
 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
เรื่อง  คําขอรับใบอนุญาต  คําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขผู้ชํานาญการ 

หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๔  แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ออกตามความพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ขอ้ ๑ การยื่นคําขอรับใบอนุญาต  และหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา  ให้ยื่นโดยใช้แบบ  
บตพ.๑  และแบบ  บตพ.๔  ถึง  ๙  ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒ การยื่นคําขอเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  และหลักฐาน
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา  ให้ยื่นโดยใช้แบบ  บตพ.๒  และแบบ  บตพ.๔  ถึง  ๙  ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ การยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  และหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา  ให้ยื่นโดยใช้
แบบ  บตพ.๓  ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๔ ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  ให้เป็นไปตามแบบ  บตพ.๑๐  
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๕ ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  ให้เป็นไปตามแบบ  บตพ.๑๑  
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
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 -๒-  
 
 
หมายเหตุ  
๑. ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ย่ืนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว 

โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน 
๓. ในกรณีท่ีผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับ

ใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ิมเติม ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับ
แจ้ง  

๔. ในกรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับใบอนุญาต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะจําหน่าย
เร่ืองออกจากสารบบ แลว้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

๕. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต 

 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ.........................................................  ลงช่ือ......................................................... 
    (.......................................................)     (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ………...…  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

   

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)  

เลขท่ีคําขอ



                                           
 - ๓ -                                                           แบบ บตพ.๑ 

 
        

 

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทบุคคลธรรมดา  สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ซ่ึงติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

ตามกฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ  
ผู้รับมอบอํานาจท่ีรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……… ชุด  

 คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ ……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ……… แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ชํานาญการ จํานวน ………คน  พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล 

ประกอบด้วย  
……… ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาท่ีกําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาน้ัน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอ่ืนๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………………. ……… แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล

ประกอบด้วย 
……… ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง 

การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอ่ืนๆ  (ถ้ามี)…………………………………………………………………………… ……… แผ่น  
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 

  (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)

เลขท่ีคําขอ



 

 -๔-        แบบ บตพ.๑ 

 
 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................................  ลงช่ือ......................................................... 
    (.......................................................)     (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……..……  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

   
 
 

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทนิติบุคคล  สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้มีอํานาจแทนนิติบุคคล ซ่ึงติดอากรแสตมป์ครบถ้วนตาม

กฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ท่ีรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……….. แผ่น  

 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มี
อํานาจลงลายมือชื่อผกูพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……….. ชุด  

 สําเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล 

……….. แผ่น  

 คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ..………  แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ ……….. แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ……….. แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล 

ประกอบด้วย 
……….. ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม

กฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาท่ีกําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาน้ัน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอ่ืนๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………………….. ……….. แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล

ประกอบด้วย 
……….. ชุด  

 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและ

รับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอ่ืนๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………..…………………….. ……….. แผ่น  

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)  

เลขท่ีคําขอ
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                แบบ บตพ.๒ 
 

 
-๒- 

 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. เปล่ียนแปลงผู้ชํานาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จากที่ได้รับอนุญาต 
 เปล่ียนแปลงผู้ชํานาญการ 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)…………………………………………... 

               เปล่ียนแปลงผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 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 
 ลดรายช่ือผู้ชํานาญการ 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. ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ย่ืนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว  

โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ  

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

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ………..…  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

                                     

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 



                แบบ บตพ.๒ 
 

 

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทบุคคลธรรมดา  สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ซ่ึงติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

ตามกฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับ
มอบอํานาจท่ีรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……… ชุด  

 สําเนาใบอนุญาตเลขท่ี………………………………………………………. 
แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังท่ี............ออกให้ ณ วันท่ี ..........เดือน..........................พ.ศ................. 

……… แผ่น  

 คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ ……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ……… แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ชํานาญการ จํานวน ………คน  พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล 

ประกอบด้วย  
……… ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาท่ีกําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาน้ัน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอ่ืนๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………………. ……… แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล

ประกอบด้วย 
……… ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง 

การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)…………………………………………………………………………… ……… แผ่น  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

-๓-



                แบบ บตพ.๒ 
 

 
 

 

 
   ลงช่ือ......................................................... 

  
ลงช่ือ......................................................... 

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

ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทนิติบุคคล  สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ มีอํานาจแทนนิติบุคคล ซ่ึงติดอากรแสตมป์ครบถ้วน  

ตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ท่ีรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……….. แผ่น  

 สําเนาใบอนุญาตเลขท่ี……………………………………………………………… 
แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังท่ี............ออกให้ ณ วันท่ี ..........เดือน..........................พ.ศ................. 

..……… แผ่น  

 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……….. ชุด  

 สําเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล 

……….. แผ่น  

 คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ..……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ ……….. แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ……….. แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล 

ประกอบด้วย 
……….. ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาท่ีกําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาน้ัน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกําหนดกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………….. ……….. แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล

ประกอบด้วย 
……….. ชุด  

 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเ ร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ

และรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอ่ืนๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………….. ……….. แผ่น  

-๔-

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 



ประเภทคําขอ
บคุคลธรรมด

 

นติิบคุคล 

 

 

ข้อมูล
ใบอนญุาต 

 

 ยื่นค
คุณสมบัติขอ
การจัดการพลั
 

 
  

 
 
 
 
 

อ       บุ
ดา ชื่อผู้ขอ (น

ที่อยูท่ี่สาม
ถนน ......
อําเภอ/เข
โทรศัพท์ 
โทรสาร .

เลขประจํ

ชื่อนิติบุค

เลขทะเบี
ประเภทธุ
ใบอนุญาต
ออกให้ตัง้
ที่อยู่สํานกั
ถนน ......
อําเภอ/เข
โทรศัพท์ 
โทรสาร .
Website
ใบอนุญาต
อนุญาต ณ
แก้ไขเพิ่ม

คําขอรับใบแท
งผู้ขอรับใบอน
ังงาน พ.ศ. ๒๕๕

สูญหาย 
  อื่น ๆ โปรดระ

 

 

คคลธรรมดา 
นาย/นาง/นาง

มารถติดต่อได้ 
......................
ขต ..................
......................
......................

ําตวัประชาชน

คล…………..……

ยนนติบิุคคล 
ธรุกิจ……………
ตประกอบวิชา
งแต่วันที…่…เดื
กงานใหญ่ เลข
......................
ขต ..................
......................
......................
……………………
ตเลขที…่………
ณ วันที…่………
เติมครั้งที…่….

นใบอนุญาตตร
นุญาต หลักเกณ
๕๕ เนื่องจากใบ

  
ะบุ…………………

 

             
สาว)……………

เลขที่ ...........
................. หมู
................ จังห
......................
............ E-ma

น      

……………………

 
……………………
ชีพวิศวกรรมค
อน………………

ขที่ ..................
................. หมู
................ จังห
......................
............ E-ma
……………………
……………………

……เดือน…………
.ออก ณ วันที.่

รวจสอบและรั
ณฑ์ วิธีการ แล
บอนุญาต 

 
………………………

คําขอใ

 นติบิคุคล 
……………………น

......... ตรอก/ซ
มูท่ี่ ...............ตํ
หวัด ...............
..... โทรศัพท์เค

ail …………....…

-    

………………………

-    
……………………
ควบคุม ประเภ
…พ.ศ………..ถึงว
... ตรอก/ซอย 
มูท่ี่ ...............ตํ
หวัด ...............
..... โทรศัพท์เค

ail …………....…
……………………

……..................
……………………
........เดอืน......

ับรองการจัดก
ละเงื่อนไขการ

 ถูกทําลาย/
………………………

ใบแทนใบอ

นามสกุล………

ซอย ...............
ตาํบล/แขวง ...
............. รหัสไ
คล่ือนที่ .........

……...………………

 -   

……………………

-   
……………………

ภทนิติบุคคล เล
วันที…่…เดือน…
.....................

ตาํบล/แขวง ...
............. รหัสไ
คล่ือนที่ .........

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

……..พ.ศ…………
.......................

ารพลังงานตาม
รขอรับใบอนุญ

/ชํารุดในสาระส
….……….. 

อนุญาต 

…..…………….…

......................
.......................
ไปรษณยี์ .......
......................
…………..……....

   - 

…………..……….…

  -  
……………………
ลขที…่……………
…………………พ
.......................
.......................
ไปรษณยี์ .......
......................
…………..……....
……………………
.......................
……………………
........พ.ศ........

มความในข้อ ๑
ญาต และการอ

สําคัญ  

เล
วัน
ผู้ร

……………..….. 

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

  -  

…………….….. 

 -  
………….……. 

…….…………… 
พ.ศ………..….. 
..................... 
.....................  
..................... 
....................
.......………….. 
…………………. 
.................... 
…………….…. 
.................... 

๑๓ แห่งกฎกร
นุญาตตรวจสอ

สําหร
ลขที่คําขอ………
นที…่.…เดือน…
รับคําขอ………

 แบบ บ

สําหรับเจ้
 

 

ะทรวงกําหนด
อบและรับรอง

รับเจ้าหน้าที่
……………………
……………..พ.ศ.
……………………

บตพ.๓ 
 

้าหน้าที ่

ด
ง 

 
 

……………. 
…….…... 
……………..



 แบบ บตพ.๓ 
 

-๒- 
 
 
หมายเหตุ  
๑. ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ผู้ย่ืนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว 

โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน 
 

 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจรงิทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องทกุประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…  วนัที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ



 แบบ บตพ.๓ 
 

 -๓- 
 

 

 
 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทบุคคลธรรมดา  สําหรับเจ้าหน้าที ่
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบแทนใบอนุญาตที่ติดอากรแสตมป์

ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……… ชุด  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

……… แผ่น  

 หลักฐานการแจ้งความจากสถานีตํารวจในท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือ
ใบอนุญาตเดิมที่ถูกทําลายหรือชํารุด แล้วแต่กรณี  

……… แผ่น  

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทนิติบุคคล  สําหรับเจ้าหน้าที ่
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้มีอํานาจแทนนิติบุคคลซ่ึงติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

ตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับ  
มอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……… แผ่น  

 หนัง สือรับรองการจดทะเ บียนเป็นนิติบุคคลที่ ออกไว้ ไม่ เกิน  3 เดือน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือ
การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

……… ชุด  

 หลักฐานการแจ้งความจากสถานีตํารวจในท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือ
ใบอนุญาตเดิมที่ถูกทําลายหรือชํารุด แล้วแต่กรณี  

……… แผ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ…………  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

   
                 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 



แบบ บตพ.๔ 
 

คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ประเภทบุคคลธรรมดา)      

  
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล…………………………………………………………………..…              

เลขประจําตัวประชาชน …………………………………………..……….. ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ....................................... ถนน........................................ 
หมู่ที่ ...............ตําบล/แขวง .............................................  อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ............................  
 ขอรับรองว่าข้าพเจ้า 

 ไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาต 

 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
   ในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

   เคยถกูเพกิถอนใบอนุญาตมาแล้ว……ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อวนัที…่…...เดือน………………..พ.ศ………… 

 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
   การอนุรักษ์พลังงาน  

 เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์ 
 พล ัง ง าน………ครั้ ง  ครั้ ง สุ ดท้ าย  เ มื่ อ วั นที่………เ ดื อน………………….…..พ .ศ………..พ้น โทษ 

เมื่อวันที่…………….…เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติ  
  ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ   
 

พร้อมกับคํารับรองน้ี ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดงันี ้  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ……… แผ่น
 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ……… แผ่น
 สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร 

ในสาขาทีก่ําหนดให้การจดัการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น  
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……… แผ่น

 สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีอ่ธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด  
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……… แผ่น

 เอกสารอื่น (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น
 
 

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

 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ



แบบ บตพ.๔ 
 

คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ประเภทนิติบุคคล)      

  
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล……………………………………………………………….…..…              
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน            
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  
 

พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการพจิารณา ดังนี ้  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ……… แผ่น
 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ……… แผ่น
 สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร 

ในสาขาทีก่ําหนดให้การจดัการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น  
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……… แผ่น

 สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีอ่ธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด  
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……… แผ่น

 เอกสารอื่น (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น
 
 

ลงชื่อ.........................................................  ลงช่ือ......................................................... 
(.......................................................)  (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ….………  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……...… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี)

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ



แบบ บตพ.๔ 
                                                 -2- 

 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล  
ณ วันที่………เดือน…………………………….พ .ศ…………..มีความถูกต้อง ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล          
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์ เลขที่……………….………ออกให้ ณ วันที่……เดือน……………..……พ.ศ……………. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล  
ดังรายนามต่อไปนี้ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๑) (จ) ของกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ลําดบั ชื่อ-สกุล ตําแหนง่ 
ลงลายมือชือ่เพื่อรับรองว่า
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ (๑)(จ) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ   
 

 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................................  ลงช่ือ......................................................... 
(.......................................................)  (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ…….…..  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ………… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 
 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ



แบบ บตพ.๕ 
 

หนังสือมอบอํานาจ 
 
วันที่………เดือน………………………….พ.ศ………….. 
 

 โดยหนังสือฉบับน้ี ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………….อายุ…………..ปี 
เช้ือชาติ………………สัญชาติ…………….ที่อยู่เลขที…่…………..ตรอก/ซอย………..……………..ถนน………………….………..… 
หมู่ที…่…..…ตําบล/แขวง………………………….……..……อําเภอ/เขต…………………….………..จังหวัด…………………..…..….. 
ในฐานะ……………………………………………………ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด………………………………..…………………….
ต้ังอยู่เลขที่………………..ตรอก/ซอย……….……………….………..ถนน………………...................................……หมู่ที่……..…
ตําบล/แขวง………………….……อําเภอ/เขต…………………….……….……..จังหวัด………………………………………….……..….. 
ขอมอบอํานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………อายุ…………ปี  เช้ือชาติ………………………
สัญชาติ…………….ที่อยู่เลขที…่…………..ตรอก/ซอย………..……………..ถนน………………………….....……หมู่ที…่………..…
ตําบล/แขวง………………………….……..……อําเภอ/เขต…………………….………..จังหวัด…………………………………..…..…..
เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการ…………………………………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….……แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ 
 การใดท่ีผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจฉบับน้ีแล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทําเองทั้งสิ้น 

เพ่ือเป็นหลักฐานทั้งผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

      ลงช่ือ……………………….………….………………ผู้มอบอํานาจ 
                      (………………………..…………………………) 
  
      ลงช่ือ……………………….………….………………ผู้รับมอบอํานาจ 
                      (………………………..…………………………) 
  
      ลงช่ือ……………………….………….………………พยาน 
                      (………………………..…………………………) 
       

ลงช่ือ……………………….………….………………พยาน 
                      (………………………..…………………………) 
หมายเหตุ 

๑. หนังสือมอบอํานาจฉบับน้ีใช้ในกรณีที่กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลที่มีอํานาจลงนามผูกพัน         
นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ไม่ได้เป็นผู้ ย่ืนขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมา
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตแทน 

๒. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทั้งผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ โดยเจ้าของหลักฐานเป็น 
ผู้รับรองสําเนาถูกต้อง 

๓. ติดอากร ๓๐.๐๐ บาท 

      (สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 

เลขท่ีคําขอ



 
                                                                                                                                    แบบ บตพ.๖ 

  

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีแสดงรายช่ือข้างต้นถูกตอ้ง และเปน็ความจริงทุกประการ  

 

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

  วันที…่..… เดอืน…………………….. พ.ศ………..…     วันที…่..… เดอืน……………….. พ.ศ……….… 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

   

ลําดบั คํานําหน้า-ชื่อ-สกุล เลขประจําตวัประชาชน 
ลายมือชือ่ 

ผู้ชํานาญการ 

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี)

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 



 
                                                                                                                                    แบบ บตพ.๗ 

  

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีแสดงรายช่ือข้างต้นถูกตอ้ง และเปน็ความจริงทุกประการ  

 

ลงชื่อ.........................................................  ลงช่ือ......................................................... 
     (.......................................................)        (.......................................................) 

  วันที…่..… เดอืน…………………….. พ.ศ……………     วันที…่..… เดอืน………………... พ.ศ………..…
ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

   

ลําดบั คํานําหน้า-ชื่อ-สกุล เลขประจําตวัประชาชน 
ลายมือชือ่ 

ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี)

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 



 
แบบ บตพ.๘ 

คําขอทําหน้าที่ผู้ชํานาญการ 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที…่………………ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที…่……………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณยี…์…….……… 
โทรศัพท ์………………………..…… โทรสาร …………………………………… email  ……………………….………..………………..………………. 

ที่ทํางานปัจจุบนั…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
ตั้งอยูเ่ลขที…่…………… ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที…่……………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณยี…์…….……… 
โทรศัพท ์………………………..…… โทรสาร …………………………………… email  ……………………….………..………………..………………. 

ยื่นคําขอทําหน้าที่เป็นผู้ชํานาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยเป็นผู้ชํานาญการให้กับ 

 
    บุคคลธรรมดา ……………………………………………………

เลขประจําตวัประชาชน 
 -  -      -  -  

 
    นิติบุคคล ……….…………………………………..………

เลขทะเบียนนติบิุคคล 
 -  -      -  -  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาต 
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 

 สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน…………………..พ.ศ……….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
 เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน …………..ครั้ง  

  ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ…………..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ชํานาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………….…….…… ลงชื่อ…………………………………..…………  ลงช่ือ……………………….……….…………… 
     (…………………………….……………….)        (…………………………………………….)        (………..………………………………….) 
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ….…. วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ…….   วันที่ ….….เดอืน………………….พ.ศ……. 

ผู้ชํานาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 
 

รูปถ่ายสี

ขนาด ๒ นิว้ 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 



 
แบบ บตพ.๘ 

 
-๒- 

 
พร้อมกับคําขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดงันี ้  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ……… แผ่น
 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ……… แผ่น
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไมเ่กิน ๖ เดือน จาํนวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ……… ใบ
 สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร  

ในสาขาทีก่ําหนดให้การจดัการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พรอ้มรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง 

……… แผ่น

 สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีอ่ธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรอง
สําเนาถูกตอ้ง 

……… แผ่น

 เอกสารอื่น (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น

 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…….…… ลงชื่อ…………………………………..…………  ลงช่ือ……………………….……….…………… 
     (…………………………….……………….)        (…………………………………………….)        (………..………………………………….) 
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ….…. วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ…….   วันที่ ….….เดอืน………………….พ.ศ……. 

ผู้ชํานาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 
 
 
 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 



 
แบบ บตพ.๙ 

 

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 

 
    บุคคลธรรมดา ……………………………………………………

เลขประจําตวัประชาชน 
 -  -      -  -  

 
    นิติบุคคล ……….…………………………………..………

เลขทะเบียนนติบิุคคล 
 -  -      -  -  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนญุาต 
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตทีอ่อกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการอนรุักษ์พลังงานในระยะเวลา 

 สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 เคยถกูเพกิถอนใบอนุญาตมาแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมือ่วันที…่……เดือน…………………..พ.ศ………….. 
 ข้าพเจ้าไมเ่ป็นผู้เคยต้องโทษโดยคําพพิากษาถงึที่สุดในความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน  
 เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรกัษพ์ลังงาน ………ครั้ง 

 ครั้งสุดท้าย เมือ่วันที…่……เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เมื่อวันที…่……เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ช่วยผู้ชํานาญการใหก้ับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………….…….…… ลงชื่อ…………………………………..…………  ลงช่ือ……………………….……….…………… 
     (…………………………….……………….)        (…………………………………………….)        (………..………………………………….) 
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ….…. วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ…….   วันที่ ….….เดอืน………………….พ.ศ……. 

ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต 

รูปถ่ายสี

ขนาด ๒ นิว้ 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 



 
แบบ บตพ.๙ 

  
 
 

-๒- 
 
 

พร้อมกับคําขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดงันี ้  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ……… แผ่น
 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ……… แผ่น
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไมเ่กิน ๖ เดือน จาํนวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ……… ใบ
 สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรอง
สําเนาถูกตอ้ง 

……… แผ่น

 เอกสารอื่น (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น

 
 

 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจรงิทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องทกุประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ลงชื่อ………………………………….…….…… 

 
ลงชื่อ……………………………………..………… 

  
ลงช่ือ……………………………….…………… 

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

ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ผู้ขอรับใบอนุญาต                 ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ



 

 

 เลขที…่……………. 

  
 

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก ่

………………………(ชื่อบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)……………………. 

สํานักงานตัง้อยูเ่ลขที…่…….…….. ตรอก/ซอย……………………..…………..………ถนน…………………………………หมู่ที…่…..…..
ตําบล/แขวง……………………………….. อําเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด………………………….………………… 

ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีรายการสําคัญ ดังนี้ 

๑. บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  เอกสารแนบท้าย ๑ 
๒. เงื่อนไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  เอกสารแนบท้าย ๒ 

            

   อนุญาต ณ วนัที่ ………..เดือน………….พ.ศ. ………… 

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

   ออกให้ ณ วนัที่ .............เดอืน………….พ.ศ. ………… 

 

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

                                                                อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 

 

 

แบบ บตพ.๑๐



 

 

 

เอกสารแนบท้าย ๑ 
บัญชีแสดงรายช่ือผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 

 

รายช่ือผู้ชํานาญการ จํานวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๒. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๓. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๔. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๕. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
 

รายช่ือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๒. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๓. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๔. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๕. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
   
   
   
   
   

 

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

   ออกให้ ณ วนัที่ .............เดอืน………….พ.ศ. ………… 

 

 

 

 

 

เลขที…่……………. 



 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย ๒ 
เง่ือนไขการอนุญาตตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กําหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรอง       
การจัดการพลังงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ดําเนินการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมาย ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รายงานสถานภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกําหนด 

๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จัดให้ผู้ชํานาญการและผู้ช่วย
ผู้ชํานาญการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด  

๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และจะแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทันทีที่เกิดความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานในการส่งมอบ เอกสาร หลักฐาน หรือเข้ามาชี้แจง ตามที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด 

 
 

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

   ออกให้ ณ วนัที่ .............เดอืน………….พ.ศ. ………… 

 

 

เลขที…่……………. 



 

 

ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงาน 
เลขท่ี………………………..………. 
ออกให้ ณ วันท่ี……เดือน……….…พ.ศ…..… 

   
 

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก ่

………………………(ชื่อบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)……………………. 

สํานักงานตัง้อยูเ่ลขที…่…….…….. ตรอก/ซอย……………………..…………..………ถนน…………………………………หมู่ที…่…..…..
ตําบล/แขวง……………………………….. อําเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด………………………….………………… 

ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีรายการสําคัญ ดังนี้ 

๑. บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  เอกสารแนบท้าย ๑ 
๒. เงื่อนไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  เอกสารแนบท้าย ๒ 

            

   อนุญาต ณ วนัที่ ………เดือน……………........พ.ศ. …………….. 

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

   ออกให้ ณ วนัที่ .........เดือน…………...........พ.ศ. …………...... 

 

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

                                                                อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 

 

 

แบบ บตพ.๑๑



 

 

                                                                                       

 

 

เอกสารแนบท้าย ๑ 
บัญชีแสดงรายช่ือผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 

 

รายช่ือผู้ชํานาญการ จํานวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๒. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๓. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๔. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๕. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
 

รายช่ือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๒. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๓. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๔. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
๕. ……………………………………………… เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
 

 

 

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

   ออกให้ ณ วนัที่ .........เดือน…………...........พ.ศ. …………...... 

 

 

 

 

ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงาน 
เลขท่ี...................................... 
ออกให้ ณ วันท่ี........เดือน.............พ.ศ. ................... 



 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย ๒ 
เง่ือนไขการอนุญาตตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕    
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กําหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ดําเนินการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมาย ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รายงานสถานภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกําหนด 

๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จัดให้ผู้ชํานาญการและผู้ช่วย
ผู้ชํานาญการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด  

๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และจะแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทันทีที่เกิดความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานในการส่งมอบ เอกสาร หลักฐาน หรือเข้ามาชี้แจง ตามที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด 

 
 

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

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

ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงาน 
เลขท่ี...................................... 
ออกให้ ณ วันท่ี........เดือน.............พ.ศ. ................... 
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