตารวจในท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย
หรือใบอนุญาตเดิมที่ถูกทาลายหรือชารุด แล้วแต่กรณี

สาหรับเจ้าหน้าที่

สาหรับเจ้าหน้าที่

หมำยเหตุ
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
๒. การยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากบุคคล
ดังกล่าว โดยมีหนังสือมอบอานาจเป็นหลักฐาน

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

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

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

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

แบบ บตพ.๔
(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่

คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำต
(ประเภทบุคคลธรรมดำ)

เลขที่คำขอ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล…………………………………………………………………..…
เลขประจ าตั ว ประชาชน …………………………………………..…… ยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด
การพลั ง งาน ตามกฎกระทรวงกาหนดคุณ สมบั ติ ของผู้ ขอรับ ใบอนุ ญ าต หลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขการขอรั บ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ....................................... ถนน........................................
หมู่ที่ ...............ตาบล/แขวง ............................................. อาเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ............................
ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
 ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
 ไม่ เ คยถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตที่ อ อกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
ในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว……ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่……...เดือน………………..พ.ศ…………
 ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยต้ อ งโทษโดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ในความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม
การอนุรักษ์พลังงาน
 เคยต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์
พ ลัง ง า น ………ครั้ ง ครั้ ง สุ ด ท้ า ย เมื่ อ วั น ที่ ………เดื อ น ………………….…..พ.ศ………..พ้ น โทษ
เมื่อวันที่…………….…เดือน……………………..พ.ศ…..……..
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
พร้อมกับคารับรองนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
 สาเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาที่กาหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สําเนาบัตรประชาชน
 เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

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

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

………

แผ่น

………

แผ่น

………

แผ่น

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

แบบ บตพ.๔
(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่

คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำต
(ประเภทนิติบุคคล)

เลขที่คำขอ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล……………………………………………………………….…..…
ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขอรั บ ใบอนุ ญ าตและการอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการ จั ด การพลั ง งาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในนามของ (ชื่อนิติบุคคล)…………………………………………..............................................................................
ตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ ……….………………………………………………………
ออกให้ตั้งแต่วันที่……….เดือน…………..……………พ.ศ………………....ถึงวันที่……...เดือน…………………….…..พ.ศ……….………......
ที่อยู่สานักงานใหญ่ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ......................................... ถนน ..........................................
หมู่ที่ ...............ตาบล/แขวง ........................................... อาเภอ/เขต ................................. จังหวัด ...................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล……………………………………………………..
เลขประจาตัวประชาชน…………………………………………………. ในฐานะ  กรรมการ  ผู้จัดการ  บุคคลซึ่งรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของนิติบุคคล มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 มีสัญชาติไทย
 ได้รับอนุ ญาตให้เป็นผู้ป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่
กาหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น
 เป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด
พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
 สาเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาที่กาหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

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

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

………

แผ่น

………

แผ่น

………

แผ่น

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

แบบ บตพ.๔
-2-

(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่

เลขที่คำขอ

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคล
ณ วั น ที่ ………เดื อ น…………………………….พ.ศ…………..มี ค วามถู ก ต้ อ ง ตามหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล
ของกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพานิ ช ย์ ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลเลขที่ ……………….………ออกให้ ณ วั น ที่ ……
เดือน……………..……พ.ศ…………….
 ข้าพเจ้ าขอรับรองว่า กรรมการหรือผู้จั ดการ หรือบุ คคลใดที่ รับ ผิด ชอบในการดาเนิ นงานของนิ ติบุ คคล
ดังรายนามต่อไปนี้ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (๑) (จ) ของกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขอรั บ ใบอนุ ญ าตและการอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน
พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงลำยมือชื่อเพื่อรับรองว่ำ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
กฎกระทรวงฯ ข้อ 3
(๑)(จ)

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

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

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

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

แบบ บตพ.๕

หนังสือมอบอำนำจ
วันที่………เดือน………………………….พ.ศ…………..
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อบุคคลธรรมดา/ชื่อนิติบุคคล)……………………………………………………............
ตัง้ อยู่เลขที่……...…..……..ตรอก/ซอย………..….............…………..ถนน……………….............….………..…หมู่ท…ี่ ….........…
ตาบล/แขวง………………………….…….......……อาเภอ/เขต………………….............…...จังหวัด……………….........…..…..…..
โดย…………………………………………............................................................เป็นผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ขอมอบอานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………......................................................................
บ้านเลขที่……...………..ตรอก/ซอย………..............................……ถนน……………………...................……หมู่ที่…………..…
ตาบล/แขวง………………………….…….......……อาเภอ/เขต…………………….………..จังหวัด…………………………………...…..
เป็นผู้มีอานาจดาเนินการ…………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….……แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ
การใดที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทาเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานทั้งผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ……………………….………….………………ผู้มอบอานาจ
(………………………..…………………………)
ลงชื่อ……………………….………….………………ผู้มอบอานาจ
(………………………..…………………………)
ลงชื่อ……………………….………….………………ผู้รับมอบอานาจ
(………………………..…………………………)
ลงชื่อ……………………….………….………………พยาน
(………………………..…………………………)
ลงชื่อ……………………….………….………………พยาน
(………………………..…………………………)

หมายเหตุ
๑. หนังสือมอบอานาจฉบับนี้ใช้ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ไม่ได้เป็นผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ
ด้วยตนเอง แต่มอบอานาจให้ผู้อื่นมาดาเนินการดังกล่าวแทน
๒. แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนา
๓. ติดอากรแสตมป์ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายกาหนด

แบบ บตพ.6
(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่
(สำหรับจ้ำหน้ำที่) (สำหรับ
เจ้ำหน้ำที่)

เลขที่คำขอ.....................

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชานาญการ
ลาดับ

เลขประจาตัวประชาชน

คานาหน้า-ชื่อ-สกุล
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายชื่อผูช้ านาญการข้างต้นตกลงและยืนยันเข้าร่วมปฏิบัติงานกับข้าพเจ้า

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

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

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

แบบ บตพ.๗
(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่
(สำหรับจ้ำหน้ำที่) (สำหรับ
เจ้ำหน้ำที่)

เลขที่คำขอ.....................

บัญชีแสดงรายชื่อผูชว ยผูชํานาญการ
ลาดับ

เลขประจาตัวประชาชน

คานาหน้า-ชื่อ-สกุล
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาพเจาขอรับรองวารายชื่อผูช วยผูชํานาญการขางตนตกลงและยืนยันเขารวมปฏิบัติงานกับขาพเจา

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

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

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

แบบ บตพ.๘
(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่
(สำหรับจ้ำหน้ำที่) (สำหรับ
เจ้ำหน้ำที่)

เลขที่คำขอ.....................

คำขอทำหน้ำที่ผู้ชำนำญกำร

รู ปถ่ ายสีขนาด ๒ นิว้

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………………………………………………………………………………….……………
ที่อยูเ่ ลขที…่ ………………ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที่………………….…
ตำบล/แขวง……………………………..…อำเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์ …….………
โทรศัพท์ ………………………..…… โทรสำร …………………………………… email ……………………….………..………………..……………….
ที่ทำงำนปัจจุบนั  อำชีพอิสระ  ทำงำนประจำ ชื่อหน่วยงำนทีส่ ังกัด………………………………...………………………...
ตั้งอยูเ่ ลขที่……………… ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที่………………….…
ตำบล/แขวง……………………………..…อำเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์ …….………
โทรศัพท์ ………………………..…… โทรสำร …………………………………… email ……………………….………..………………..……………….
ยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน เพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้ชำนำญกำร ตำมควำมในข้อ ๔
แห่งกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ ขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอรับใบอนุญำต และกำร
อนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อประกอบกำรขอรับใบอนุญำตฯ โดยเป็นผู้ชำนำญกำร
ให้กับ
เลขประจำตัวประชำชน
 บุคคลธรรมดำ ……………………………………………………
เลขทะเบียนนิติบุคคล
 นิติบุคคล
……….…………………………………..………
-

-

-

-

-

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
 ข้ำพเจ้ำไม่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต
 ข้ำพเจ้ำไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนในระยะเวลำ
สำมปีก่อนวันขอรับใบอนุญำต
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตมำแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้ำย เมื่อวันที่………เดือน…………………..พ.ศ………..
 ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
 เคยต้องโทษโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน …………..ครั้ง
ครั้งสุดท้ำย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ…………..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..……..
 ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้ชำนำญกำรให้กับผู้ขอรับใบอนุญำตรำยอื่นในเวลำเดียวกัน
ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

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

แบบ บตพ.๘
-๒-

(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่
(สำหรับจ้ำหน้ำที่) (สำหรับ
เจ้ำหน้ำที่)

เลขที่คำขอ.....................

พร้อมกับคำขอฯ นี้ได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
 รูปถ่ำยสีขนำด ๒ นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป หน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำดำ

………

ใบ

 สำเนำเอกสำรกำรได้รับอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรรมควบคุม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร
ในสำขำที่กำหนดให้กำรจัดกำรพลังงำนเป็นงำนในวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมสำขำนัน้ พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
 สำเนำใบรับรองแสดงว่ำเป็นผู้สำเร็จกำรฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนกำหนด พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
 สำเนำวุฒิกำรศึกษำ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

………

แผ่น

………

แผ่น

………

แผ่น

 เอกสำรอื่น (ถ้ำมี)…………………………………………………………………………………………………………

………

แผ่น

หมำยเหตุ ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้อง เป็นควำมจริงทุกประกำร และยินดีที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประกำร

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

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

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

แบบ บตพ.๙
(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่
(สำหรับจ้ำหน้ำที่ (สำหรับ
เจ้ำหน้ำที่) (สำหรับจ้ำหน้ำที่)
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

เลขที่คำขอ.....................
เลขที่คำขอ.....................

คำขอทำหน้ำที่ผู้ช่วยผู้ชำนำญกำร

รู ปถ่ ายสีขนาด ๒ นิว้

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………………………………………………………………………………….……………
ที่อยูเ่ ลขที…่ ………………ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที่………………….…
ตำบล/แขวง……………………………..…อำเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย์……….………
โทรศัพท์ ………………………..…… โทรสำร …………………………………… email ……………………….………..………………..……………….
ที่ทำงำนปัจจุบนั  อำชีพอิสระ  ทำงำนประจำ ชื่อหน่วยงำนทีส่ ังกัด……………..………………………..…………………..
ตั้งอยู่เลขที่……………… ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที่………………….…
ตำบล/แขวง……………………………..…อำเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์ …….………
โทรศัพท์ ………………………..…… โทรสำร …………………………………… email ……………………….………..………………..……………….
ยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน เพื่อ ทำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยผู้ชำนำญกำร ตำมควำม
ในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ ขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอรับใบอนุญำต และ
กำรอนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อประกอบกำรขอรับใบอนุญำตฯ โดยเป็นผู้ ช่วย
ผู้ชำนำญกำรให้กับ
เลขประจำตัวประชำชน
 บุคคลธรรมดำ ……………………………………………………
เลขทะเบียนนิติบุคคล
 นิติบุคคล
……….…………………………………..………
-

-

-

-

-

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
 ข้ำพเจ้ำไม่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต
 ข้ำพเจ้ำไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนในระยะเวลำ
สำมปีก่อนวันขอรับใบอนุญำต
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตมำแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้ำย เมื่อวันที…่ ……เดือน…………………..พ.ศ…………..
 ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
 เคยต้องโทษโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน ………ครั้ง
ครั้งสุดท้ำย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..……..
 ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้ช่วยผู้ชำนำญกำรให้กับผู้ขอรับใบอนุญำตรำยอื่นในเวลำเดียวกัน
ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

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

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

แบบ บตพ.๙
(สำหรับเจ้ำหน้ำที)่
(สำหรับจ้ำหน้ำที่ (สำหรับ
เจ้ำหน้ำที่) (สำหรับจ้ำหน้ำที่)
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

เลขที่คำขอ.....................
เลขที่คำขอ.....................

-๒-

พร้อมกับคำขอฯ นี้ได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
 รูปถ่ำยสีขนำด ๒ นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป หน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำดำ

………

ใบ

 สำเนำใบรับรองแสดงว่ำเป็นผู้สำเร็จกำรฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนกำหนด พร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง
 สำเนำวุฒิกำรศึกษำ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

………

แผ่น

………

แผ่น

 เอกสำรอื่น (ถ้ำมี)…………………………………………………………………………………………………………

………

แผ่น

หมำยเหตุ ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้อง เป็นควำมจริงทุกประกำร และยินดีที่จะปฏิบัตติ ำมกฎหมำย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประกำร

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

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

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

เลขที่.......................

แบบ บตพ. 10

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
………………………(ชื่อบุคคลธรรมดา/นิตบิ ุคคล)…………………….
สำนักงานตัง้ อยู่เลขที่……….…….. ตรอก/ซอย……………………..…………..………ถนน…………………………………หมู่ที่……..…..
ตำบล/แขวง……………………………….. อำเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด………………………….…………………
ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีรายการสำคัญ ดังนี้
๑. บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ และผู้ชว่ ยผูช้ ำนาญการ
๒. เงือ่ นไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

เอกสารแนบท้าย ๑
เอกสารแนบท้าย ๒

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

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

เลขที่.......................

แบบ บตพ. 10

เอกสารแนบท้าย ๑
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รายชื่อผู้ชำนาญการ จำนวน........คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

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

เลขประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

เลขประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

รายชื่อผู้ช่วยผู้ชำนาญการ จำนวน........คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

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

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

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

เลขที่.......................
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เอกสารแนบท้าย ๒
เงื่อนไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑

๒
๓
4

5
6

ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ดำเนินการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมาย ในกรณี ท ี ่ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตขาดคุ ณ สมบั ต ิ หรื อมี ล ั กษณะต้ องห้ า มตามข้ อ ๓
ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รายงานสถานภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกำหนด
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จัดให้ผู้ชำนาญการและผู้ช่วย
ผู้ชำนาญการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด
ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และจะแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทันทีที่เกิดความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในการส่งมอบ เอกสาร หลักฐาน หรือเข้ามาชี้แจง ตามที่อธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด
อธิบดีมีอำนาจในการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนี้ได้ หากผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทุกประการ
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .................................................
ออกให้ ณ วันที่ .............เดือน………….พ.ศ. …………
………………………………………………..
(………………………………..…..………..)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน
เลขที่………………………..……….
ออกให้ ณ วันที่……เดือน……….…พ.ศ…..…
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ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
………………………(ชื่อบุคคลธรรมดา/นิตบิ ุคคล)…………………….
สำนักงานตัง้ อยู่เลขที่……….…….. ตรอก/ซอย……………………..…………..………ถนน…………………………………หมู่ที่……..…..
ตำบล/แขวง……………………………….. อำเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด………………………….…………………
ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีรายการสำคัญ ดังนี้
๑. บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ และผู้ชว่ ยผูช้ ำนาญการ
๒. เงือ่ นไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

เอกสารแนบท้าย ๑
เอกสารแนบท้าย ๒

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

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

ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน
เลขที่………………………..……….
ออกให้ ณ วันที่……เดือน……….…พ.ศ…..…
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เอกสารแนบท้าย ๑
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
รายชื่อผู้ชำนาญการ จำนวน........คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

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

เลขประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

เลขประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

รายชื่อผู้ช่วยผู้ชำนาญการ จำนวน........คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

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

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

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

ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน
เลขที่………………………..……….
ออกให้ ณ วันที่……เดือน……….…พ.ศ…..…
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เอกสารแนบท้าย ๒
เงื่อนไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกำหนดคุณ สมบัติของผู้ ขอรับใบอนุญ าต หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ ใบอนุญ าตและการอนุ ญ าตตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑

๒
๓
4

5
6

ห้ามมิให้ ผู้ได้ รับ ใบอนุญ าตตรวจสอบและรับ รองการจัดการพลังงาน ดำเนิน การตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมาย ในกรณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณ ะต้ อ งห้ า มตามข้ อ ๓
ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ ผู้ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรับ รองการจั ด การพลั งงาน รายงานสถานภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกำหนด
ให้ ผู้ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรับ รองการจั ด การพลั ง งาน จั ด ให้ ผู้ ช ำนาญการและผู้ ช่ ว ย
ผู้ชำนาญการในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพั ฒ นาวิชาชีพ ด้านการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด
ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุ กประการ และจะแจ้งให้อธิบ ดีกรมพั ฒ นาพลังงานทดแทนและ
อนุ รัก ษ์ พ ลั ง งานรับ ทราบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ทั น ที ที่ เกิด ความไม่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานในการส่ ง มอบ เอกสาร หลั ก ฐาน หรื อ เข้ า มาชี้ แ จง ตามที่ อ ธิ บ ดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด
อธิ บ ดี มี อำนาจในการพั กใช้ หรือเพิ กถอนใบอนุ ญ าตนี้ ได้ หากผู้ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานไม่ ป ฏิ บั ติต ามกฎระเบี ย บ หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขต่ างๆ ที่ เกี่ย วข้อง
ทุกประการ
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .................................................
ออกให้ ณ วันที่ .............เดือน………….พ.ศ. …………
………………………………………………..
(………………………………..…..………..)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

