แบบ อ. ๑
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออำยุกำรขึ้นทะเบียน
เลขที่คำขอ……………………………..…
หน่วยงำนฝึกอบรม
ด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน วัน……เดือน………………. พ.ศ…….…
 ขึ้นทะเบียน  ต่ออำยุกำรขึ้นทะเบียน
ผู้รับคำขอ………………………….………
ข้ำพเจ้ำ (ชื่อนิติบุคคล)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
สำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่............ หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย ............................ถนน .......................ตำบล/แขวง .........................
อำเภอ/เขต .................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ ............................................
โทรสำร ................................................อีเมล………………………………….……………… เว็บไซต์............................................................
โดย 1. (นำย/นำง/นำงสำว) ……………………………..……………………2. (นำย/นำง/นำงสำว) …….………………………………..…………
ผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนำจตำมหนังสือแนบท้ำย
ยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ตำมประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรขึ้นทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน
พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ขอขึ้นทะเบียน  ต่ออำยุกำรขึ้นทะเบียน หน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและ
รับรองกำรจัดกำรพลังงำน
พร้อมกับแบบคำขอนี้ได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้
 หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) ตำมเอกสำรแนบแบบ อ.1/อ.2/อ.3 ติดอำกรแสตมป์ครบถ้วนตำมกฎหมำย พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ
ผูม้ ีอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ ซึ่งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของหลักฐำน จำนวน………แผ่น
 แผนที่แสดงที่ตั้งของหน่วยงำนพอสังเขป จำนวน………แผ่น
 หนังสือยินยอมกำรเป็นผู้บริหำรจัดกำรกำรฝึกอบรมประจำหน่วยงำน และเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเต็มเวลำประจำหน่วยงำน พร้อมประวัติกำรศึกษำ และ
ประสบกำรณ์กำรทำงำน รวมถึงเอกสำรและหลักฐำนตำมที่ระบุในเอกสำรแนบแบบ อ. ๑ จำนวน………แผ่น
 แผนและเป้ำหมำยกำรจัดฝึกอบรม โดยประมำณกำรจำนวนครั้งในกำรอบรมแต่ละปี และจำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแต่ละครั้ง จำนวน………แผ่น
 สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมสำเนำวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
ของผู้มีอำนำจหรือผู้รับมอบอำนำจ ซึ่งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของหลักฐำน จำนวน………แผ่น
 สำเนำเอกสำรกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพของนิติบุคคล พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจหรือผู้รับมอบอำนำจ จำนวน………แผ่น
 ขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน (Procedures) ของหน่วยงำนฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย
O ขั้นตอนและวิธีกำรจัดฝึกอบรม
O วิธีกำรคัดเลือกและประเมินวิทยำกร
O วิธีกำรประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรฝึกอบรมแต่ละครั้ง และกำรบันทึกผล
O อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………….
 สำเนำหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรม ซึ่งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจหรือผู้รับมอบอำนำจ จำนวน………แผ่น
 เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องเป็นควำมจริงทุกประกำร และยินดีที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้องทุกประกำร

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

ประทับตรา
นิติบุคคล

(ถ้ามี)

ลงชื่อ………………………………………………………..
(
)
วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ……………..
ผู้ยื่นคำขอ
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แบบ อ. ๑

คำรับรองของผู้ขอขึ้นทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรม

เลขที่คาขอ.........................
วันที่ .................................

ข้ำพเจ้ำ (ชื่อนิติบุคคล)………………………………………………………………………………………………………………………………………
จดทะเบียน เลขที…่ ………………………….ออกให้ ณ วันที่ …….เดือน……………พ.ศ……………ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่เลขที…่ ……………..….
หมู่ที่…………ตรอก/ซอย………………………………………….ถนน…………………………………..…ตำบล/แขวง……………………………………......
อำเภอ/เขต………………….…………………….…..…..…………จังหวัด……………………..……...………..……………รหัสไปรษณีย์........….………….
โดย ๑. (นำย/นำง/นำงสำว) ………………………..……………..……………๒. (นำย/นำง/นำงสำว)………………….……..….…………………….
ผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนำจตำมหนังสือแนบท้ำย
ยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลั งงำน ตำมประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรขึ้นทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ. 2559
ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่
 ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรอง
 ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง ภำยในระยะเวลำ ๓ ปี ก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรม
 ไม่เคยต้องโทษโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรกั ษ์พลังงำน
ภำยในระยะเวลำ ๓ ปี ก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรม
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ผู้มีอำนำจของหน่วยงำน หรือกรรมกำร หรือผู้บริหำร ดังรำยนำมต่อไปนี้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้มี
อำนำจของหน่วยงำน หรือกรรมกำร หรือผู้บริหำรของหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลัง งำนอื่น
ที่ถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง เว้นแต่พ้นกำหนดเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

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

ตำแหน่ง

ประทับตรา
นิติบุคคล

(ถ้ามี)

ลงลำยมือชื่อรับรอง

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

เอกสารแนบแบบ อ. 1
หนังสือยินยอมการเป็นผู้บริหารจัดการการฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา
หน่วยงานฝึกอบรมด้านตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………นามสกุล…………………………………อายุ………………...…..ปี
เชื้อชาติ……………………สัญชาติ………………………… เลขประจาตัวประชาชน………………………………………………………………….
อยู่บ้านเลขที่………………. หมู่ที่……………….. ตรอก/ซอย…………………………………………… ถนน………………………………..……..
ตาบล/แขวง……………………………………… อาเภอ/เขต………………………………….……… จังหวัด…………………………….....……….
รหัสไปรษณีย์ ……………….….……โทรศัพท์ ………………………………….……..……โทรศัพท์มื อถือ …………………………………………
โทรสาร………………………….…………….อีเมล…………………………………………………………….…………………………………………………
ยื่นหนังสือรับรองการเป็น  ผู้บริหารจัดการการฝึกอบรม  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาประจาหน่วยงาน
ฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามความใน
ข้อ 2 ของประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงาน
ฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2559 โดยเป็น  ผู้บริหารจัดการ  เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเต็มเวลาประจาหน่วยงาน ให้กับ
เลขทะเบียนนิติบุคคล
(ชื่อนิติบุคคล)……………………………………………………… ----
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อ 2 (๒)(ก) หรือ (ข)
ของประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรม
ด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2559
พร้อมกับหนังสือรับรองนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน จานวน …….แผ่น
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน จานวน …….แผ่น
 สาเนาวุฒิการศึกษา พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน จานวน …….แผ่น
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป
 สาเนาใบรับรองประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของ
หลักฐาน จานวน …….แผ่น
 หลักฐานการปฏิบัตงิ านเต็มเวลา (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยงาน) จานวน ……แผ่น
 หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………..…...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
หมายเหตุ : ขีด/ฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก
ลงชื่อ…………………………………………… ลงชื่อ…………………………………………… ลงชื่อ………………………………………………
(
)
(
)
(
)
วันที่………..เดือน………….……พ.ศ…… วันที่……..เดือน……..………พ.ศ………… วันที่……..เดือน……………พ.ศ………..
ผู้บริหารจัดการการฝึกอบรม/
ผู้ยื่นคาขอ
ผู้ยื่นคาขอ
ประทับตรา
นิติบุคคล
เจ้าหน้าทีป่ ระจาหน่วยงาน
(ถ้ามี)
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เอกสารแนบแบบ อ. 1

ประวัติผู้บริหารจัดการการฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา
หน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
1. ประวัติบุคคล
คานาหน้า-ชื่อ-นามสกุล

(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

เลขประจาตัวประชาชน:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
อีเมล :



2. ประวัติการศึกษา (เริ่มจากระดับการศึกษาสุงสุดย้อนหลังไปตามลาดับ)
ระดับการศึกษา
ชื่อสถาบันการศึกษา
วุฒิที่ได้รับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
3. ประสบการณ์ทางาน (เริ่มจากงานปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามลาดับ)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
หน่วยงาน

สาขา

ปีที่จบ

ลักษณะงานทีท่ า

ข้า พเจ้ า ขอรับ รองว่ า ข้ อความข้า งต้ น ถู กต้ อ งเป็ น ความริง ทุ กประการ และยิ น ดี ที่ จ ะปฏิบั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
ลงชื่อ……………………………………………… ลงชื่อ……………………………………………….. ลงชื่อ………………………………………………
(
)
(
)
(
)
วันที่………..เดือน………….……พ.ศ……….. วันที่…….…..เดือน……..…………พ.ศ………… วันที่...…..เดือน……………พ.ศ………..
ผู้บริหารจัดการการฝึกอบรม
ผู้ยื่นคาขอ
ผู้ยื่นคาขอ
ประทับตรา
นิติบุคคล
/เจ้าหน้าทีป่ ระจาหน่วยงาน
(ถ้ามี)

แบบ อ. 2
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
คำขอใบแทนหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียน
เลขที่คำขอ……………………………………
หน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบ
วัน………เดือน…………………. ปี…………
และรับรองกำรจัดกำรพลังงำน
ผู้รับคำขอ……………………………………
ข้ำพเจ้ำ (ชื่อนิติบุคคล)........................................................................................................................................................................
สำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่........................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..................................................ถนน........................................
ตำบล/แขวง…………...................................อำเภอ/เขต………………………...….......................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์...............................................................โทรสำร....................................................................
อีเมล…………....……………......................……………..……....เว็บไซต์....................................................................................................…
โดย 1. (นำย/นำง/นำงสำว)………………………….…………………….……2. (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………….……………
ผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนำจตำมหนังสือแนบท้ำย
ยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงำน ตำมประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรขึ้นทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ.2559
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอใบแทนหนังสือรับรอง ตำมรำยละเอียดดังนี้
หนังสือรับรองเลขที่…….…./……….…. อนุญำตครั้งแรก ออกให้ ณ วันที่..........เดือน...................................พ.ศ. ..............
ต่ออำยุครั้งที่….. ออกให้ ณ วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ...........สิ้นสุดอำยุ วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ............
เนื่องจำกหนังสือรับรอง
 สูญหำย  ถูกทำลำย/ชำรุดในสำระสำคัญ

 อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………………

พร้อมกับคำขอนี้ ได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดังต่อไปนี้
 หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) ตำมเอกสำรแนบแบบ อ.1/อ.2/อ.3 ติดอำกรแสตมป์ครบถ้วนตำมกฎหมำย พร้อมแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มีอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ ซึ่งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของ
หลักฐำน จำนวน …….. แผ่น
 เอกสำรแสดงหลักฐำนกำรแจ้งควำม (กรณีหนังสือรับรองสูญหำย/ถูกทำลำย) จำนวน …….. แผ่น
 อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จำนวน …….. แผ่น
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องเป็น ควำมจริงทุกประกำร และยินดีที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประกำร
ลงชื่อ……………………………………………..……
(………………………………………..…..…..)
วันที…่ …เดือน……………………พ.ศ………
ผู้ยื่นคำขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล(ถ้ามี)

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

คำขออนุมัติกำรฝึกอบรม
ด้ำนกำรตรวจสอบและรับรอง
กำรจัดกำรพลังงำน

แบบ อ. 3
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่คำขอ……………………………………
วัน………เดือน………………. พ.ศ………
ผู้รับคำขอ…………………………………

ข้ำพเจ้ำ (ชื่อนิติบุคคล)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
สำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่............ หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย ............................ถนน .......................ตำบล/แขวง .........................
อำเภอ/เขต .................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ ............................................
โทรสำร ................................................อีเมล..………………………………….……………… เว็บไซต์.............................................................
โดย 1. (นำย/นำง/นำงสำว) …………………………………….……………2. (นำย/นำง/นำงสำว) …………….……………………..………………….
ผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนำจตำมหนังสือแนบท้ำย
ยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน เพื่อขออนุมัติกำรฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและ
รับรองกำรจัดกำรพลังงำนตำมที่กำหนดในข้อ 12 ของประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรขึ้นทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ.2559 (เลือกได้มำกกว่ำ
1 หลักสูตร)
 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน ตำมข้อ 12 (1) ของประกำศฯ
 หลักสูตรพัฒนำวิชำชีพด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน ตำมข้อ 12 (2) ของประกำศฯ
 หลักสูตร…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 หลักสูตร…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำนฯ ตำมข้อ 12 (3) ของประกำศฯ
 หลักสูตร………………………………………………………………………………………………………………………………………
 หลักสูตร………………………………………………………………………………………………………………………………………
พร้อมกับแบบคำขอนี้ได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้







หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) ตำมเอกสำรแนบแบบ อ.๑/อ.2/อ.3 ติดอำกรแสตมป์ครบถ้วนตำมกฎหมำย พร้อมแนบสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้มีอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ ซึ่งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของหลักฐำน จำนวน………แผ่น
กำหนดกำรฝึกอบรม คู่มือ และเอกสำรประกอบกำรบรรยำยแต่ละหลักสูตร พร้อมข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถ
แก้ไขได้ อำทิ Microsoft Word หรือ Microsoft PowerPoint แล้วแต่กรณี จำนวน………..เล่ม บันทึกในแผ่นซีดี จำนวน……….แผ่น
หนังสือยินยอมกำรเป็นวิทยำกรแต่ละหลักสูตร พร้อมประวัติกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรทำงำน รวมถึงเอกสำรและหลั กฐำน
ตำมที่ระบุในเอกสำรแนบแบบ อ.3 จำนวน………แผ่น
แผนและเป้ำหมำยกำรจัดฝึกอบรม โดยประมำณกำรจำนวนครั้งในกำรอบรมแต่ละปี และจำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแต่ละครั้ง
จำนวน………แผ่น
สำเนำหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียน/ต่ออำยุกำรขึ้นทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรม ซึ่งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจหรือ
ผู้รับมอบอำนำจ จำนวน………แผ่น (กรณีได้รับกำรขึ้นทะเบียน/ต่ออำยุกำรขึ้นทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรมแล้ว)
เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องเป็นควำมจริงทุกประกำร และยินดีที่จะปฏิบัตติ ำมกฎหมำย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้องทุกประกำร
ลงชื่อ………………………………………………………..
(
)
วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ……………..
ผู้ยื่นคำขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล

(ถ้ามี)

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

-2แบบ อ. 3
คำรับรองของผู้ขออนุมัติกำรฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบ
และรับรองกำรจัดกำรพลังงำน

เลขที่คาขอ.........................
วันที่ .................................

ข้ำพเจ้ำ (ชื่อนิติบุคคล)……………………………………………………………………………………………………………………..…………………
สำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่............ หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย ............................ถนน .......................ตำบล/แขวง ..........................
อำเภอ/เขต .................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์ ...............................................
โทรสำร ................................................อีเมล..………………………………….……………… เว็บไซต์..............................................................
โดย 1. (นำย/นำง/นำงสำว) …………………………………….……………2. (นำย/นำง/นำงสำว) …………….………………………………………….
ผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนำจตำมหนังสือแนบท้ำย
ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่
 ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรอง
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ผู้มีอำนำจของหน่วยงำน หรือกรรมกำร หรือผู้บริหำร ดังรำยนำมต่อไปนี้ ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้มีอำนำจของหน่วยงำน หรือกรรมกำร หรือผู้บริหำร ของหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน
อื่นที่ถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง เว้นแต่พ้นกำหนดเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

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

ตำแหน่ง

ประทับตรา
นิติบุคคล

(ถ้ามี)

ลงลำยมือชื่อรับรอง

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

เอกสารแนบแบบ อ. 3

หนังสือยินยอมการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………นามสกุล………….……………………………อายุ………………...…..ปี
เชื้อชาติ……………………สัญชาติ………………………… เลขประจาตัวประชาชน………………………………………………………………………….
อยู่บ้านเลขที…่ ……………. หมู่ท…ี่ …………….. ตรอก/ซอย…………………………………………… ถนน…………………………………….…..……..
ตาบล/แขวง……………………………… อาเภอ/เขต…………………….……… จังหวัด……………………….รหัสไปรษณีย.์ ………………..…………
โทรศัพท์……………..…………….โทรสาร…………………….………………………อีเมล……………………………………….…...….………………………..
ยื่นหนังสือยินยอมการเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ต่ออธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารฝึ ก อบรมด้ า นการตรวจสอบและรั บ รองการ
จัดการพลังงาน ตามความในข้อ 14 ของประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2559 ในการฝึกอบรมหลักสูตร ดังต่อไปนี้
(เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร)
 หลักสูตรผูต้ รวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามข้อ 12 (1) ของประกาศฯ
(เลือกได้มากกว่า 1 ระดับ)
 ระดับผู้ช่วยผู้ชานาญการ  ระดับผู้ชานาญการ
 หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามข้อ 12 (2) ของประกาศฯ
 หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามข้อ 12 (3) ของประกาศฯ
โดยเป็นวิทยากรให้กับ
เลขทะเบียนนิติบุคคล
(ชื่อนิติบุคคล)……………………………………………………… ----
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กาหนดในข้อ ๙ (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) แห่ง
ประกาศกรมพั ฒนาพลังงานทดแทนและอนุรั ก ษ์พลั งงาน เรื่อง หลัก เกณฑ์และวิธี การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรั บรองการ
จัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้
 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไป และมีคุณวุฒิ ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหรือ
วิทยาศาสตร์ หรือพลังงาน ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 3 ปีและมีประสบการณ์
ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยาย และเป็นวิทยากรที่เกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า 1 ปี
 เป็นอาจารย์ประจาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทสาขาวิศวกรรม หรือ
วิทยาศาสตร์ หรือพลังงาน ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์ในการทางานที่ เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยายและเป็นวิทยากร
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า 3 ปี
 เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือพลังงาน ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัด การพลังงาน ไม่น้อยกว่า
5 ปี ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยายมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่อธิบดีประกาศกาหนด ตามข้อ 13 (2) และ หรือ ข้อ 13 (3)
 ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
 ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………
 ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………
ลงชื่อ……………………………………………… ลงชื่อ……………………………………………….. ลงชื่อ………………………………………………
(
)
(
)
(
)
วันที่………..เดือน………….……พ.ศ……….. วันที่…….…..เดือน……..…………พ.ศ……… วันที่....…..เดือน…..…………พ.ศ………..
วิทยากร
ผู้ยื่นคาขอ
ผู้ยื่นคาขอ
ประทับตรา
นิติบุคคล

(ถ้ามี)
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เอกสารแนบแบบ อ. 3
พร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยวิทยากรเจ้าของหลักฐาน จานวน…………แผ่น
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยวิทยากรเจ้าของหลักฐาน จานวน…………แผ่น
 สาเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยวิทยากรเจ้าของหลักฐาน จานวน…………แผ่น
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป
 สาเนาใบรับรองแสดงเป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบรรยาย (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดย
วิทยากรเจ้าของหลักฐาน จานวน…………แผ่น
 สาเนาใบผ่านประสบการณ์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยวิทยากรเจ้าของหลักฐาน จานวน…………แผ่น
 หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………..…...
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และเป็นไปตามข้อ 13 แห่งประกาศกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พ ลังงาน เรื่อง หลัก เกณฑ์และวิธี การขึ้น ทะเบียนหน่วยงานฝึ กอบรมด้า นการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงาน พ.ศ. 2559 และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ลงชื่อ……………………………………………… ลงชื่อ……………………………………………….. ลงชื่อ………………………………………………
(
)
(
)
(
)
วันที่………..เดือน………….……พ.ศ……….. วันที่…….…..เดือน……..…………พ.ศ……… วันที่....…..เดือน…..…………พ.ศ………..
วิทยากร
ผู้ยื่นคาขอ
ผู้ยื่นคาขอ
ประทับตรา
นิติบุคคล

(ถ้ามี)
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เอกสารแนบแบบ อ. 3

ประวัติวิทยากร
ฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
1. ประวัติบุคคล
คานาหน้า-ชื่อ-นามสกุล

(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

เลขประจาตัวประชาชน:
ตาแหน่งงานปัจจุบัน:


 ข้าราชการ ระดับ…………………………………………………………………………………………………………….
สังกัด……………………………………………………………………………………………………………………………
 เคยเป็นข้าราชการ ระดับ……………………………………………..………………………….………….……….…...
สังกัด……………………………………………………………………………………………………………..…….….…...
 อาจารย์ประจาในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด………………………………………………………………………………………………………………………………
 อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………….…………………………………………………………………….…

สถานที่ทางานปัจจุบัน:
ที่ตั้งสถานที่ทางาน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
โทรศัพท์:
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
อีเมล :
2. ประวัติการศึกษา (เริ่มจากระดับการศึกษาสุงสุดแล้วย้อนหลังไปตามลาดับ)
ระดับการศึกษา
ชื่อสถาบันการศึกษา
วุฒิที่ได้รับ

สาขา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ลงชื่อ……………………………………………… ลงชื่อ……………………………………………….. ลงชื่อ………………………………………………
(
)
(
)
(
)
วันที่………..เดือน………….……พ.ศ……….. วันที่…….…..เดือน……..…………พ.ศ……… วันที่....…..เดือน…..…………พ.ศ………..
วิทยากร
ผู้ยื่นคาขอ
ผู้ยื่นคาขอ
ประทับตรา
นิติบุคคล

(ถ้ามี)

ปีที่จบ
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เอกสารแนบแบบ อ. 3
3. หัวข้อวิชาที่ประสงค์จะเป็นวิทยากรผู้บรรยาย
หลักสูตร/หัวข้อ
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามข้อ 12 (1) (เลือกได้มากกว่า 1 ระดับ)
ระดับผู้ช่วยผู้ชานาญการ
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...……………..…………………………….………………………
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
ระดับผู้ชานาญการ
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามข้อ 12 (2) ของประกาศฯ
1. หลักสูตร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
2. หลักสูตร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามข้อ 12 (3) ของประกาศฯ
1. หลักสูตร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
2. หลักสูตร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….…………
ลงชื่อ……………………………………………… ลงชื่อ……………………………………………….. ลงชื่อ………………………………………………
(
)
(
)
(
)
วันที่………..เดือน………….……พ.ศ……….. วันที่…….…..เดือน……..…………พ.ศ……… วันที่....…..เดือน…..…………พ.ศ………..
วิทยากร
ผู้ยื่นคาขอ
ผู้ยื่นคาขอ
ประทับตรา
นิติบุคคล

(ถ้ามี)
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เอกสารแนบแบบ อ. 3
4. ประสบการณ์การทางาน (เริม่ จากงานปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามลาดับ และแยกตามหัวข้อวิชาที่ประสงค์เป็นวิทยากร
ตามที่ระบุในข้อ 3 )
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
ลักษณะงานที่ทา

ลงชื่อ……………………………………………… ลงชื่อ……………………………………………….. ลงชื่อ………………………………………………
(
)
(
)
(
)
วันที่………..เดือน………….……พ.ศ……….. วันที่…….…..เดือน……..…………พ.ศ……… วันที่....…..เดือน…..…………พ.ศ………..
วิทยากร
ผู้ยื่นคาขอ
ผู้ยื่นคาขอ
ประทับตรา
นิติบุคคล

(ถ้ามี)
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เอกสารแนบแบบ อ. 3
5. ประสบการณ์การเป็นวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาที่บรรยาย
(เริ่มจากปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามลาดับ และแยกตามหัวข้อวิชาที่ประสงค์เป็นวิทยากรตามที่ระบุในข้อ 3 )
 มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยาย…………..ปี
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หน่วยงานที่จัด
หลักสูตรและหัวข้อที่บรรยาย
ช่วงเวลาที่บรรยาย
(จานวนชั่วโมง)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
เงือ่ นไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ลงชื่อ……………………………………………… ลงชื่อ……………………………………………….. ลงชื่อ………………………………………………
(
)
(
)
(
)
วันที่………..เดือน………….……พ.ศ……….. วันที่…….…..เดือน……..…………พ.ศ……… วันที่....…..เดือน…..…………พ.ศ………..
วิทยากร
ผู้ยื่นคาขอ
ผู้ยื่นคาขอ
ประทับตรา
นิติบุคคล

(ถ้ามี)

เอกสารแนบแบบ อ.๑/อ.2/อ.3

หนังสือมอบอำนำจ
วันที…่ ……เดือน………………………….พ.ศ…………..
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล)...........................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่………....หมู่ที่……..……ตรอก/ซอย…………….………. ถนน………..………………ตาบล/แขวง……………….……..…..
อาเภอ/เขต……………………….……….…..….……..จังหวัด…………………..…………...………...รหัสไปรษณีย์…………………….……..
โดย (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………..ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ขอมอบอานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………..………………………อายุ………..…ปี เชื้อชาติ……….……..
สัญชาติ…………….อยู่บ้านเลขที่…….………..หมู่ที่ …….…..…..ตรอก/ซอย………………….…ถนน………………………………….…
ตาบล/แขวง…………………………….……..……อาเภอ/เขต……………………….……………จังหวัด………………..……..………….……
รหัสไปรษณีย์………………………เป็นผู้มีอานาจดาเนินการ…………………………………..…………………………………………....…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
...........................................................................................................................................................................................
…….………………………………....แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ
การใดที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทาเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานทั้งผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ……………………….………….………………ผู้มอบอานาจ
(………………....………………..…)
ลงชื่อ……………………….………….…………….…ผู้รับมอบอานาจ
(…………………....…………..……)
ลงชื่อ………………………….………….……………พยาน
(…………………....…………………)
ลงชื่อ………………………….………….……………พยาน
(…………………………....……….…)
หมายเหตุ ๑. หนังสือมอบอานาจฉบับนี้ใช้ในกรณีที่ ผู้มีอานาจผูกพันนิติบุคคล ไม่ได้เป็นผู้ยื่น คาขอขึ้นทะเบียน/
ต่ออายุ/ขออนุมัติการฝึกอบรม/ขอใบแทนฯ ด้วยตนเอง แต่มอบอานาจให้ให้ผู้อื่นมาดาเนินการแทน
2. แนบสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งแสดงรายชื่อผู้มี
อานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจทุกแผ่นพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
3. แนบสาเนาหลักฐานการมอบอานาจที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยเจ้าของหลักฐาน
4. ติดอากรแสตมป์ ๓๐.๐๐ บาท

แบบ อ. 4

หนังสือรับรองหน่วยงานฝึกอบรม
ด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
เลขที่........./................

แก้ ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ ….
วันที่….เดือน……พ.ศ……

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

โดยหนังสือฉบับนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย....................................................
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อนุญาตให้…………………………..………...สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที่......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย......................................ถนน..........................................................
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด................................................................
รหัสไปรษณีย์............................
ขึ้นทะเบี ยนเป็น หน่ว ยงานฝึ กอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลั งงาน ตามประกาศ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้าน
การตรวจสอบและรับ รองการจั ดการพลังงาน พ.ศ. 2559 โดยมีบุคลากรประจําหน่ว ยงานฝึ กอบรมตาม
เอกสารแนบท้าย
ทั้งนี้ ต้องดําเนินการตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน พ.ศ. 2559 โดยเคร่งครัด
อนุญาตครั้งแรก ออกให้ ณ วันที่........เดือน.................พ.ศ. ...............
ต่ออายุครั้งที่….. ออกให้ ณ วันที่........เดือน.................พ.ศ. ...............
สิ้นสุดอายุ วันที่.........เดือน..................พ.ศ. ...................

(นายธรรมยศ ศรีช่วย)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เอกสารแนบท้าย
บุคลากรประจําหน่วยงานฝึกอบรม ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารจัดการการฝึกอบรม จํานวน..........คน
๑.๑ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................
๑.๒ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................
๒. เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยงานฝึกอบรม จํานวน..........คน
๒.๑ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................
๒.๒ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................
๒.๓ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................

ใบแทนหนังสือรับรอง

แบบ อ. 5

เลขที…่ ……..…./……………
ออกให้ ณ วันที…่ …….เดือน…………..พ.ศ……….

หนังสือรับรองหน่วยงานฝึกอบรม
ด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
เลขที่........./................

แก้ ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ ….
วันที่….เดือน……พ.ศ……

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

โดยหนังสือฉบับนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย....................................................
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อนุญาตให้…………………………..……………………………….…....
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..................................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย...........................................................
ถนน.............................................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................
ขึ้นทะเบี ยนเป็น หน่ว ยงานฝึ กอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลั งงาน ตามประกาศ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้าน
การตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน พ.ศ. 2559 โดยมี บุ ค ลากรประจํ า หน่ ว ยงานฝึ ก อบรมตาม
เอกสารแนบท้าย
ทั้งนี้ ต้องดําเนินการตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน พ.ศ. 2559 โดยเคร่งครัด
อนุญาตครั้งแรก ออกให้ ณ วันที่........เดือน.................พ.ศ. ...............
ต่ออายุครั้งที่….. ออกให้ ณ วันที่........เดือน.................พ.ศ. ...............
สิ้นสุดอายุ วันที่.........เดือน..................พ.ศ. ...................

(นายธรรมยศ ศรีช่วย)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เอกสารแนบท้าย
บุคลากรประจําหน่วยงานฝึกอบรม ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารจัดการการฝึกอบรม จํานวน..........คน
๑.๑ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................
๑.๒ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................
๒. เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยงานฝึกอบรม จํานวน..........คน
๒.๑ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................
๒.๒ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................
๒.๓ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................

