แบบ บตพ.๑
สําหรั
ห บเจ้าหน้าที่

คําขอรั
ข บใบอนุญาต
ญ
ตรววจสอบและรับรองการจจัดการพลังงาน
ง
ประเภทคําขออ

บุคคลธรรมดา

นิตบิ คุ คล

เลขที่คําขอ…………………..……………………
วันที…่ .…เดือน……………..พ.ศ
น
ศ.………...
ผู้รับคําขอ………………………...…………..
สําหรับเจจ้าหน้าที่

บุคคลธรรมดดา ชื่อผู้ขอ (นนาย/นาง/นางสาว)…………………………………นนามสกุล…………..…………….………………………..
เลขประจํําตัวประชาชนน
ที่อยูท่ ี่สามมารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซซอย ..............................................................
ถนน ............................................. หมูมูท่ ี่ ...............ตํตําบล/แขวง ....................................................
อําเภอ/เขขต .................................. จังหวั
ห ด ............................ รหัสไปรษณี
ไ
ย์ ................................
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื
ค ่อนที่ ........................................................
โทรสาร ................................... E-maail …………....………...…………………………..……..........………............
นิติบคุ คล

ชื่อนิติบุคคล………………………………………………………………………………………..………………………………….………
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
ประเภทธุธุรกิจ………………………………………………………………………………………………………………...……….
ใบอนุญาตตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคควบคุม ประเภภทนิติบุคคล เลลขที…่ ……………….…………….………
ออกให้ตงแต่
งั้ วันที…่ …เดือน…………………พ.ศ………..ถึงวัวนที…่ ..…เดือน…………..………
น
…พ.ศ……….…...
ที่อยู่สํานักงานใหญ่
ก
เลขขที่ ............................ ตรอก/ซซอย ...............................................................
ถนน ............................................. หมูมูท่ ี่ ...............ตํตําบล/แขวง ....................................................
อําเภอ/เขขต .................................. จังหวั
ห ด .................................... รหัสไปรษณีย์ ........................
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื
ค ่อนที่ .......................................................
โทรสาร .......................................... E-mail ……………....……...………………………..………..........…………..
Website……………………………….……………………………………………………………………………………………………….

ยื่นคํคาขอต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนแล
ง
ละอนุรักษ์พลังงาน
ง เพื่อขอรับใบอนุ
บ ญาตตรววจสอบและรับรองการจัดการร
พลังงานตามคความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรั
อ บใบอนุญาตต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรั
อ
บ
ใบอนุญาตและะการอนุญาตตรรวจสอบและรับรองการจั
บ
ดการรพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๒
โดยผู้ขอรับใบอนุญาต
ญ ฯ มีบุคลากรที่กําหนดไว้้ตามข้อ ๔ ของกฎกระทรรวงกําหนดคุณ
ณสมบัติของผู้ขอรั
อ บใบอนุญาตต
หลักเกณฑ์ วิธีธีการ และเงื่อนไไขการขอรับใบออนุญาตและการรอนุญาตตรวจสสอบและรับรองงการจัดการพลังงงาน พ.ศ ๒๕๕๕๕ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ชํานาญการ

จํานวนน

……… คน

ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)
วันที…่ ..… เดืดือน……………………….. พ.ศ…………..…
ผู้ขอรับใบอนนุญาต

(๒) ผู้ช่วยผู้ชํานาญ
ญการ จํานวนน

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

………

คน

ล ่อ...........................................................
ลงชื
(.......................................................)
วันที
น …่ ..… เดือน………………………….. พ.ศ……….……
ผู้ขอรับใบอนุญาตต

แบบ บตพ.๑
-๒-

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ
หมายเหตุ
๑. ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
๒. การยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว
โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน
๓. ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับ
ใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้ง
๔. ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับใบอนุญาต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะจําหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
๕. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

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

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

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

-๓-

แบบ บตพ.๑
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ
หลักฐานประกอบการพิจารณา
ประเภทบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วน ……… ชุด
ตามกฎหมาย พร้ อ มแนบสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู้ ม อบอํ า นาจและ
ผู้รับมอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
……… แผ่น
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ
……… แผ่น
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
……… แผ่น
คําขอทําหน้าที่ผู้ชํานาญการ จํานวน ………คน พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล
……… ชุด
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาใบรับรองแสดงว่ าเป็นผู้สํ าเร็จการฝึ กอบรมด้ านการตรวจสอบและ
รับรองการจัด การพลั ง งานตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที่อ ธิ บ ดี ก รมพั ฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………. ……… แผ่น
คําขอทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล ……… ชุด
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………
……… แผ่น

สําหรับเจ้าหน้าที่

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

-๔-

แบบ บตพ.๑
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ
หลักฐานประกอบการพิจารณา

ประเภทนิติบุคคล

หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้มีอํานาจแทนนิติบุคคล ซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนตาม
กฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุ ร กิ จ หรื อ ให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานหรื อ การแก้ ไ ขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มี
อํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
คําขอทําหน้าที่ผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน พร้อมหลักฐานรายบุคคล
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลัง งานเป็นงานใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………..
คํ า ขอทํ า หน้ า ที่ ผู้ ช่ ว ยผู้ ชํ า นาญการ จํ า นวน …………คน พร้ อ มหลั ก ฐานรายบุ ค คล
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สํา เนาใบรับ รองแสดงว่า เป็น ผู้สํา เร็จ การฝึกอบรมด้า นการตรวจสอบและ
รั บ รองการจั ด การพลั ง งานตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ อธิ บดี กรมพั ฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………..……………………..

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

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

สําหรับเจ้าหน้าที่

………..

แผ่น

………..

ชุด

………..

แผ่น

..……… แผ่น
……….. แผ่น
……….. แผ่น
……….. ชุด

………..
………..

แผ่น
ชุด

………..

แผ่น

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

แบบบ บตพ.๒

คําขออนุญาตเปลี
ญ
ย่ นแปปลงหรือแก้ไข
ผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชาํ นาญการร
ประเภทคําขออ

บุคคลธรรมดา

นิตบิ คุ คล

สําหรั
ห บเจ้าหน้าที่
เลขที่คําขอ…………………..……………………
วันที…่ .…เดือน……………..พ.ศ
น
ศ.………...
ผู้รับคําขอ………………………...…………..
สําหรับเจจ้าหน้าที่

บุคคลธรรมดดา ชื่อผู้ขอ (นนาย/นาง/นางสาว)…………………………………นนามสกุล…………..…………….……………...………..
เลขประจํําตัวประชาชนน
ที่อยูท่ ี่สามมารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซซอย .............................................................
ถนน ............................................. หมูมูท่ ี่ ...............ตํตําบล/แขวง ...................................................
อําเภอ/เขขต .................................. จังหวั
ห ด ............................ รหัสไปรษณี
ไ
ย์ ...............................
โทรศัพท์ ...................................................... โทรศัพท์
พ เคลื่อนที่ ..................................................
โทรสาร ......................................... E--mail ………….....……...…………………………..……….........…………….
นิติบคุ คล

ชื่อนิติบุคคล………………………………………………………………..………………………………………………….………………
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
ประเภทธุธุรกิจ…………………………………………………………………………………………………………….……..…….
ใบอนุญาตตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคควบคุม ประเภภทนิติบุคคล เลลขที…่ …………………………………..
ออกให้ตงแต่
งั้ วันที…่ …เดือน…………………พ.ศ………..ถึงวัวนที…่ …เดือน……………………พพ.ศ…………........
ที่อยู่สํานักงานใหญ่
ก
เลขขที่ ..................... ตรอก/ซอย ......................................................................
ถนน ............................................. หมูมูท่ ี่ ...............ตํตําบล/แขวง ....................................................
อําเภอ/เขขต .................................. จังหวั
ห ด ............................ รหัสไปรษณี
ไ
ย์ ...............................
โทรศัพท์ ................................................... โทรศัพท์์เคลื่อนที่ .....................................................
โทรสาร ................................... E-maail …………....………...…………………………..……...........……………...
Website…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

ข้อมูล
ใบอนุญาต

ใบอนุญาตตเลขที…่ ………………………………….......................................................................................
อนุญาต ณ วันที…่ ……………เดือน……………………………………..พ.ศ………………………………………………………
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที…่ …..ออก ณ วันที........เดื
.่
อน.....................................พ.ศ.................................

ก ฒนาพลังงานทดแทนแล
ง
ละอนุรักษ์พลังงาน
ง ตามความใในข้อ ๑๑ แห่งกกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติติ
ยื่นคํคาขอต่ออธิบดีกรมพั
ของผู้ขอรับใบบอนุญาต หลักเกกณฑ์ วิธีการ และเงื
แ ่อนไขการขขอรับใบอนุญาต
า และการอนุญาตตรวจสอบแ
ญ
และรับรองการจจัดการพลังงานน
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื
เ ่อประสงค์จะ
เปลียนแปลงผู
ย่
้ชํานาาญการ หรือผู้ชวยผู
ว่ ้ชํานาญการร จากที่ได้รับอนนุญาต
เพิ่มจํจานวนผู้ชํานาญ
ญการ หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จากที่ได้รับอนุญาต
ลดจํานวนผู
า ้ชํานาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จากที
จ ่ได้รับอนุญาต
ญ

ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)
วันที…่ ..… เดืดือน……………………….. พ.ศ……….…...
ผู้ขอรับใบอนนุญาต

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ล ่อ...........................................................
ลงชื
(.........................................................)
วันที
น …่ ..… เดือนน……………………….. พ.ศ……..…
ผู้ขอรับใบอนุญาตต

แบบ บตพ.๒
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

-๒-

เลขที่คําขอ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงผู้ชํานาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จากที่ได้รับอนุญาต
เปลี่ยนแปลงผู้ชํานาญการ จํานวน…………คน ดังนี้
๑. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
๒. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
๓. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน…………คน ดังนี้
๑. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
๒. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
๓. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
๒. เพิ่มจํานวนผู้ชํานาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จากที่ได้รับอนุญาต
เพิ่มรายชื่อผู้ชํานาญการ จํานวน…………คน ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
เพิ่มรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน…………คน ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. ลดจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จากที่ได้รับอนุญาต
ลดรายชื่อผู้ชํานาญการ จํานวน…………คน ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
ลดรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน…………คน ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
หมายเหตุ
๑. ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
๒. การยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว
โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน

ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความข้ า งต้ น ถู ก ต้ อ ง เป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการ และยิ น ดี ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................
ลงชื่อ.........................................................
ประทับตรา
(.......................................................)
(.......................................................)
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ………..…
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๒

-๓(สําหรับเจ้าหน้าที่)

หลักฐานประกอบการพิจารณา
ประเภทบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วน ……… ชุด
ตามกฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับ
มอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
สําเนาใบอนุญาตเลขที่……………………………………………………….
……… แผ่น
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่............ออกให้ ณ วันที่ ..........เดือน..........................พ.ศ.................
คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
……… แผ่น
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ
……… แผ่น
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
……… แผ่น
คําขอทําหน้าที่ผู้ชํานาญการ จํานวน ………คน พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล
……… ชุด
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………. ……… แผ่น
คําขอทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล ……… ชุด
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………
……… แผ่น

เลขที่คําขอ
สําหรับเจ้าหน้าที่

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

แบบ บตพ.๒

-๔(สําหรับเจ้าหน้าที่)

หลักฐานประกอบการพิจารณา

ประเภทนิติบุคคล

หนั ง สื อ มอบอํ า นาจให้ เ ป็ น ผู้ มี อํ า นาจแทนนิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง ติ ด อากรแสตมป์ ค รบถ้ ว น
ตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
สําเนาใบอนุญาตเลขที่………………………………………………………………
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่............ออกให้ ณ วันที่ ..........เดือน..........................พ.ศ.................
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีวัตถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
คําขอทําหน้าที่ผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน พร้อมหลักฐานรายบุคคล
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สํ าเนาเอกสารการได้ รั บอนุ ญาตให้ เป็ นผู้ ประกอบวิ ชาชี พวิ ศวกรรมควบคุ ม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกําหนดกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………..
คํ า ขอทํ า หน้ า ที่ ผู้ ช่ ว ยผู้ ชํ า นาญการ จํ า นวน …………คน พร้ อ มหลั ก ฐานรายบุ ค คล
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สํ า เนาใบรั บ รองแสดงว่ า เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การฝึ ก อบรมด้ า นการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………..

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

เลขที่คําขอ
สําหรับเจ้าหน้าที่

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

………..

แผ่น

..………

แผ่น

………..

ชุด

………..

แผ่น

..……… แผ่น
……….. แผ่น
……….. แผ่น
……….. ชุด

………..
………..

แผ่น
ชุด

………..

แผ่น

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

แบบ บตพ.๓
บ

สําหรรับเจ้าหน้าที่

คําขอใใบแทนใบออนุญาต
ประเภทคําขออ

บุคคลธรรมดา

นิตบิ คุ คล

เลลขที่คําขอ………………………………………….
วันนที…่ .…เดือน………………..พ.ศ.…….…...
ผูร้รับคําขอ…………………………………………..
สําหรับเจ้้าหน้าที่

บุคคลธรรมดดา ชื่อผู้ขอ (นนาย/นาง/นางสาว)…………………………………นนามสกุล…………..…………….………………..…..
เลขประจํําตัวประชาชนน
ที่อยูท่ ี่สามมารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซซอย ..........................................................
ถนน ............................................. หมูมูท่ ี่ ...............ตํตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขขต .................................. จังหวั
ห ด ............................ รหัสไปรษณี
ไ
ย์ ............................
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื
ค ่อนที่ ....................................................
โทรสาร ................................... E-maail …………....………...…………………………..……..........……….…..
นิติบคุ คล

ชื่อนิติบุคคล…………..…………………………………………………………………………………..……….……………….…..
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
ประเภทธุธุรกิจ…………………………………………………………………………………………………………….…….
ใบอนุญาตตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคควบคุม ประเภภทนิติบุคคล เลลขที…่ ………………….……………
ออกให้ตงแต่
งั้ วันที…่ …เดือน…………………พ.ศ………..ถึงวัวนที…่ …เดือน……………………พพ.ศ………..…..
ที่อยู่สํานักงานใหญ่
ก
เลขขที่ ..................... ตรอก/ซอย .................................................................
ถนน ............................................. หมูมูท่ ี่ ...............ตํตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขขต .................................. จังหวั
ห ด ............................ รหัสไปรษณี
ไ
ย์ ............................
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื
ค ่อนที่ ...................................................
โทรสาร ................................... E-maail …………....………...…………………………..……...........…………..
Website…………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้อมูล
ใบอนุญาต

ใบอนุญาตตเลขที…่ …………………………………....................................................................................
อนุญาต ณ วันที…่ ……………เดือน……………………………………..พ.ศ…………………………………………….….
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที…่ …..ออก ณ วันที........เดื
.่
อน.....................................พ.ศ............................

ยื่นคํคาขอรับใบแทนใบอนุญาตตรรวจสอบและรัับรองการจัดการพลังงานตามมความในข้อ ๑๑๓ แห่งกฎกระทรวงกําหนดด
คุณสมบั ติของผู้ ขอรับใบอนนุ ญาต หลักเกณ
ณฑ์ วิธี การ แลละเงื่ อนไขการรขอรั บใบอนุ ญาต
ญ และการอนุ ญาตตรวจสออบและรั บรองง
การจัดการพลัังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕๕ เนื่องจากใบบอนุญาต
สูญหาย
ถูกทําลาย//ชํารุดในสาระสสําคัญ
อื่น ๆ โปรดระะบุ…………………………………………………………………….………..

แบบ บตพ.๓

-๒-

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

หมายเหตุ
๑. ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
๒. การยื่นคําขอรับใบอนุญาต ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว
โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องทุกประการ

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

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

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

แบบ บตพ.๓

-๓-

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

หลักฐานประกอบการพิจารณา
ประเภทบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบแทนใบอนุญาตที่ติดอากรแสตมป์ ………
ชุด
ครบถ้ ว นตามกฎหมาย พร้ อ มแนบสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู้ ม อบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู้ ข อรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าต พร้ อ มรั บ รอง ……… แผ่น
สําเนาถูกต้อง
หลั ก ฐานการแจ้ ง ความจากสถานี ตํ า รวจในท้ อ งที่ ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย หรื อ ……… แผ่น
ใบอนุญาตเดิมที่ถูกทําลายหรือชํารุด แล้วแต่กรณี
หลักฐานประกอบการพิจารณา
ประเภทนิติบุคคล
หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้มีอํานาจแทนนิติบุคคลซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วน ………
แผ่น
ตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รั บ
มอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
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 ………
ชุด
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
หลั ก ฐานการแจ้ ง ความจากสถานี ตํ า รวจในท้ อ งที่ ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย หรื อ ………
แผ่น
ใบอนุญาตเดิมที่ถูกทําลายหรือชํารุด แล้วแต่กรณี

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

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

สําหรับเจ้าหน้าที่

สําหรับเจ้าหน้าที่

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

แบบ บตพ.๔
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
(ประเภทบุคคลธรรมดา)

เลขที่คําขอ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล…………………………………………………………………..…
เลขประจํ า ตั ว ประชาชน …………………………………………..……….. ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด
การพลั ง งาน ตามกฎกระทรวงกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขอรั บ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ....................................... ถนน........................................
หมู่ที่ ...............ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/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 เมื่อวันที…่ …...เดือน………………..พ.ศ…………
ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยต้ อ งโทษโดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ในความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม
การอนุรักษ์พลังงาน
เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์
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
พร้อมกับคํารับรองนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาทีก่ ําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีอ่ ธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

………
………
………

แผ่น
แผ่น
แผ่น

………

แผ่น

………

แผ่น

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

แบบ บตพ.๔

คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
(ประเภทนิติบุคคล)

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล……………………………………………………………….…..…
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
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 ในนามของ (ชื่อนิติบุคคล)…………………………………………..............................................................................
ตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่……….………………………………………………………
ออกให้ตั้งแต่วันที่……….เดือน…………..……………พ.ศ………………....ถึงวันที่……...เดือน…………………….…..พ.ศ……….………......
ที่อยู่สํานักงานใหญ่ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ......................................... ถนน ..........................................
หมู่ที่ ...............ตําบล/แขวง ........................................... อําเภอ/เขต ................................. จังหวัด ...................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล……………………………………………………..
เลขประจําตัวประชาชน…………………………………………………. ในฐานะ
กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคล มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
มีสัญชาติไทย
ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่
กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น
เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด
พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาทีก่ ําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีอ่ ธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

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

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

………
………
………

แผ่น
แผ่น
แผ่น

………

แผ่น

………

แผ่น

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

แบบ บตพ.๔
-2-

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
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
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์ เลขที่……………….………ออกให้ ณ วันที่……เดือน……………..……พ.ศ…………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
ดังรายนามต่อไปนี้ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๑) (จ) ของกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
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
ลงลายมือชือ่ เพื่อรับรองว่า
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ (๑)(จ)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

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

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

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

แบบ บตพ.๕
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

หนังสือมอบอํานาจ

เลขที่คําขอ

วันที่………เดือน………………………….พ.ศ…………..
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………….อายุ…………..ปี
เชื้อชาติ………………สัญชาติ…………….ที่อยู่เลขที…่ …………..ตรอก/ซอย………..……………..ถนน………………….………..…
หมู่ท…ี่ …..…ตําบล/แขวง………………………….……..……อําเภอ/เขต…………………….………..จังหวัด…………………..…..…..
ในฐานะ……………………………………………………ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด………………………………..…………………….
ตั้งอยู่เลขที่………………..ตรอก/ซอย……….……………….………..ถนน………………...................................……หมู่ที่……..…
ตําบล/แขวง………………….……อําเภอ/เขต…………………….……….……..จังหวัด………………………………………….……..…..
ขอมอบอํานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………อายุ…………ปี เชื้อชาติ………………………
สัญชาติ…………….ที่อยู่เลขที…่ …………..ตรอก/ซอย………..……………..ถนน………………………….....……หมู่ท…ี่ ………..…
ตําบล/แขวง………………………….……..……อําเภอ/เขต…………………….………..จังหวัด…………………………………..…..…..
เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการ…………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….……แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ
การใดที่ผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทําเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานทั้งผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ……………………….………….………………ผู้มอบอํานาจ
(………………………..…………………………)
ลงชื่อ……………………….………….………………ผู้รับมอบอํานาจ
(………………………..…………………………)
ลงชื่อ……………………….………….………………พยาน
(………………………..…………………………)
ลงชื่อ……………………….………….………………พยาน
(………………………..…………………………)
หมายเหตุ
๑. หนั ง สื อ มอบอํ า นาจฉบั บนี้ ใ ช้ ใ นกรณี ที่ ก รรมการหรื อผู้ จั ด การของนิ ติบุ ค คลที่ มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น
นิติ บุ ค คล หรื อ บุ ค คลธรรมดา ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ยื่น ขอรั บ ใบอนุ ญ าตด้ ว ยตนเอง แต่ ม อบอํ า นาจให้ ผู้ อื่ น มา
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตแทน
๒. แนบสํ าเนาบั ตรประจําตั วประชาชนทั้งผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํ านาจ โดยเจ้าของหลั กฐานเป็ น
ผู้รับรองสําเนาถูกต้อง
๓. ติดอากร ๓๐.๐๐ บาท

แบบ บตพ.๖
(สําหรับเจ้าหน้าที)่

เลขที่คําขอ

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ
ลายมือชือ่
ลําดับ

คํานําหน้า-ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

ผู้ชํานาญการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีแสดงรายชือ่ ข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ………..…
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

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

แบบ บตพ.๗
(สําหรับเจ้าหน้าที)่

เลขที่คําขอ

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ

ลายมือชือ่
ลําดับ

คํานําหน้า-ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-
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-
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-

-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีแสดงรายชือ่ ข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……………
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

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

แบบ บตพ.๘
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

รู ปถ่ ายสี
ขนาด ๒ นิว้

คําขอทําหน้าที่ผู้ชํานาญการ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที…่ ………………ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ท…ี่ ……………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์ …….………
โทรศัพท์ ………………………..…… โทรสาร …………………………………… email ……………………….………..………………..……………….
ที่ทํางานปัจจุบนั …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ตั้งอยูเ่ ลขที…่ …………… ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ท…ี่ ……………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์ …….………
โทรศัพท์ ………………………..…… โทรสาร …………………………………… email ……………………….………..………………..……………….
ยื่นคําขอทําหน้าที่เป็นผู้ชํานาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ ของผู้ขอรั บ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็นผู้ชํานาญการให้กับ
เลขประจําตัวประชาชน
บุคคลธรรมดา ……………………………………………………
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
นิติบุคคล
……….…………………………………..………
-

-

-

-

-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา
สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน…………………..พ.ศ………..
ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน …………..ครั้ง
ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ…………..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..……..
ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ชํานาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

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

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

แบบ บตพ.๘
-๒-

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

พร้อมกับคําขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา

………
………
………

แผ่น
แผ่น
ใบ

สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาทีก่ ําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง
สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีอ่ ธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

………

แผ่น

………

แผ่น

………

แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

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

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

แบบ บตพ.๙
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ
รู ปถ่ ายสี
ขนาด ๒ นิว้

คําขอทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที่…………………ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที่………………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย์……….………
โทรศัพท์ ………………………..…… โทรสาร …………………………………… email ……………………….………..………………..……………….
ที่ทํางานปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ตั้งอยู่เลขที่……………… ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที่………………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย์……….………
โทรศัพท์ ………………………..…… โทรสาร …………………………………… email ……………………….………..………………..……………….
ยื่นคําขอทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ชํานาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็นผู้ช่วยผู้ชํานาญการให้กับ
เลขประจําตัวประชาชน
บุคคลธรรมดา ……………………………………………………
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
นิติบุคคล
……….…………………………………..………
-

-

-

-

-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา
สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมือ่ วันที…่ ……เดือน…………………..พ.ศ…………..
ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน ………ครั้ง
ครั้งสุดท้าย เมือ่ วันที…่ ……เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เมื่อวันที…่ ……เดือน……………………..พ.ศ…..……..
ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช่วยผู้ชํานาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

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

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

แบบ บตพ.๙

-๒-

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

พร้อมกับคําขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา

………
………
………

แผ่น
แผ่น
ใบ

สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

………

แผ่น

………

แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องทุกประการ

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

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

แบบ บตพ.๑๐

เลขที…่ …………….

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
………………………(ชื่อบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)…………………….
สํานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที…่ …….…….. ตรอก/ซอย……………………..…………..………ถนน…………………………………หมู่ท…ี่ …..…..
ตําบล/แขวง……………………………….. อําเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด………………………….…………………
ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีรายการสําคัญ ดังนี้
๑. บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
๒. เงือ่ นไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

เอกสารแนบท้าย ๑
เอกสารแนบท้าย ๒

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

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

เลขที…่ …………….

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. …………

เลขที…่ …………….

เอกสารแนบท้าย ๒
เงื่อนไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กําหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑

๒
๓
๔

๕

ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ดําเนินการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมาย ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรับ รองการจัด การพลั ง งาน รายงานสถานภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกําหนด
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน จั ด ให้ ผู้ ชํ า นาญการและผู้ ช่ ว ย
ผู้ชํานาญการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด
ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และจะแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานรั บ ทราบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ทั น ที ที่ เ กิ ด ความไม่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานในการส่งมอบ เอกสาร หลักฐาน หรือเข้ามาชี้แจง ตามที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด

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

แบบ บตพ.๑๑
ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน
เลขที่………………………..……….
ออกให้ ณ วันที่……เดือน……….…พ.ศ…..…

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
………………………(ชื่อบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)…………………….
สํานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที…่ …….…….. ตรอก/ซอย……………………..…………..………ถนน…………………………………หมู่ท…ี่ …..…..
ตําบล/แขวง……………………………….. อําเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด………………………….…………………
ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีรายการสําคัญ ดังนี้
๑. บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
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. ...................

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. …………......

ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน
เลขที่......................................
ออกให้ ณ วันที่........เดือน.............พ.ศ. ...................

เอกสารแนบท้าย ๒
เงื่อนไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กําหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑

๒
๓
๔

๕

ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ดําเนินการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมาย ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรับ รองการจัด การพลั ง งาน รายงานสถานภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกําหนด
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน จั ด ให้ ผู้ ชํ า นาญการและผู้ ช่ ว ย
ผู้ชํานาญการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด
ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และจะแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานรั บ ทราบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ทั น ที ที่ เ กิ ด ความไม่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานในการส่งมอบ เอกสาร หลักฐาน หรือเข้ามาชี้แจง ตามที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด

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