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ช่ือบริษทั                                                                 . 
ท่ีอยู ่                                                                       . 

                                                                                                            
วนัท่ี                เดือน                          พ.ศ.                     .                                                                                 

 

เร่ือง    การผอ่นผนัการปฏิบติัตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) 
 

เรียน    อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
 

อา้งถึง    หนงัสือท่ี พน 0504/                (หนงัสือแจง้การเป็นอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม, แจง้เตือนใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย) 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1.  แบบค าขอผอ่นผนัการปฏิบติัตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 (บพผ.1) 
 2. ตารางแสดงปริมาณการใชพ้ลงังานท่ีผา่นมาและคาดการณ์ปริมาณการใชพ้ลงังานของปีท่ีขอผอ่นผนั  
 3. ส าเนาใบแสดงการใชพ้ลงังาน (บิลค่าไฟฟ้าและบิลการใชพ้ลงังานส้ินเปลืองอ่ืน) 
                                   ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. ___________.      
 4. ส าเนาใบแสดงจดทะเบียนนิติบุคคล 
                            5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัคนต่างดา้ว   
 

 ตามท่ี  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  ไดแ้จง้วา่บริษทั                                               . 
TSIC-ID :                               ตั้งอยูเ่ลขท่ี               หมู่ท่ี            ถนน                               ต าบล/แขวง                                 .                      
อ าเภอ/เขต                          จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                  มีสถานะเป็นอาคารควบคุม / โรงงานควบคุม 
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 / พระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 โดยมีหนา้ท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด นั้น 
 

 บริษทัฯ ขอเรียนใหท้ราบวา่ ปัจจุบนัติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้ารวมขนาด                      กิโลโวลทแ์อมแปร์
แต่ในช่วงเวลาท่ีผา่นมามีปริมาณการใชพ้ลงังานต ่ากวา่ปริมาณตามท่ีกฎหมายก าหนด เน่ืองจาก                                         .                                      
ดั้งนั้น บริษทัฯ จึงขอผ่อนผนัการปฏิบติัตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) 
เป็นเวลา 1 ปี ประจ าปี พ.ศ.                     .. ดงัรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

( ผูมี้อ  านาจลงนาม ) 
 

ผูป้ระสานงาน                                           . 
โทร.                                                          . 

ตราประทบั
นิติบุคคล 



 
แบบค ำขอผ่อนผันกำรปฏิบัติตำม   

พระรำชบัญญตัิกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลงังำน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. 2550)           
                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . 
 

 ขา้พเจา้ (ช่ือนิติบุคคล)                                                                     โดย (ผูมี้อ  านาจ)                                                         .                                                                                                                                                                          
ในฐานะ (ผูจ้ดัการ ฯลฯ)                             ขอยืน่ค  าขอผอ่นผนัการปฏิบติัตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535  
ตามมาตรา 8 วรรค 3 หรือมาตรา 18 วรรค 2 ต่ออธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือนิตบุิคคล                                                                                                               ประเภท         อาคาร          โรงงาน 
ช่ืออำคำร / โรงงำน                                                                                                     TSIC-ID :                                                      .  
ประเภทกจิกำร                                                                         ราชการ       รัฐวสิาหกิจ       เอกชน       อ่ืนๆ 
 

ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ เลขที่               หมู่ท่ี          ถนน                       ต าบล/แขวง                 .    
อ าเภอ/เขต                                   จงัหวดั                                       รหสัไปรษณีย ์                              . 
โทรศพัท ์                                   โทรสาร                                   . 
 

ทีต่ั้งอำคำร / โรงงำน เลขที ่               หมู่ท่ี          ถนน                           ต าบล/แขวง                .    
อ าเภอ/เขต                                   จงัหวดั                                       รหสัไปรษณีย ์                              . 
โทรศพัท ์                                   โทรสาร                                   . 
 

สถำนภำพของอำคำรควบคุม / โรงงำนควบคุม 
   ช่ือผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน                                                            เลขท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน                            . 
   ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าท่ีติดตั้ง                                                                                   กิโลวตัต ์
   ขนาดหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีติดตั้งรวม                                                                      กิโลโวลทแ์อมแปร์ 
 

กำรใช้พลงังำนของอำคำรควบคุม / โรงงำนควบคุม (ของปีทีผ่่ำนมำ)  
  ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช ้                                                                                               หน่วย (กิโลวตัต ์- ชัว่โมง)  /  ปี   
  พลงังานส้ินเปลืองอ่ืนๆ (เทียบเท่าพลงังานไฟฟ้า)                                               เมกะจูล  /  ปี      
 

กำรใช้พลงังำนทีค่ำดกำรณ์ของอำคำรควบคุม / โรงงำนควบคุม (ของปีทีข่อรับกำรพจิำรณำผ่อนผนั) 
  ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช ้                                                                                               หน่วย (กิโลวตัต ์- ชัว่โมง)  /  ปี 
  พลงังานส้ินเปลืองอ่ืนๆ (เทียบเท่าพลงังานไฟฟ้า)                                               เมกะจูล  /  ปี 

 

เหตุผลประกอบกำรขอผ่อนผนักำรปฏิบตัติำมพระรำชบญัญัตฯิ 
                                                                                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                                                          . 
 

ขอผ่อนผนักำรปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตฯิ เป็นระยะเวลำ 1 ปี ประจ ำปี พ.ศ.                                                                               .  
 โดยมีเอกสารหลกัฐานแนบประกอบการพิจารณาพร้อมน้ีและขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีช้ีแจงประกอบเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีแนบมาทั้งหมดเป็นความจริง 
                             

ลงนาม                                                        ผูย้ืน่ค  าขอ  
                     (                                                        ) 
                                       /               /                     . 

 

บพผ. 1 

ตราประทบั
นิติบุคคล 



 
 

- 2 - 
 

1. ปริมาณการใชพ้ลงังาน 
 1.1  ปริมาณการใชพ้ลงังานรวมช่วง 6 เดือนแรกของปีท่ีผา่นมา    (ม.ค.-มิ.ย.)                                               ลา้นเมกะจูล 
 1.2  ปริมาณการใชพ้ลงังานรวมช่วง 6 เดือนหลงัของปีท่ีผา่นมา    (ก.ค.-ธ.ค)                                                ลา้นเมกะจูล 
 1.3  ปริมาณการใชพ้ลงังานรวมท่ีคาดการณ์ ส าหรับ 6 เดือนแรกของปีต่อไป    (ม.ค.-มิ.ย.)                          ลา้นเมกะจูล 

 1.4  ปริมาณการใชพ้ลงังานรวมท่ีคาดการณ์ ส าหรับ 6 เดือนหลงัของปีต่อไป    (ก.ค.-ธ.ค)                           ลา้นเมกะจูล            
        (ของปีท่ีขอรับการพิจารณาผอ่นผนั) 
 
2. เอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งยืน่พร้อมแบบค าขอผอ่นผนั ประกอบดว้ย   

2.1 ผูข้อจะตอ้งเป็นเจา้ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือผูไ้ด้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าว โดยมี
หนงัสือมอบอ านาจ พร้อมภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัคนต่างดา้ว ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บ
มอบอ านาจ โดยเจา้ของหลกัฐานเป็นผูรั้บรองความถูกตอ้ง 

2.2 ในกรณีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นนิติบุคคล ผูข้อจะต้องเป็นผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
หรือผูไ้ด้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าว โดยนอกจากตอ้งมีหลกัฐานตามขอ้ 2.1 แลว้ ยงัตอ้งเพ่ิมเติมหลกัฐาน 
แสดงฐานะของนิติบุคคล ได้แก่ ภาพถ่ายใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท หนังสือรับรอง 
ของส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั ซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน 

2.3 ภาพถ่ายใบแสดงการใชพ้ลงังาน (บิลค่าไฟฟ้าและบิลการใชพ้ลงังานส้ินเปลืองอ่ืน)  
 



ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
ไฟฟ้า กิโลวตัต/์ชม. 40,000.00     45,000.00     45,000.00     50,000.00     50,000.00     50,000.00     50,000.00     55,000.00     55,000.00     60,000.00     60,000.00     60,000.00     620,000.00       
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว กิโลกรัม 1,700.00       1,700.00       1,600.00       1,700.00       1,500.00       1,500.00       1,400.00       1,400.00       1,300.00       1,300.00       1,300.00       1,300.00       17,700.00         

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
ไฟฟ้า กิโลวตัต/์ชม. 60,000.00     60,000.00     65,000.00     65,000.00     65,000.00     65,000.00     65,000.00     70,000.00     70,000.00     75,000.00     75,000.00     75,000.00     810,000.00       
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว กิโลกรัม 1,300.00       1,700.00       1,700.00       1,700.00       1,500.00       1,500.00       1,700.00       1,700.00       1,300.00       1,300.00       1,300.00       1,400.00       18,100.00         
หน่วยเดิม

ปริมาณการใช้พลงังานแต่ละชนิดที่คาดการณ์ช่วงเวลาที่ขอผ่อนผนั  มกราคม  -  ธันวาคม พ.ศ. __________

สรุปปริมาณการใช้พลงังานของ บริษทั ________________________  จ ากดั
ขอผ่อนผนัการปฏิบัตติามกฎหมายเป็นระยะเวลา 1 ปี  (ประจ าปี พ.ศ. ________)

ปริมาณการใช้พลงังานแต่ละชนิดในรอบปีที่ผ่านมา  มกราคม  -  ธันวาคม พ.ศ. __________

ชนิดพลงังาน หน่วยเดมิ
ปริมาณการใช้จริง

ชนิดพลงังาน หน่วยเดมิ
ปริมาณที่คาดการณ์



ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม (MJ)
ไฟฟ้า 3.6 144,000.00   162,000.00   162,000.00   180,000.00   180,000.00   180,000.00   180,000.00   198,000.00   198,000.00   216,000.00   216,000.00   216,000.00   2,232,000.00    
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 50.22 x 0.45 38,418.30     38,418.30     36,158.40     38,418.30     33,898.50     33,898.50     31,638.60     31,638.60     29,378.70     29,378.70     29,378.70     29,378.70     400,002.30       

182,418.30   200,418.30   198,158.40   218,418.30   213,898.50   213,898.50   211,638.60   229,638.60   227,378.70   245,378.70   245,378.70   245,378.70   2,632,002.30    

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม (MJ)
ไฟฟ้า 3.6 216,000.00   216,000.00   234,000.00   234,000.00   234,000.00   234,000.00   234,000.00   252,000.00   252,000.00   270,000.00   270,000.00   270,000.00   2,916,000.00    
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 50.22 x 0.45 29,378.70     38,418.30     38,418.30     38,418.30     33,898.50     33,898.50     38,418.30     38,418.30     29,378.70     29,378.70     29,378.70     31,638.60     409,041.90       

245,378.70   254,418.30   272,418.30   272,418.30   267,898.50   267,898.50   272,418.30   290,418.30   281,378.70   299,378.70   299,378.70   301,638.60   3,325,041.90    
หน่วย / เมกะจูล

สรุปปริมาณการใช้พลงังานของ บริษทั ________________________  จ ากดั
ขอผ่อนผนัการปฏิบัตติามกฎหมายเป็นระยะเวลา 1 ปี  (ประจ าปี พ.ศ. ________)

ปริมาณการใช้พลงังานแต่ละชนิดในรอบปีที่ผ่านมา  มกราคม  -  ธันวาคม พ.ศ. __________

ชนิดพลงังาน คูณด้วย
ปริมาณการใช้จริง

รวมการใช้พลงังานที่คาดการณ์

รวมการใช้พลงังาน

ปริมาณการใช้พลงังานแต่ละชนิดที่คาดการณ์ช่วงเวลาที่ขอผ่อนผนั  มกราคม  -  ธันวาคม พ.ศ. __________

ชนิดพลงังาน คูณด้วย
ปริมาณที่คาดการณ์



หน่วย / เมกะจูล

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม (MJ)

ปริมาณการใชพ้ลงังานท่ีผา่นมา ม.ค.- ธ.ค._______ 182,418.30   200,418.30   198,158.40   218,418.30   213,898.50   213,898.50   211,638.60   229,638.60   227,378.70   245,378.70   245,378.70   245,378.70   2,632,002.30    

ปริมาณการใชพ้ลงังานท่ีคาดการณ์ ม.ค.- ธ.ค. ____ 245,378.70   254,418.30   272,418.30   272,418.30   267,898.50   267,898.50   272,418.30   290,418.30   281,378.70   299,378.70   299,378.70   301,638.60   3,325,041.90    

บริษทั ________________________  จ ากดั

ตารางแสดงปริมาณการใช้พลงังานที่ผ่านมาและคาดการณ์การใช้พลงังานของปีที่ขอผ่อนผนั
ขอผ่อนผนัการปฏิบัตติามกฎหมายเป็นระยะเวลา 1 ปี  (ประจ าปี พ.ศ. _______)
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วยวดั (MJ)

ปริมาณการใชพ้ลงังานท่ีผา่นมา ม.ค.- ธ.ค._______ 

ปริมาณการใชพ้ลงังานท่ีคาดการณ์ ม.ค.- ธ.ค. ____


