คูมือการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

สิงหาคม 2552
ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2552

คํานํา
ตามพระราชบัญญัติก ารสงเสริมการอนุรัก ษพลัง งาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบัญญัติ
การส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 9(2) และมาตรา 21(2) ได กํ า หนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํา นาจในการ
ออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุ มตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหง รวมถึงการกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวน
ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ดังนั้น กรมพัฒนาพลั งงานทดแทนและอนุรักษพลั งงาน จึงไดจัดทําคูมือวิธีการและขั้ นตอนการแจง
แต ง ตั้ งผู รั บ ผิด ชอบด า นพลั ง งาน รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงผู รับ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานซึ่ ง พ น หน า ที่ ไ ป ตาม
ขอกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 เพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติของเจาของโรงงานควบคุ มและเจาของอาคารควบคุม ในการแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมของตนเองตอไป

สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

สารบัญ
1.
2.
3.
4.
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10.
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13.
14.

วัตถุประสงค
ขอกําหนดของกฎหมายที่ใชบังคับ
คุณสมบัติของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
หนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ขอกําหนดในการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม
การแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ขอยกเวนในการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
บทกําหนดลงโทษตามมาตรา 55
ความหมายของคําหรือคํายอ
ขั้นตอนและวิธีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานและตัวอยาง
ขั้นตอนและวิธีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมและตัวอยาง
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตามขอยกเวนในการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
และตัวอยาง
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตามขอยกเวนในการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
แทนคนเดิมและตัวอยาง
วิธีการสงแบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก : กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบ
ดานพลังงาน พ.ศ. 2552
ภาคผนวก ข : ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
เรื่อง แบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552
ภาคผนวก ค : ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
เรื่อง แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของ
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552
ภาคผนวก ง : ตัวอยางหนังสือนําสงแบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ภาคผนวก จ : ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิม
ซึ่งพนหนาที่ไป
ภาคผนวก จ 1 : ตัวอยางหนังสือหนังสือแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

หนา
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1
2
2
3
3
5
5
8
9
9
13
18

สําหรับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ
ภาคผนวก จ 2 : ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมสําหรับ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ
ภาคผนวก ฉ : ตัวอยางหนังสือหนังสือแจงการแตงตั้งและขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานอาวุโสภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ
(กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมกอนหรือในวันที่กฎกระทรวง
ใชบังคับและมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยูแลว)
ภาคผนวก ฉ 1 : ตัวอยางหนังสือแจงการมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยูแลวสําหรับ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมขนาดเล็ก (กรณีเปนโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ)
ภาคผนวก ฉ 2 : ตัวอยางหนังสือแจงการมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยูแลวสําหรับโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุมขนาดใหญ (กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ)
ภาคผนวก ฉ 3 : ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสภายใน 2 ป
นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ (กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ)
ภาคผนวก ฉ 4 : ตัวอยางหนังสือแจงขอขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อาวุโสภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ (กรณีเปนโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ)
ภาคผนวก ช : ตัวอยางหนังสือขอขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
(กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหลังวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ
และยังไมพนกําหนด 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ)
ภาคผนวก ซ : ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งและขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานอาวุโสแทนคนเดิม (ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ)
ภาคผนวก ซ 1 : ตัวอยางหนังสือแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
(ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงฯ นี้ใชบังคับ)
ภาคผนวก ซ 2 : ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสแทนคนเดิม
(ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ)
ภาคผนวก ซ 3 : ตัวอยางหนังสือขอขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
แทนคนเดิม (ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ)

1. วัตถุประสงค
เพื่ อ เป น คู มื อ ปฏิ บั ติ สํ า หรั บ เจ า ของโรงงานควบคุ ม และเจ า ของอาคารควบคุ ม ในการจั ด ให มี
ผูรับผิดชอบด านพลังงานประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมของตนเองตามคุณสมบัติ หนาที่ และ
จํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน รวมถึงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมซึ่งพนหนาที่ไป
ตามที่กํ าหนดไว ในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดตามคุ ณสมบัติ หนาที่ และจํ านวนของผูรั บผิ ดชอบดา น
พลังงาน พ.ศ. 2552
2. ขอกําหนดของกฎหมายที่ใชบังคับ
ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 9(2) และมาตรา 21(2) กํ า หนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานมีอํานาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมและ
เจ าของอาคารควบคุม ตอ งจัด ใหมีผูรั บผิดชอบดานพลังงานประจํา โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุ มของ
ตนเองตามคุณสมบัติและหนาที่ที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ
พรอมกันนี้ ในมาตรา 55 ไดกําหนดบทลงโทษสําหรับเจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม
หรือผูรับผิดชอบดานพลังงานรายใดก็ตามที่ไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวน
ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 (2) และมาตรา 21(2) ดังกลาวขางตน
แลว ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท
3. คุณสมบัติของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
3.1 เปนผูไ ดรับ ประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ ชั้นสูงและมี ประสบการณก ารทํ างานในโรงงานหรือ อาคาร
อยางนอย 3 ป โดยมีผลงานดานการอนุรักษ พลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุม
3.2 เปนผูไดรับ ปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร หรือ ทางวิทยาศาสตร โดยมี ผลงานดา นการอนุรัก ษ
พลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
3.3 เปนผูสํา เร็จการฝก อบรมดานการอนุรัก ษพ ลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคค ลายคลึง
กันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ
3.4 เป น ผูสํ า เร็จ การฝ ก อบรมหลั ก สู ต รผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานอาวุโ ส หรื อ การฝ ก อบรมที่ มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ
3.5 เปนผูสอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
การรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ตามขอ 3.1 และขอ 3.2 ใหใชแบบตามที่อธิบดีประกาศกําหนด (แบบ บพช. 2 และ บพช. 3)

1

4. หนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน มีหนาที่ดังตอไปนี้
4.1 บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานเปนระยะ ๆ
4.2 ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักเกณฑการอนุรักษพลังงาน
4.3 ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงวา
ดวยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
4.4 ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา 10
มาตรา 10 ไดกําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบ
ใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานมีหนาที่ตองชวยเจาของโรงงานควบคุมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน
30 วันนั บแตวันที่ ไดรับคําสั่ งนั้น สํา หรับเจาของอาคารควบคุม และผูรับผิ ดชอบดา นพลัง งานประจํ าอาคาร
ควบคุม ก็ตองปฏิ บัติตามคําสั่ งในมาตรา 10 ดวยเชนกั น (มาตรา 21 วรรคสอง) และหากเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไมปฏิบัติคําสั่งดังกลาวตองมีโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท (ตามมาตรา 54)
5. ขอกําหนดในการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
เจา ของโรงงานควบคุม หรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมี ผูรับผิดชอบดานพลังงานภายใน 180
วัน นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรือาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที โดยผูรับผิดชอบดาน
พลังงานซึ่งประจําอยูที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหงตองมีจํานวนและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
5.1 ในกรณี ที่เปนโรงงานควบคุมหรือ อาคารควบคุ มที่ ไดรับ อนุมั ติจ ากผู จํา หนายพลัง งานใหใ ช
เครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดต่ํากวา 3,000 กิโลวัตตหรือ
3,530 กิโลโวลตแอมแปรห รือ ใชพ ลังงานไฟฟา พลั งงานความรอ นจากไอน้ํ า หรือ พลั งงานสิ้นเปลืองอื่น
จากผู จํา หนายพลัง งานหรือของตนเอง อย างใดอยางหนึ่งหรือ หลายอยา งรวมกัน ตั้ง แตวันที่ 1 มกราคมถึ ง
วันที่ 31 ธั นวาคมของป ที่ผ านมามีป ริม าณพลัง งานทั้งหมดเทียบเทาพลั งงานไฟฟ าต่ํากว า 60 ลา นเมกะจูล
ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย 1 คน โดยตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 3
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5.2 ในกรณี ที่เปนโรงงานควบคุมหรือ อาคารควบคุ มที่ ไดรับ อนุมั ติจ ากผู จํา หนายพลัง งานใหใ ช
เครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต 3,000 กิโลวัตตหรือ
3,530 กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป หรือใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงานสิ้นเปลือง
อื่น จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง
วันที่ 31 ธันวาคมของปที่ผานมามีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแต 60 ลานเมกะจูล ขึ้น
ไป ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย 2 คน โดยอยางนอย 1 คนตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยาง
ใดตามขอ 3.4 หรือขอ 3.5 สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด
ตามขอ 3
การแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน พรอมทั้งเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ใหใชแบบตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด (แบบ บพช.1)
6. การแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาที่ไปและมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
นั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 5 ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้
6.1 มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที
6.2 จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานขึ้นแทนภายใน 90 วัน นับแตวันที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิม
พนจากหนาที่ และแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
7. ขอยกเวนในการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน สรุปไดดังนี้
7.1 กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ 5.1 อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช
บั งคั บ และเจา ของโรงงานควบคุม หรือเจา ของอาคารควบคุ ม ไดจั ดให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบดา นพลั ง งานซึ่ ง มี
คุ ณ สมบั ติ อ ย า งหนึ่ ง อย า งใดตามข อ 3.1 ข อ 3.2 หรื อ ข อ 3.3 อยู แ ล ว ให แ จ ง ให อ ธิ บ ดี ท ราบ และให
ผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงฯ นี้
สําหรับกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามขอ 5.1 ดังกลาวขางตนยังมิไดจัด
ใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานตามจํานวน และคุณสมบัติที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ กฎกระทรวงฯ นี้
ใชบังคับ
7.2 กรณี ที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุ มตามขอ 5.2 อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใ ช
บั งคั บ และเจา ของโรงงานควบคุม หรือเจา ของอาคารควบคุ ม ไดจั ดให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบดา นพลั ง งานซึ่ ง มี
คุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 3.1 ขอ 3.2 และขอ 3.3 อยูแลว ใหแจงใหอธิบดีทราบและใหผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงนี้
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เมื่อไดแจงให อธิบดีทราบแลว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดังกลาวขางตน
ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
คนที่ 2 ภายใน 180 วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคั บ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดย
ทันที
(2) กรณีที่ไม สามารถจัดใหมีผูรับ ผิดชอบด านพลังงานซึ่งมีคุ ณสมบัติตามขอ 3.4 หรือ 3.5
ภายใน 180 วัน ตามที่กําหนดในขอ (1) ได โดยไมใชเปนความผิดของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
นั้น มี หนังสื อชี้ แจงเหตุผ ลเพื่อขอขยายระยะเวลาดัง กลา วตออธิ บ ดี และใหอธิ บ ดีมี
อํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาตอไปไดไมเกิน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ทั้งนี้ โดยใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
7.3 กรณี ที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุ มตามขอ 5.2 อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใ ช
บัง คับ และเจา ของโรงงานควบคุมหรือ เจ าของอาคารควบคุ มยัง มิได จัด ใหมีผู รับ ผิดชอบดานพลังงาน ให
เจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น ดําเนินการจัดหาผูรับผิดชอบดานพลังงาน ภายในระยะเวลาและ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 7.2 (1) และ (2)
7.4 กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ 5.2 นับแตวันถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงฯ
นี้ใช บังคั บ และยังไม พนระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใช บังคั บ ให เจาของโรงงานควบคุ มหรื อ
เจาของอาคารควบคุมจัดให มีผู รับผิดชอบดานพลั งงานตามจํ านวนและคุ ณสมบั ติที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
ภายใน 180 วั น นั บ แต วั น ที่ เ ป น โรงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม แล ว แจ ง ให อ ธิ บ ดี ท ราบโดยทั น ที
ยกเวน ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมยังไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 3.4 หรือ 3.5 ภายในระยะเวลาที่กําหนด 180 วันได โดยไมใชเปนความผิด
ของเจา ของโรงงานควบคุ มหรือเจา ของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุ ม
ดังกลาวดําเนินการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามขั้นตอนและวิธีการในขอ 7.2(2)
7.5 ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลัง งานซึ่งมีคุณ สมบัติตามขอ 3.4 หรือ 3.5 พนจากหนาที่ไปภายใน
ระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใ ชบังคับ และมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมี
ผูรับ ผิดชอบดานพลั งงานไม ครบตามหลั กเกณฑที่ กํา หนดในขอ 5.2 ให เจาของโรงงานควบคุ มหรือเจาของ
อาคารควบคุมดังกลาวดําเนินการดังตอไปนี้
(1) มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที
(2) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
ภายใน 180 วัน นับ แตวันที่ผู รับผิ ดชอบดา นพลั ง งานเดิม พ นจากหนา ที่ แล วแจง ให
อธิบดีทราบโดยทันที
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(3) กรณีที่ไ มส ามารถจั ดใหมี ผูรับผิ ดชอบดานพลัง งานซึ่ งมี คุณ สมบัติตามที่ กํา หนดในข อ
3.4 หรือ 3.5 ภายในระยะเวลา 180 วั น ตามที่ กําหนดไวในขอ (2) ได โดยไม ใชเ ปน
ความผิ ดของเจาของโรงงานควบคุ ม หรื อเจา ของอาคารควบคุ ม ใหเจ า ของโรงงาน
ควบคุมหรือ เจ าของอาคารควบคุม นั้น มี หนังสื อชี้ แจงเหตุผลเพื่ อขอขยายระยะเวลา
ดังกลาวตออธิบดี และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาตอไปไดไมเกิน 2 ป
นับแตวั นที่กฎกระทรวงนี้ใ ชบังคับ ทั้งนี้ โดยใหเจ า ของโรงงานควบคุม หรือ เจา ของ
อาคารควบคุมจัด ให มีผูรับ ผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิ มภายในระยะเวลาที่ไดรับ
อนุมัติ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
การแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานตามขอ 7.1-7.5 พรอมทั้งเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ให
เปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด (แบบ บพช.1)
รายละเอียดของขอกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน พ.ศ. 2552 อยูในภาคผนวก ก
8. บทกําหนดลงโทษตามมาตรา 55
ตามมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ พลัง งาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ไดกํา หนดบทลงโทษสําหรับเจาของ
โรงงานควบคุ ม เจาของอาคารควบคุม หรือผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่ง ไมป ฏิบัติตามกฎกระทรวงกํ าหนด
คุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิ ดชอบด านพลังงาน พ.ศ.2552 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9(2) และ
มาตรา 21(2) แหงพระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท
9. ความหมายของคําหรือคํายอ
เพื่อใหคูมือฉบับนี้มีความกระชับ และอานได เขา ใจงายขึ้ น จึงได จัดทํ าคําอธิบ ายความหมายของคํ า
หรือคํายอที่ใชในคูมือ ดังตอไปนี้
คํา/คํายอ
พระราชบัญญัติ

พพ.
อพพ./อธิบดี
DF/DB

หมายถึง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน พ.ศ.2535 ซึ่ ง แก ไ ข
เพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญญั ติก ารสงเสริม การอนุรัก ษพลัง งาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
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คํา/คํายอ
หมายถึง
โรงงานควบคุมและ/หรืออาคาร โรงงานควบคุ ม และ/หรื อ อาคารควบคุ ม ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากผู จํ า หน า ย
ควบคุมขนาดเล็ก
พลังงานใหใชเครื่อ งวัดไฟฟาหรือใหติด ตั้ง หมอแปลงไฟฟา ชุดเดี ยวกั น
หรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดต่ํากวา 3,000 กิโลวัตต หรือ 3,530 กิ โลโวลต
แอมแปร หรือ ใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงาน
สิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปที่ ผานมามี
ปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาต่ํากวา 60 ลานเมกะจูล
โรงงานควบคุมและ/หรือ
โรงงานควบคุ ม และ/หรื อ อาคารควบคุ ม ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากผู จํ า หน า ย
อาคารควบคุมขนาดใหญ
พลังงานใหใชเครื่อ งวัดไฟฟาหรือใหติด ตั้ง หมอแปลงไฟฟา ชุดเดี ยวกั น
หรือหลายชุดรวมกั น มี ขนาดตั้งแต 3,000 กิโลวัต ต หรือ 3,530 กิโลโวลต
แอมแปรขึ้นไป หรือ ใชพลัง งานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือ
พลังงานสิ้น เปลืองอื่นจากผูจําหนา ยพลัง งานหรื อของตนเองอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอย างรวมกั นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธัน วาคมของปที่
ผานมามีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแต 60 ลาน
เมกะจูลขึ้นไป
PRE
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ผูรับผิดชอบดา นพลังงานที่เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับ ผิดชอบ
อาวุโส
ดา นพลั ง งานอาวุโ สหรื อการอบรมที่ มี วั ตถุ ป ระสงค ค ล า ยคลึ ง กั นกั บ ที่
อธิ บ ดี ใ ห ค วามเป น ชอบ (ตามข อ 3.4) หรื อ เป น ผู ส อบได ต ามเกณฑ ที่
กํ า หนดจากการจั ด สอบผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งาน ซึ่ ง จั ด โดย พพ.
(ตามขอ 3.5)
รัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
กฎกระทรวง
กฎกระทรวงกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ หน า ที่ และจํ า นวนผู รั บ ผิ ด ชอบด า น
พลังงาน พ.ศ. 2552
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คํา/คํายอ
แบบ บพช.1
แบบ บพช.2
แบบ บพช.3

หมายถึง
แบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานที่ไดจากการปฏิบัติงานใน
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานที่ไดจากการปฏิบัติงานใน
โรงงาน/อาคารที่มิใชเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

หมายเหตุ (1) ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสที่มีคุณสมบัติตามขอ 3.4 หมายถึง ผูที่สําเร็ จการฝ กอบรม
หลั ก สู ต รผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานอาวุ โ สที่ จั ด ขึ้ น โดย พพ. หรื อ หลั ก สู ต รอื่ น ที่ มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันซึ่งอธิบดีใหความเห็นชอบแลว
(2) ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสที่มีคุณสมบัติตามขอ 3.5 หมายถึง ผูใดก็ตามที่อาจเคยไดรับ
หรือยัง ไมไดรับการฝก อบรมหลักสูต รผูรั บผิ ดชอบด านพลังงานมากอนก็ได แตเป นผูที่มี
ความรูค วามสามารถสูงพอในการสอบให ผานเกณฑ ซึ่ ง พพ. เปนผู กําหนดจัด การสอบ
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
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10. ขั้นตอนและวิธีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานและตัวอยาง
10.1 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบตนเองวาเปนโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ตามความหมายที่กําหนดไวในขอ 9
10.2 ในกรณีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขนาดเล็ก ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุม ดําเนินการดังนี้
(1) จัดหาบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูรับผิดชอบพลังงานตามขอหนึ่งขอใดในขอ 3.1-3.5
อยางนอย 1 คน ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม เพื่อแจง
การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานตออธิบดีโดยทันที
(2) จัดทําหนังสือนําสงแบบการแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน (แบบ บพช.1) พรอมดวย
เอกสารและหลัก ฐานตาง ๆ ตามที่ กํา หนดไวในแบบฯ เสนออธิ บดีพิจารณาการแตงตั้ง
ผูรับ ผิดชอบดา นพลั ง งาน ซึ่ ง จะใช เวลาในการพิ จารณาและแจง ผลการพิ จารณาพรอ ม
หมายเลขประจําตัวผูรับผิดชอบดานพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุ ม
ทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ พพ. ตอ งไดรับ ขอมู ลและเอกสารตา ง ๆ ถูก ตอ งและครบถวนตามที่
กําหนดไวในแบบฯ แลว
ในกรณี ที่เ จ าของโรงงานควบคุมหรือ เจาของอาคารควบคุมแจงการแตงตั้งผูรับ ผิดชอบดา น
พลังงาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามข อ 3.1 หรือ 3.2 จะตองสงแบบรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงาน
ตามแบบ บพช.2 ในกรณีที่ปฏิบั ติง านในโรงงานควบคุม หรื ออาคารควบคุม และแบบ บพช.3 ใน
กรณีที่ปฏิ บัติงานในโรงงานหรือ อาคารที่มิใชเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม นําเสนออธิบดี
เพื่อประกอบการพิจารณาดวย
10.3 ในกรณีโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม ขนาดใหญ ให เจาของโรงงานควบคุม และเจาของ
อาคารควบคุมดําเนินการ ดังนี้
(1) จัดหาบุคลากรเพื่อทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานไมนอยกวา 2 คน โดยอยางนอย
1 คน ตองมี คุณสมบัติเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสและผูรับผิดชอบดานพลังงาน
สวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 3.1-3.5 ภายใน 180 วัน นับแตวันที่
เปนโรงงานควบคุมหรือ อาคารควบคุม เพื่อแจงการแตงตั้ง ผูรับผิดชอบดานพลัง งานตอ
อธิบดีโดยทันที
เจ า ของโรงงานควบคุ ม หรือ เจ า ของอาคารควบคุ ม ขนาดใหญ อ าจมี ก ารแต งตั้ ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสไดมากกวา 1 คน
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(2) จัด ทํ าหนังสือนํ าสงแบบ บพช.1 พรอ มเอกสารและหลัก ฐานตา ง ๆ โดยมีรายละเอี ย ด
เชนเดียวกับในกรณีของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ขนาดเล็ก (ตามขอ 10.2 (2))
รายละเอียดของ แบบ บพช.1 แบบ บพช.2 และแบบ บพช.3 แนบอยูทายประกาศ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ปรากฏอยูในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค
ตัวอยางหนังสือนําสงแบบแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบด านพลังงาน (แบบ บพช.1)
ปรากฎอยูในภาคผนวก ง
11. ขั้นตอนและวิธีการการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมซึ่งพนหนาที่ไปและตัวอยาง
ในกรณีที่ผูรับ ผิดชอบดานพลั งงานเดิมซึ่งประจําอยูที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุ มไดพ นจาก
หนาที่ไป และมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามจํานวน
และคุ ณสมบั ติที่กํา หนดไว ในขอ 5 ใหเจ าของโรงงานควบคุม หรือ เจาของอาคารควบคุ มดังกลาวดําเนิ นการ
ดังตอไปนี้
11.1 มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานคนเดิม
11.2 จัดหาบุคลากรคนใหมเพื่อทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมภายใน 90 วัน นับ
แตวันที่ผูรับผิดชอบด านพลังงานคนเดิมพน จากหนาที่ ตามจํานวนและคุณสมบัติที่กํ าหนดไว
สําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดเล็กและขนาดใหญ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กลาว
ไปแลวในขอ 10.2 และ 10.3 ตามลําดับ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
ตั ว อย า งหนั ง สื อ แจ ง การพ น หน า ที่ ข องผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งาน และหนั ง สื อ แจ ง การแต ง ตั้ ง
ผูรั บผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมทั้ง ขนาดเล็กและขนาดใหญ
ปรากฏอยูในภาคผนวก จ 1 และ จ 2 ตามลําดับ
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12. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตามขอยกเวนในการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานและตัวอยาง
ขอยกเวนในการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลัง งาน แบงออกเปนกรณีที่สําคัญได 2 กรณี คือ กรณีเปน
โรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม อยูกอนหรื อในวัน ที่ก ฎกระทรวงนี้มีผ ลใชบั งคั บ และกรณีที่เปนโรงงาน
ควบคุ ม หรื ออาคารควบคุ ม หลั งวัน ที่ ก ฎกระทรวงนี้มี ผ ลใช บั ง คั บ และยั ง ไม พ น กํ า หนด 2 ป นับ แตวัน ที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ สรุปไดดังนี้
12.1 กรณีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมอยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
แบงออกเปน 2 กรณียอยตามขนาดของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมและสถานภาพการจัด
ใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน สรุปไดดังนี้ คือ
(1) โรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ขนาดเล็ ก ที่ ไ ด จั ด ให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบด า น
พลั ง งานซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามอย า งหนึ่ ง อย า งใดในข อ 3.1-3.3 อยู แ ล ว (มี ห มายเลข
ประจําตัวผู รับผิดชอบดานพลังงานแลว) ใหเจาของโรงงานควบคุม หรือเจ าของอาคาร
ควบคุ มดั งกลา วแจงให อธิบ ดีทราบ และให ผูรับผิ ดชอบดา นพลัง งานนั้นปฏิ บัติหนาที่
ตอไปได
ตัวอยางหนัง สือแจงการมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยูแล ว สําหรับโรงงานควบคุ ม
หรืออาคารควบคุมขนาดเล็ก แสดงอยูในภาคผนวก ฉ 1
สําหรับกรณีที่โรงงานควบคุม หรือ อาคารขนาดเล็ก ยัง ไมไ ดจัด ใหมี ผูรับ ผิดชอบดา น
พลังงาน ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจ าของอาคารควบคุมดังกลา วจัด ใหมีผู รับผิ ดชอบ
ดานพลั งงานอย างนอย 1 คน ซึ่ ง มี คุ ณสมบั ติอย า งหนึ่ง อย า งใดตามที่ กํ า หนดไวใ นข อ 3
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ
ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานสําหรับกรณีนี้สามารถดูได
ตามที่แสดงไวแลวในภาคผนวก ง
(2) โรงงานควบคุ มหรือ อาคารควบคุม ขนาดใหญ ที่จัด ใหมี ผูรั บผิ ดชอบด านพลังงานซึ่ง มี
คุณสมบั ติอ ย างหนึ่ง อย า งใดตามข อ 3.1-3.3 อยู แล ว ใหเจาของโรงงานควบคุ ม หรือ
เจาของอาคารควบคุมดังกลาวแจง ใหอธิบดีทราบ และใหผูรับ ผิดชอบดานพลั งงานนั้น
ปฏิบัติหนาที่ตอไปได
ตัวอยางหนังสือแจงการมีผูรับ ผิดชอบดานพลังงานอยูแลวสําหรับโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมขนาดใหญ แสดงอยูในภาคผนวก ฉ 2
หลังจากแจงเรื่องการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานแลว เจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ก. จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสอยางนอย 1 คน ภายใน 180 วัน นับแต
วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
ข. ในกรณีที่ ไม สามารถจั ดให มีผู รับ ผิดชอบดา นพลังงานอาวุโส ภายใน 180 วัน
ตามที่กําหนดไวใ นข อ (2) ก. ได โดยไม ใชเปนความผิดของเจ า ของโรงงาน
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ควบคุมหรือเจ าของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุ มหรือเจาของอาคาร
ควบคุม ดั ง กล า วจั ดทํ า หนั ง สื อถึ ง อธิ บ ดีเ พื่ อขอขยายระยะเวลาในการจั ด ตั้ ง
ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานอาวุ โ ส โดยต อ งชี้ แ จงเหตุ ผ ลพร อ มเอกสารและ
หลั ก ฐานประกอบการพิ จารณาของ พพ. ใหเห็ นไดอย า งชั ดเจนวา การที่ ไ ม
สามารถดําเนินการจัดตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสไดภายในเวลาที่กําหน
ดังกลา วนั้น ไมใ ชเป นความผิดของเจาของโรงงานควบคุม หรือ เจาของอาคาร
ควบคุม
ทั้งนี้ อธิบดีมีอํานาจในการอนุมัติใหขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ดานพลั งงานอาวุ โสไดภายใน 2 ปนับแต วัน ที่กฎกระทรวงนี้มี ผลใชบั งคั บ และให เจ าของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ดําเนิน การใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่อธิ บดี
อนุมัติ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
ตั ว อย า งหนั ง สื อ แจ ง การแต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานอาวุ โ ส และ
หนังสือแจงขออนุมัติขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสตามกรณีใน
ขอ 12.1(2) แสดงอยูในภาคผนวก ฉ 3 และภาคผนวก ฉ 4 ตามลําดับ
(3) โรงงานควบคุ มหรืออาคารควบคุมขนาดใหญ ที่ยังไมไ ดมีก ารแต งตั้ งผูรับ ผิด ชอบด าน
พลั งงาน ตามจํานวนและคุณ สมบัติที่กํ าหนดไวใ นกฎกระทรวงนี้ ให เจ าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดังกลาวดําเนินการดังตอไปนี้
ก. จั ด ใหมี รับ ผิดชอบด า นพลั งงานอยา งนอ ย 2 คน ภายใน 180 วั น นับ แต วั นที่
กฎกระทรวงนี้มี ผลใช บั งคั บ โดยอยา งนอย 1 คน ตองเปนผูรับ ผิดชอบดา น
พลังงานอาวุโส สวนที่เหลือจะเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือไมก็ได
ข. ในกรณีที่ไม สามารถจัดใหมีผู รับผิดชอบดานพลังงานอาวุ โส ภายใน 180 วัน
ตามที่กําหนดไวใ นข อ (3) ก. ได โดยไม ใชเปนความผิดของเจ า ของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมดังกลาวดําเนินการตามขอ (2) ข.
ตัวอยางหนั งสื อแจงการแต งตั้ งผูรับ ผิด ชอบด านพลั งงานในกรณี นี้ส ามารถดู ไ ด
ตามที่แสดงไวแลวในภาคผนวก ง สําหรับตัวอยางหนังสือแจงขออนุมัติขยายระยะเวลาการ
แตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสแสดงอยูในภาคผนวก ช
พรอมกันนี้ ไดแสดงตัวอยางในกรณีตาง ๆ ของการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญภายในเวลา 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใชบังคับตาม ขอ 12.1(2) และ (3) ในตัวอยางที่ 1
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12.2 กรณีเปนโรงงานควบคุ มหรืออาคารควบคุม ขนาดใหญหลังวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช บัง คับ
และยังไมพนกําหนดเวลา 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ
ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมขนาดใหญแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานตาม
จํานวน และคุณสมบัติที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ ซึ่งไดกลาวไปแลวในขอ 12.1(3) ก. ภายใน 180 วัน นับ
แตวันที่เปนโรงงานควบคุ ม หรือ อาคารควบคุม แล วแจง ใหอธิ บ ดีท ราบโดยทั นที ยกเว นในกรณีที่ ยั ง ไม
สามารถแตง ตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสไดภายในเวลาที่กํ าหนดขา งตน (180 วัน) โดยไมใ ชเป น
ความผิดของเจาของโรงงานควบคุม หรือเจาของอาคารควบคุ ม และยั งไม ครบกํ าหนดเวลา 2 ป นับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดังกลาวนั้น ดําเนินการตาม
ขอ 12.1(2) ข.
ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิด ชอบดานพลังงานอาวุโสในกรณีนี้สามารถดูไดตามที่แสดงไว
แลวในภาคผนวก ง สําหรับตัวอยางหนังสือแจงขออนุมัติขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิด ชอบดานพลังงาน
อาวุโสสามารถดูไดตามที่แสดงไวแลวในภาคผนวก ช
พรอมกันนี้ ได แสดงตั วอยา งในกรณีตา ง ๆ ของการแตงตั้งผูรับ ผิด ชอบดา นพลั งงานอาวุ โสของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหลังวันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใชบังคับและยังไมพนกําหนด 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับตามขอ 12.2 ในตัวอยางที่ 2
12.3 กรณีที่โรงงานหรืออาคารเขาขายเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมานานแลว หลังจากที่
พระราชกฤษฎีกากํ าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎี กากํา หนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538
มีผลใชบั งคับแลว โดยที่เจา ของโรงงานควบคุมหรือเจา ของอาคารควบคุม ยังไมได มีการแตงตั้ งผูรับผิดชอบ
ดานพลังงาน
เมื่ อมี การตราพระราชบั ญญั ติก ารสง เสริม การอนุรัก ษพลัง งาน (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 และมีผลใช
บังคับตั้ง แตวั นที่ 1 มิถุนายน 2551 ซึ่งไดกําหนดใหรัฐ มนตรี มีอํา นาจในการออกกฎกระทรวงวาดวยการ
กํา หนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํา นวนของผูรับ ผิดชอบดานพลังงาน และเมื่ อกฎกระทรวงดังกลาวมีผลใช
บังคับแลว เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองรีบแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ตามจํา นวน และคุณสมบัติที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ตอ อธิบดีภายในเวลาที่กําหนดซึ่งไดกลาวไวแลว
ในขอ 12.1(1) และ (3)
ตั ว อย า งเช น A เป น โรงงานควบคุ ม ในป 2550 โดยที่ เจ า ของโรงงาน A ยั ง ไม ไ ดมี ก ารแตง ตั้ ง
ผูรับ ผิดชอบด านพลังงาน เมื่อกฎกระทรวงฉบับนี้มีผ ลใชบังคั บแลว เจาของโรงงาน A ตองแจง การแต งตั้ง
ผูรับ ผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุ ณสมบั ติที่กํา หนดไว ในกฎกระทรวงภายใน 180 วัน นับแตวั นที่
กฎกระทรวงมีผลใชบังคับ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที ซึ่งแบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้คือ
(1) กรณีที่ A เปนโรงงานควบคุม ขนาดเล็ ก ตองมีผูรับผิดชอบดานพลั งงาน ซึ่งมี คุณสมบัติ
อยางหนึ่งอยางใดในขอ 3.1-3.5 อยางนอย 1 คน
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(2) กรณีที่ A เปนโรงงานควบคุ มขนาดใหญ ตองมี ผูรับผิ ดชอบดานพลัง งานอยา งนอย 2
คน โดยเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานอาวุ โ สอย า งน อ ย 1 คน ส ว นที่ เ หลื อ จะเป น
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือไมก็ได
ในกรณีที่เจาของโรงงาน A ยังไมสามารถจัดหาผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
ไดภายใน 180 วัน นับแตวันที่ กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ และยังไมพนกําหนดเวลา 2 ป
นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงาน A ใหเจาของ
โรงงาน A ทําหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขยายระยะเวลาการแตงตั้งผู รับผิ ดชอบด านพลังงาน
อาวุโสตามที่ไดกลาวไปแลวในขอ 12.1(2) ข.
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13. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติต ามขอยกเวนในการแตงตั้ งผูรับผิ ดชอบดานพลังงานอาวุ โสแทนคนเดิมและ
ตัวอยาง
ในกรณีที่ ผูรั บ ผิด ชอบด า นพลั ง งานอาวุโ สพ นจากหนา ที่ ไ ปภายในระยะเวลา 2 ป นับ จากวั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไม
ครบตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 5 ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดังกลาวดําเนินการ
ดังตอไปนี้
13.1 มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที
13.2 จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน
180 วัน นับแตวั นที่ผูรั บผิ ดชอบดา นพลั งงานเดิ มพ นจากหน าที่ แลว แจ งให อธิบ ดีทราบโดย
ทันที
13.3 กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโ ส ภายใน 180 วัน ตามที่กําหนดไวใน
ขอ 13.2 ได โดยไมใชเปนความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจ าของอาคารควบคุม และ
ยัง ไมครบกําหนดเวลา 2 ป นับแตวั นที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับแลว ใหเจ าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตอ
อธิ บ ดี และให อ ธิ บ ดี มี อํ า นาจอนุ มั ติ ใ ห ข ยายระยะเวลาต อ ไปได ไ ม เ กิ น 2 ป นั บ แต วั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใชบัง คับ ทั้งนี้ โดยใหเจาของโรงงานควบคุ มหรือเจาของอาคารควบคุ มแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ แลวแจงใหอธิบดี
ทราบโดยทันที
ตั วอยา งหนังสื อแจ งการพ นหนา ที่ของผูรับ ผิด ชอบด า นพลั งงานอาวุ โส หนังสื อ แจ งการแต งตั้ ง
ผูรับผิ ดชอบดา นพลังงานอาวุ โสแทนคนเดิม และหนั งสื อขออนุมัติข ยายระยะเวลาการแต งตั้ งผู รับผิด ชอบ
ดานพลังงานอาวุโสแทนคนเดิม ตามขอยกเวนในขอ 13 แสดงอยูในภาคผนวก ซ 1 ภาคผนวก ซ 2 และ
ภาคผนวก ซ 3 ตามลําดับ
พรอมกันนี้ ไดแสดงตัวอยางในกรณีต าง ๆ ของการแต งตั้งผูรับผิ ดชอบดานพลังงานอาวุโสแทนคน
เดิ ม ซึ่ ง พ น หน า ที่ ไ ปภายใน 2 ป นั บ แต วั น ที่ ก ฎกระทรวงนี้ ใ ช บั ง คั บ ตามข อ 13 ในตั ว อย า งที่ 3
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 ตัวอยางที่ 1 การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญภายใน
เวลา 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงมีผลใชบังคับ (ตามขอ 12.1(2) และ (3) (เปนโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมกอนหรือในวันทีก่ ฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ)
2 ป
กฎกระทรวง
มีผลใชบังคับ

180 วัน
31 ก.ค. 52

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2

แตงตั้ง PRE
ภายใน 180 วัน
180 วัน

26 ม.ค. 53

30 ก.ค. 54

DF/DB ขนาดใหญขยายเวลา
แตงตั้ง PRE อาวุโส ตอ อพพ. ซึ่ง
มีอํานาจอนุมัติไดไมเกิน 2 ป นับ
แตวันที่ กฎกระทรวงใชบังคับ

31 ก.ค. 52
30 ก.ค. 54
26 ม.ค. 53
กรณีที่ 1 มีการแตงตั้ง PRE ตามคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดในขอ 3.1-3.3 อยูแลว ใหแจง อพพ. ทราบ
ทันทีและให PRE นั้น ทําหนาที่ตอไปได
(ตามขอ
12.1 (2)) เจาของ DF/DB ตองแตงตั้ง PRE อาวุโสเพิ่มขึ้ นอีกอยางนอย 1 คน ภายใน 180 วัน นับแต
วันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ (วันที่ 26 ก.ค. 53)
ยกเวน กรณีที่ไมสามารถแตงตั้ง PRE อาวุโสได ภายใน 180 วัน (วันที่ 26 ก.ค. 53) และมิใช
ความผิดของเจา ของ DF/DB ใหเจาของ DF/DB ดังกลาวทํา หนังสือชี้แจงเหตุ ผลขอขยาย
ระยะเวลาตอ อพพ. ซึ่งมีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาการแตงตั้ง PRE อาวุโสไดไมเกิน
2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ (วันที่ 30 ก.ค. 54) และตองแตงตั้ง PRE อาวุโสให
ไดตามเวลาที่ อพพ. อนุมัติ แลวแจงให อพพ. ทราบทันที
ยังไมมีการแตงตั้ง PRE เจาของ DF/DB ตองแตงตั้ง PRE อยางนอย 2 คน ภายใน 180 วั น
กรณีที่ 2
นับแตวันที่กฎกระทรวงมีผ ลใชบังคับ (วันที่ 26 ม.ค. 53) โดยตองเปน PRE อาวุโ สอยาง
(ตามขอ
นอย 1 คน และสวนที่เหลือจะเปน PRE อาวุโสหรือไมก็ได
12.1 (3))
ยกเวน กรณีที่ไมสามารถจัดหา PRE อาวุโ สไดภายใน 180 วัน (วันที่ 26 ม.ค. 53) และมิใช
ความผิดของเจ าของ DF/DB ให เจาของ DF/DB ดังกล าวจัดทํ าหนังสือ ชี้แจงเหตุผลขอ
ขยายระยะเวลาการแตงตั้ง PRE อาวุโส ตอ อพพ. และดําเนินการแตงตั้ ง PRE อาวุโ ส
ภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติเชนเดียวกับในกรณีที่ 1
หมายเหตุ : กฎกระทรวงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่ 31 ก.ค. 52
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 ตัว อยางที่ 2 การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญ (ตาม
ขอ 12.2) (เปนโรงงานควบคุมหรือ อาคารควบคุ ม หลั งวั นที่ก ฎกระทรวงนี้มีผ ลใช บังคั บ และยัง ไมพ น
กําหนด 2 ปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ)
2 ป
โรงงาน A ขยายเวลาการแตงตั้ง PRE
อาวุโส ตอ อพพ. ซึ่งมีอํานาจในการ
อนุมัติไดไมเกิน 2 ป นับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ

กฎกระทรวง
มีผลใชบังคับ

137วัน

180 วัน
31 ก.ค. 52

1 ก.ย. 52

27 ก.พ. 53

15 เม.ย. 54180 วัน
30 ก.ค. 54

27 ก.ย. 54

B เปนโรงงานควบคุม โรงงาน B แตงตั้ง
PRE อาวุโส
ภายใน 180 วัน
ตัวอยาง  กฎกระทรวงมีผลใชบังคับในวันที่ 31 ก.ค. 52
 โรงงาน A และโรงงาน B เปนโรงงานควบคุมขนาดใหญ ตองแตงตั้ง PRE อยางนอย 2 คน
ภายใน 180 นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุม ดังนี้
-PRE อาวุโสอยางนอย 1 คน และสวนที่เหลืออยางนอยอีก 1 คน จะเปน PRE อาวุโส หรือไมก็ได
 A เปนโรงงานควบคุมในวันที่ 1 ก.ย. 52 ตองแตงตั้ง PRE ใหครบตามจํานวนและคุณสมบัติที่
กฎหมายกําหนดภายใน 180 วัน คือวันที่ 27 ก.พ. 53 หากโรงงาน A ยังไมสามารถจัดหา PRE
อาวุโสไดภายใน 180 วันและมิใชค วามผิดของเจาของโรงงาน A ใหเจาของโรงงาน A ทํา
หนังสือชี้แจงเหตุผลขอขยายเวลาการแตงตั้ง PRE อาวุโส ตอ อพพ. ซึ่งมีอํานาจในการอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาไดไ มเกิ น 2 ป นับ แตวันที่ก ฎกระทรวงนี้ใ ช บั งคั บ คือวันที่ 30 ก.ค. 54
เชนเดียวกับในกรณีของตัวอยางที่ 1
 B เปนโรงงานควบคุม ในวั นที่ 15 เม.ย. 54 (เปน เวลา 137 วั น วันก อนที่ก ฎกระทรวงนี้ใ ช
บังคับครบ 2 ป) ดังนั้นโรงงาน B ตองแตงตั้ง PRE อาวุโสภายใน 180 วั น นับ แตวันที่เปน
โรงงานควบคุมคือภายในวันที่ 27 ก.พ. 54 (โรงงาน B ไมมีสิทธิขอขยายระยะเวลาการแตงตั้ง
PRE ตอไปไดอีกเพราะเปนชวงเวลาที่ เกิน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับแลว)
หมายเหตุ : กฎกระทรวงมี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาคื อ วั น ที่ 31 ก.ค. 52
A เปนโรงงานควบคุม
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 ตัวอยางที่ 3 การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสแทนคนเดิมซึ่งพนหนาที่ไป ภายในเวลาไมเกิน 2 ป
นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ (ตามขอ 13)
2 ป
กฎกระทรวง
มีผลใชบังคับ

180 วัน
121วัน
1 เม.ย. 54
30 ก.ค. 54

180 วัน
31 ก.ค. 52

1 ก.ย. 52
โรงงานควบคุม A
(PRE อาวุโสพนหนาที่)

ตัวอยาง

โรงงาน B แตงตั้ง PRE อาวุโส
คนใหมแทนคนเดิมภายใน
180 วัน โดยไมมีสิทธิขอขยาย
ระยะเวลาการแตงตั้ง PRE ได

โรงงาน A ขอขยายเวลาการแตงตั้ง
PRE อาวุโสแทนคนเดิม ตอ อพพ. ซึ่งมี
อํานาจในการอนุมัติไดไมเกิน 2 ป นับ
แตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ

27 ก.พ. 53

27 ก.ย. 54

โรงงานควบคุม B
(PRE อาวุโสพนหนาที่)

 กฎกระทรวงมีผลใชบังคับในวันที่ 31 ก.ค. 52
 โรงงาน A และโรงงาน B เปนโรงงานควบคุม ขนาดใหญ ซึ่ง มีก ารแตงตั้ ง PRE อาวุโ ส
เรียบรอยแลวและตอมา PRE อาวุโสคนเดิมของทั้ง 2 โรงงาน ไดพนหนาที่ไปภายในชวงเวลา
ไมเกิน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงมีผลใชบั งคับ (กอนวันที่ 30 ก.ค. 54) ดังนั้น ทั้งโรงงาน A
และโรงงาน B ตองทํ าหนังสือ แจงเรื่อ งดังกลา วตอ อพพ. เพื่อ ทราบทัน ที และต องแตงตั้ ง
PRE อาวุโสใหมเพื่อแทนคนเดิมภายใน 180 วัน นับแตวันที่ PRE คนเดิมพนหนาที่ไป โดยมี
การใหสิทธิในการขออนุมัติขยายเวลาในการแตงตั้ง PRE อาวุโสคนใหมตอไปไดอีก แตไม
เกิน 2 ป นับแตวันที่ กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ โดยตองมิใชความผิดของเจาของโรงงาน A
และเจาของโรงงาน B ซึ่งสรุปไดดังนี้
 โรงงานควบคุม A : PRE อาวุโสคนเดิมพนหนาที่ไปในวันที่ 1 มิ.ย. 52 ดังนั้น เจาของโรงงาน
A ตองแตงตั้ง PRE อาวุโสคนใหม ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ PRE คนเดิมพนหนาที่ (ภายใน
วันที่ 27 ก.ย. 53) แลวแจงให อพพ. ทราบทันที
: หากโรงงาน A ไมสามารถแตงตั้ง PRE อาวุโสคนใหมได ภายใน 180 วัน
(ภายในวันที่ 27 ก.พ. 53) เจาของโรงงาน A ตองทําหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายเวลาใน
การแตงตั้ง PRE อาวุโส ตอ อพพ. ซึ่งมีอํานาจอนุ มัติใหมีการขยายเวลาตอไปไดไมเกิน 2 ป
นับแตวันที่ก ฎกระทรวงนี้ใ ชบั งคับ (ไมเ กินวันที่ 30 ก.ค. 54) และเจ าของโรงงาน A ตอ ง
ดําเนินการแตงตั้ง PRE อาวุโส ภายในระยะเวลาที่ อพพ. อนุมัติ
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 โรงงานควบคุม B : PRE อาวุโสคนเดิมพนหนาที่ไปในวันที่ 1 เม.ย. 54 (คิดเปนเวลา 121 วัน
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับครบ 2 ป) ดังนั้น เจาของโรงงาน B ตองแตงตั้ง PRE อาวุโส
คนใหม ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ PRE คนเดิมพนหนาที่ (ภายในวันที่ 27 ก.ย. 54) แลวแจง
ให อพพ. ทราบทันที
: ในกรณีนี้เจาของโรงงาน B ไมมีสิทธิขอขยายระยะเวลาการแตงตั้ง PRE
ตอ อพพ. ได เนื่อ งจากตองแตงตั้ง PRE อาวุ โสคนใหม ภายในวันที่ 27 ก.ย. 54 ซึ่ง เปนชวง
ระยะเวลาที่เกิน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ (วันที่ 30 ก.ค. 54)

หมายเหตุ : วันที่ก ฎกระทรวงมี ผลใชบั ง คับ ตั้งแตวันที่ป ระกาศในราชกิ จจานุเบกษาคื อวั นที่ 31 ก.ค. 52
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14. วิธีการจัดสงแบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
การจัดสงแบบการแตงตั้งผูรับผิ ดชอบดา นพลัง งานรวมถึ ง หลั ก ฐานและเอกสารตา ง ๆ สามารถ
ดําเนินการได 2 วิธีดังนี้ คือ
14.1 จัดสงทางไปรษณียแบบลงทะเบียนตอบรับ พรอมจดหมายนําสงถึง

14.2

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
17 เชิงสะพานกษัตริยศึก ถนนพระราม 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กทม. 10330
(ใหถือวันลงทะเบียนเปนวันแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน)
หรือ
จัด ส งดวยตนเองที่ หนวยลู ก ค า สัม พั นธ ชั้น 1 อาคาร 8 กรมพัฒนาพลั งงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่
และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
พ.ศ. 2552
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กฎกระทรวง
กําหนดคุณสมบัติ หนาที่และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
พ.ศ. 2552

อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๒๑ (๒)
แหงพระราชบัญ ญัติ การส งเสริ มการอนุ รัก ษพ ลัง งาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง แก ไขเพิ่ มเติม โดยพระราชบั ญญั ติ
การสงเสริม การอนุรัก ษพ ลังงาน (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่ มี บทบัญญัติ บ างประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา
๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจัก รไทย บั ญญัติใหก ระทํา ได โดยอาศั ยตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปน โรงงานควบคุมตาม
มาตรา ๘
“เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย
“อาคารควบคุม” หมายความวา อาคารที่ มี พ ระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดใหเ ป นอาคารควบคุ ม ตาม
มาตรา ๑๘
“เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึงบุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมดวย
ขอ ๒ ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรือ
อาคารอยา งนอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุม
(๒) เปนผูไ ดรับปริญญาทางวิศ วกรรมศาสตร หรือทางวิท ยาศาสตร โดยมีผลงานดานการ
อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
(๓) เปน ผูสํ าเร็จการฝกอบรมด านการอนุรักษพ ลัง งานหรือ การฝ กอบรมที่ มีวั ตถุ ประสงค
คลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ
(๔) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรมที่มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ
(๕) เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่งจัดโดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
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การรับ รองของเจาของโรงงานควบคุ มหรือเจา ของอาคารควบคุม ตาม (๑) และ (๒) ให
เปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๓ ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) บํ ารุงรักษาและตรวจสอบประสิท ธิภาพของเครื่องจัก รและอุปกรณที่ใ ชพ ลัง งานเปน
ระยะๆ
(๒) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน
(๓) ช ว ยเจ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ในการจั ด การพลั ง งาน
ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม
(๔) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือ เจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตาม
มาตรา ๑๐
ขอ ๔ เจา ของโรงงานควบคุ ม หรือ เจ า ของอาคารควบคุ ม ต องจัดใหมี ผู รั บ ผิ ดชอบดา น
พลั งงานประจําที่ โรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุ ม ภายในหนึ่ง รอยแปดสิ บ วันนับ แตวันที่ เป นโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที โดยตองมีจํานวนและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุ มหรืออาคารควบคุ ม ดังตอไปนี้ ตองจัดใหมี ผูรับผิ ดชอบ
ดานพลังงานอยางนอยหนึ่งคน โดยตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๒ คือ
(ก) โรงงานควบคุ มหรืออาคารควบคุ มที่ได รับอนุมัติจากผูจําหนายพลัง งานใหใ ช
เครื่องวัดไฟฟ าหรือให ติดตั้งหมอแปลงไฟฟ าชุ ดเดีย วหรือ หลายชุดรวมกั น มีข นาดต่ํากวา สามพั นกิ โลวัต ต
หรือสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปร หรือ
(ข) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจาก
ไอน้ํา หรือพลัง งานสิ้ นเปลืองอื่น จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยา งใดอยา งหนึ่งหรือ หลายอยาง
รวมกั น ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึ งวันที่ ๓๑ ธัน วาคมของปที่ ผา นมา มีป ริมาณพลั งงานทั้งหมดเทียบเท า
พลังงานไฟฟาต่ํากวาหกสิบลานเมกะจูล
(๒) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีผู รับผิดชอบ
ดานพลั งงานไมนอยกวาสองคน โดยอย างนอยหนึ่งคนตอ งมี คุณสมบั ติต ามข อ ๒ (๔) หรือ (๕) สํา หรับ
ผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางอนึ่งอยางใดตามขอ ๒ คือ
(ก) โรงงานควบคุ มหรืออาคารควบคุ มที่ได รับอนุมัติจากผูจําหนายพลัง งานใหใ ช
เครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแตสามพันกิโลวัตตหรือ
สามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป หรือ
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(ข) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจาก
ไอน้ํา หรือพลัง งานสิ้น เปลืองอื่น จากผูจําหน ายพลั งงานหรือ ของตนเองอยางใดอยา งหนึ่งหรือหลายอยา ง
รวมกัน ตั้ง แตวันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ ผา นมา มีปริ มาณพลั งงานทั้ งหมดเทีย บเท า
พลังงานไฟฟาตั้งแตหกสิบลานเมกะจูลขึ้นไป
ขอ ๕ ในกรณี ที่ ผูรับผิ ดชอบดา นพลัง งานพนจากหนา ที่ อันทํ า ใหโรงงานควบคุ ม หรือ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ ๔ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที
(๒) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานขึ้นแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับผิดชอบดา น
พลังงานเดิมพนจากหนาที่ และแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
ขอ ๖ สําหรับ โรงงานหรือ อาคารที่ เปนโรงงานควบคุมหรือ อาคารควบคุมตามขอ ๔ (๑)
(ก) หรือ (ข) อยูกอนหรือ ในวันที่ก ฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และเจ าของโรงงานควบคุมหรือ เจ าของอาคาร
ควบคุ มได จัด ใหมี ผูรับ ผิดชอบดานพลัง งานซึ่งมี คุณ สมบั ติต ามขอ ๒ (๑) (๒) หรื อ (๓) อยูแ ลว ให แจง ให
อธิบดีทราบ และใหผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงนี้
กรณี ที่ เ จ า ของโรงงานควบคุ ม หรื เ จ า ของอาคารควบคุ ม ตามวรรคหนึ่ ง ยั ง มิ ไ ด จั ด ให มี
ผูรับ ผิดชอบดานพลังงาน ใหเจ าของโรงงานควบคุม หรือเจา ของอาคารควบคุ มจัด ใหมีผู รับ ผิ ดชอบดา น
พลั งงานตามจํ านวนและคุ ณสมบั ติต ามที่ กํา หนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่ งร อยแปดสิ บวั นนั บแตวั นที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ขอ ๗ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๔ (๒) (ก)
หรือ (ข) อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช บังคับ และเจาของโรงงานควบคุ มหรือเจาของอาคารควบคุม
ไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒(๑) (๒) หรือ (๓) อยูแลว ใหแจงใหอธิบดีทราบ
และใหผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงนี้
เมื่ อไดแจ งใหอธิ บดีทราบแลว ใหเจ าของโรงงานควบคุมหรื อเจา ของอาคารควบคุมตาม
วรรคหนึ่ง ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จั ด ให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานตามจํ า นวนและคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิ บวันนับแตวัน ที่ก ฎกระทรวงนี้ใชบั งคั บ แลว แจง ให อธิ บดีทราบโดย
ทันที
(๒) กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับ ผิดชอบด านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ
(๕) ภายในระยะเวลาตาม (๑) ได โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ให
มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลา
ไดไมเกินสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
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ขอ ๘ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๔ (๒) (ก)
หรือ (ข) อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช บังคับ และเจาของโรงงานควบคุ มหรือเจาของอาคารควบคุม
ยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตาม
ขอ ๗ (๑) และ (๒)
ขอ ๙ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๔ (๒) (ก)
หรือ (ข) นับแตวันถัดจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยังไมพนระยะเวลาสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและ
คุณสมบั ติต ามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งร อยแปดสิ บวั นนั บแตวั นที่ เป นโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม แล วแจง ให อธิ บดี ทราบโดยทั นที กรณีที่ ไม สามารถจัด ให มีผูรับ ผิดชอบดานพลั งงานซึ่งมี
คุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาดังกลาวได โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตามขอ ๗ (๒)
ขอ ๑๐ กรณี ที่ผูรับผิดชอบดานพลัง งานซึ่งมี คุณสมบัติต ามขอ ๒ (๔) หรือ (๕) พนจาก
หนาที่ภายในระยะเวลาสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ อันทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
นั้นมีผูรับผิดชอบด านพลั งงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กํ าหนดในขอ ๔ ใหเจ าของโรงงานควบคุ มหรือ
เจาของอาคารควบคุมมีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที
และดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จั ด ให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานตามจํ า นวนและคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
(๒) กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับ ผิดชอบด านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ
(๕) ภายในระยะเวลาตาม (๑) ได โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ให
มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลา
ไดไม เกินสองปนับ แตวันที่ กฎกระทรวงนี้ใช บั งคั บ ทั้ง นี้ ใหเจา ของโรงงานควบคุ มหรือเจาของอาคาร
ควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
ขอ ๑๑ วิ ธี ก ารแจงการแต ง ตั้ง ผู รับ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานพรอมทั้ ง เอกสารและหลั ก ฐาน
ประกอบการแจงตามกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ใหไว ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
วรรณรัตน ชาญนุกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนที่ 49ก วันที่ 31 กรกฎาคม 2552
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ภาคผนวก ข
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
เรื่อง แบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
พ.ศ. 2552

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
เรื่อง แบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ ๑๑ แห งกฎกระทรวงกํ า หนดคุณ สมบั ติ หน า ที่ และจํ า นวนของ
ผูรับผิดชอบดา นพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติการส งเสริม การอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
อัน เป นกฎหมายที่ มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ ยวกับการจํ ากั ดสิท ธิและเสรีภ าพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙
ประกอบกั บมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจั กรไทย บั ญญัติ ให
กระทํา ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย อธิบ ดีก รมพั ฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รัก ษ
พลังงาน ออกประกาศไวดังนี้
ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ตองแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ตออธิบดี ตามจํานวน คุณสมบัติ และระยะเวลาที่กํา หนดไวตามขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ วรรคสอง ขอ ๗ วรรค
สอง ขอ ๙ และขอ ๑๐ ตามแบบ บพช.๑ ทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552
ไกรฤทธิ์ นิลคูหา
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

แบบ บพช.๑
เลขที่รับ.....................................
วันที่.......เดือน................พ.ศ......
ลงชื่อ..........................ผูรับหนังสือ
สําหรับเจาหนาที่
หนังสือแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
วันที่........เดือน...................พ.ศ.................
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)..........................................อายุ.........ป สัญชาติ............
อยูบานเลขที่...............หมูที่........ตรอก/ซอย.................ถนน.....................ตําบล/แขวง...................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด...................................ในฐานะ........................................
ของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด...............................................................ตั้งอยูเลขที่..........................
หมูที่........ตรอก/ซอย..............................ถนน...............................ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต.........................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย..................................
โทรศัพท................................โทรสาร.....................................อีเมล............................................
ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท.....................................................................
ทะเบียนเลขที่.........................................และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่.......เดือน................พ.ศ......
ซึ่งเปนเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมชื่อ...........................................TSIC-ID.......................
ตั้งอยูตามแผนที่แนบทายหนังสือนี้ เลขที่.................หมูที่.....................ตรอก/ซอย...........................
ถนน................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต....................................
จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย..................โทรศัพท...........................โทรสาร.......................
ขอแจง การแตงตั้งผู รับ ผิด ชอบด านพลัง งานประจํ าโรงงานควบคุ ม/อาคารควบคุ มของผู
ไดรับการแตงตั้งตออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ดังนี้
๑. ขอแจงวา(นาย/นาง/นางสาว).......................................................อายุ............ป
สัญชาติ............................หมายเลขประจําตัวประชาชน.................................................................
อยูบานเลขที่............หมูที่..........ตรอก/ซอย.................ถนน.......................ตําบล/แขวง...................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.........................
โทรศัพท................................โทรสาร.................................อีเมล.................................................
ได รับ การแต งตั้ งใหเ ปนผู รับผิ ดชอบด านพลั งงานประจํ าโรงงานควบคุม /อาคารควบคุม ดัง กล าวข างตน
ตามหลักฐานการตกลงยินยอมเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานที่แนบทายหนังสือนี้
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แบบ บพช.๑
๒. ขอรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................
เปนผูที่มีคุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงกํา หนดคุณ สมบั ติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดในขอที่ไดทําเครื่องหมาย [  ] ไวเปนสําคัญ ดังนี้
[ ] ๒.๑ เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานใน
โรงงานหรืออาคารอยางนอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจา ของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
[ ] ๒.๒ เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร หรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงาน
ดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
[ ] ๒.๓ เป น ผูสํา เร็ จ การฝ กอบรมดา นการอนุ รั ก ษพ ลัง งานหรื อ การฝ ก อบรมที่มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ
[ ] ๒.๔ เป น ผู สํา เร็ จ การฝ ก อบรมหลั ก สูตรผูรั บ ผิ ดชอบดา นพลังงานอาวุ โสหรื อ
การฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ
[ ] ๒.๕ เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ขาพเจารับรองวาขอความและหลักฐานทั้งหมดที่แจงมานี้ถูกตองตามความเปนจริงทุก
ประการ
ลงชื่อ.....................................................ผูแจง
(
)
ตําแหนง.................................................
ประทับตรานิติบุคคล
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แบบ บพช.๑

หมายเหตุ

๑. การแจงการแตงตั้ง ผูแจงจะตองเปนเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือเปนผูที่มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือ
เปนผูที่ไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว โดยมีหนังสือมอบอํานาจเปนหลักฐานซึ่ง สามารถใชแบบหนังสือมอบอํานาจ
ตามตัวอยางแนบทาย บพช.๑ หรือจัดทําขึ้นใหมโดยมีสาระสําคัญครบถวนตามที่กําหนดไวก็ได
๒.
ใหโรงงานควบคุม /อาคารควบคุม ที่ไดรับอนุมั ติจ ากผู จําหนายพลังงานใหใ ชเครื่อ งวั ดไฟฟา หรือใหติ ดตั้ งหมอ
แปลงไฟฟา
ชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดต่ํากวา ๓,๐๐๐ กิโลวัตตหรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลตแอมแปร หรือใชพลังงานไฟฟา
พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผูจําหนายพลังงาน หรือของตนเองอยางหนึ่งอยางใดหรือ
หลายอยางรวมกัน ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทา
พลังงานไฟฟาต่ํากวา ๖๐ ลานเมกะจูล ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย ๑ คน ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง
อยางใดตามขอ ๒
๓. ใหโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟา
ชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต ๓,๐๐๐ กิโลวัตตหรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป หรือใชพลังงานไฟฟา
พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผูจําหนายพลังงาน หรือของตนเองอยางหนึ่งอยางใดหรือ
หลายอยางรวมกัน ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทา
พลังงานไฟฟาตั้งแต ๖๐ ลานเมกะจูลขึ้นไป ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมนอยกวา ๒ คน โดยอยางนอย
หนึ่งคนตองเปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึง
กันที่อธิบดีใหความเห็นชอบตามขอ ๒.๔ หรือเปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานตามขอ ๒.๕ สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานที่เหลือตองมี
คุณสมบัติตามขอหนึ่งขอใดในขอ ๒
๔.
แนบภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูแจง และรับรองสําเนาถูกตอง
๕.
แนบหลักฐานทะเบียนการคา โดยผูแจงเปนผูรับรองสําเนาถูกตอง กรณีผูแจงมิไดเปนนิติบุคคล
๖.
แนบหลักฐานหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ที่ออกไวไมเกิน ๖ เดือน กรณีเปนนิติบุคคล
โดยผูแจงเปนผูรับรองสําเนาถูกตอง
๗.
ผูแจงจะตองรับรองความถูกตองของแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
แบบ บพช.๑ ใชสําหรับแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานไดเพียง ๑ คน/ชุด เทานั้น
๘.
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เอกสารแนบ บพช.๑
แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ของ...............................................................

ขอรับรองวา ที่ตั้งของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมตั้งอยูในตามแผนที่นี้จริงทุกประการ
ลงชื่อ....................................................ผูแจง
(
)
ตําแหนง....................................
ประทับตรานิติบุคคล
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เอกสารแนบ บพช.๑
หนังสือรับเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน
วันที่........เดือน.........................พ.ศ.....
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)............................................................อายุ.............ป
สัญชาติ........................หมายเลขประจําตัวประชาชน.....................................................................
อยูบานเลขที่.................หมูที่..................ตรอก/ซอย................................ถนน.............................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท..................................โทรสาร.....................................อี
เมล...........................................จบการศึกษาระดับ.......................................เมื่อ ป พ.ศ............
คณะ.......................................................................สาขาวิชา.....................................................
สถาบัน การศึก ษา................................................................................เปน ผูมีคุณ สมบัติ สามารถ
ทํางานดานการอนุรักษพลังงานตามหลักฐานที่แนบทายหนังสือนี้ ไดตกลงรับเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจํ าโรงงานควบคุม/อาคารควบคุ มชื่อ ...............................................................ของบริษัท/หาง
หุนสวนจํากัด...............................................ตั้งแตวันที่..........เดือน........................พ.ศ. ................
เปนตนไป
เพื่อเปนหลักฐานในการรับเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวขางตน จึงไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ............................................................ผูรับผิดชอบดานพลังงาน
(
)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(
)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(
)
หมายเหตุ หลักฐานแนบทายหนังสือของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
๑. ภาพถ ายวุฒิบั ตรการศึกษาและรับรองสําเนาถูก ตอ ง พรอมหนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพ ลังงานตาม
แบบ บพช.๒ หรือ บพช.๓ กรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ หรือขอ ๒.๒ ในแบบ บพช.๑
๒. ภาพถายวุฒิบัตรการศึกษาและวุฒิบัตรการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค
คลายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาฯใหความเห็นชอบ และรับรองสําเนาถูกตอง กรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๓ ในแบบ บพช.๑
๓. ภาพถายวุฒิบัตรการศึกษาและวุฒิบัตรการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรมที่มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาฯใหความเห็นชอบ และรับรองสําเนาถูกตอง กรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๔
ในแบบ บพช.๑
๔. ภาพถายวุฒิบัตรการศึกษาและใบประกาศที่ระบุวาสอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่ง
จัด โดยกรมพัฒนาฯ และรับรองสําเนาถูกตอง กรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๕ ในแบบ บพช.๑
๕. ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูถูกแจงแตงตั้งใหเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน
และรับรองสําเนาถูกตอง
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เอกสารแนบ บพช.๑

ติดอากร
๓๐.๐๐ บาท

หนังสือมอบอํานาจ
วันที่...........เดือน............................พ.ศ.........
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).............................................อายุ.....ป สัญชาติ............
อยูบานเลขที่...........หมูที่..........ตรอก/ซอย....................ถนน.......................ตําบล/แขวง................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.........................ในฐานะ.................................................
ของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด............................................ตั้งอยูเลขที่........................หมูที่...............
ตรอก/ซอย.....................ถนน........................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต.................
จังหวัด.......................ขอมอบอํานาจให(นาย/นาง/นางสาว)............................................อายุ.......ป
สัญชาติ..........อยูบานเลขที่...........ตรอก/ซอย................ถนน.....................ตําบล/แขวง..................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด....................................เปนผูมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้
๑. แจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานตามแบบ บพช.๑
๒. แจงรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามแบบ บพช.๒ และ/หรือแบบ บพช.๓
ตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรั กษ พลังงาน ตามพระราชบั ญญั ติก ารสงเสริ มการอนุ รัก ษพ ลังงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
การใดที่ผูรับมอบอํ านาจกระทําไปภายใตขอบข ายที่ไดรับอํานาจนี้ ขาพเจ าขอยอมรับผิด
ผูกพันเสมือนไดกระทําดวยตัวเองทุกประการ
เพื่ อเป นหลั กฐานทั้งผูมอบอํานาจและผูรั บมอบอํานาจ จึงไดลงลายมื อชื่อ ไวเ ปนสํ าคัญ
ตอหนาพยาน
ลงชื่อ...........................................................ผูมอบอํานาจ
(
)
ลงชื่อ...........................................................ผูรับมอบอํานาจ
(
)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(
)

หมายเหตุ

ลงชื่อ............................................................พยาน
(
)

๑. หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ใชในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ไมไดเปนผูแจงการแตงตั้งหรือรับรองผลงาน แตมอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูแจงแตงตั้งหรือรับรองผลงาน
๒. แนบภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
โดยเจาของหลักฐานเปนผูรับรองสําเนาถูกตอง
๓. ติดอากร ๓๐.๐๐ บาท
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ภาคผนวก ค
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
เรื่อง แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของ
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
เรื่อง แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
พ.ศ. 2552
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ วรรคสอง แหงกฎกระทรวงกําหนดคุณ สมบัติ หนาที่ และจํานวน
ของผูรั บ ผิดชอบดา นพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติก ารสงเสริ มการอนุ รั ก ษ
พลั งงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่ง แกไ ขเพิ่มเติม โดยพระราชบั ญญั ติก ารส งเสริม การอนุรัก ษพ ลัง งาน (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกั บมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจั กรไทย
บัญ ญัติ ใหกระทําไดโดยอาศัยอํา นาจตามบทบัญ ญัติ แหงกฎหมาย อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน ออกประกาศไวดังนี้
แบบการรับ รองผลงานดา นการอนุ รัก ษพลังงานของผูรับ ผิด ชอบด านพลังงานโดยเจ าของโรงงาน
ควบคุมหรือ เจา ของอาคารควบคุม พร อมทั้ง เอกสารและหลั กฐานตางๆในกรณีที่ปฏิบัติงานในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม ใหเปนไปตามแบบ บพช.๒ ทายประกาศนี้ และในกรณีที่ปฏิบัติงานในโรงงาน
หรืออาคารที่มิใชเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ใหเปนไปตามแบบ บพช.๓ ทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552
ไกรฤทธิ์ นิลคูหา
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

แบบ บพช.๒
เลขที่รับ............................................
วันที่.......เดือน.......................พ.ศ...........
ลงชื่อ....................................ผูรับหนังสือ

สําหรับเจาหนาที่

หนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานที่ไดจากการปฏิบัติงานในโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุม
วันที่..........เดือน................พ.ศ.....
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)....................................อายุ.......ป สัญชาติ...................
อยูบานเลขที่...........................หมูที่...........ตรอก/ซอย.................................ถนน..........................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต................................จังหวัด...................................
ในฐานะ...............................................ของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด..............................................
ตั้งอยูเลขที่.................หมูที่.............ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท..........................โทรสาร.....................อีเมล.........................
ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท.....................................................................
ทะเบียนเลขที่.................................และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่...........เดือน.....................พ.ศ......
ซึ่งเปนเจาของโรงงาน/อาคารชื่อ.......................................................... TSIC-ID..................................
ขอรับรองวา(นาย/นาง/นางสาว)............................................................อายุ.........ป สัญชาติ.............
หมายเลขประจําตัวประชาชน.............................................อยูบานเลขที่.......................หมูที่.............
ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................ตําบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..............................เปนผูมีผลงานดานการอนุรักษพลังงาน
แหง พระราชบัญญัติการสง เสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่ งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางขางทายนี้

1

แบบ บพช.๒

ผลงานดานการอนุรักษพลังงานของ(นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................
ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด...................................................................
(๑)
ลําดับที่

(๒)
รายละเอียดผลงาน

(๓)
ชื่อโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุม
และสถานที่ตั้ง

(๔)
ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่ม
แลวเสร็จ
(เดือน/พ.ศ.) (เดือน/พ.ศ.)

(๕)
เงินลงทุน
(บาท)

(๖)
ผลการอนุรักษ/ป
ชนิดพลังงาน จํานวน๑/
(หนวย)

(๗)
หมายเหตุ
มูลคา
(บาท)

รวม

หมายเหตุ

ขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ
ชื่อ.................................................................................ผูรับรอง
(...................................................................)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผูรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานจะตองเปนเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือเปนผูไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว โดยมีหนังสือมอบอํานาจเปนหลักฐาน
หนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามแบบ บพช.๒ ใชสําหรับกรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ ในแบบ บพช.๑
แบบ บพช.๒ ใชสําหรับรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานไดเพียง ๑ คน /ชุด เทานั้น
๑/ หากผลการอนุรักษพลังงานไฟฟาใหระบุจํานวนทั้งหนวยกิโลวัตต และ กิโลวัตต-ชั่วโมง
แนบรายละเอียดการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน

2

แบบ บพช.๓
เลขที่รับ............................................
วันที่.......เดือน.......................พ.ศ...........
ลงชื่อ....................................ผูรับหนังสือ
สําหรับเจาหนาที่

หนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานที่ไดจากการปฏิบัติงานในโรงงาน/อาคาร
ที่มิใชเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
วันที่........เดือน..........พ.ศ.....
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).................................................อายุ........ป สัญชาติ......
อยูบานเลขที่..................หมูที่...........ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด......................
ในฐานะ...............................................ของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด..............................................
ตั้งอยูเลขที่.................หมูที่.............ตรอก/ซอย...................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท............................โทรสาร..........................อีเมล..................
ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท......................................................................
ทะเบียนเลขที่..................................และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่...........เดือน................พ.ศ..........
ซึ่งเปนเจาของโรงงาน/อาคารชื่อ....................................................................................................
ขอรับรองวา(นาย/นาง/นางสาว)......................................................อายุ.......ป สัญชาติ...................
หมายเลขประจําตัวประชาชน........................................อยูบานเลขที่........................หมูที่.................
ตรอก/ซอย.....................................ถนน..............................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..........................เปนผูมีผลงานดานการอนุรักษพลังงาน
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางขางทายนี้

1

แบบ บพช.๓

ผลงานดานการอนุรักษพลังงานของ(นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................
ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด...................................................................
(๑)
ลําดับที่

(๒)
รายละเอียดผลงาน

(๓)
ชื่อโรงงาน/อาคาร
และสถานที่ตั้ง

(๔)
ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่ม
แลวเสร็จ
(เดือน/พ.ศ.) (เดือน/พ.ศ.)

(๕)
เงินลงทุน
(บาท)

(๖)
ผลการอนุรักษ/ป
ชนิดพลังงาน จํานวน๑/
(หนวย)

(๗)
หมายเหตุ
มูลคา
(บาท)

รวม

หมายเหตุ

ขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ
ชื่อ.................................................................................ผูรับรอง
(...................................................................)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผูรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานจะตองเปนเจาของโรงงาน/อาคาร หรือเปนผูไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว โดยมีหนังสือมอบอํานาจเปนหลักฐาน
หนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามแบบ บพช.๓ ใชสําหรับกรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ ในแบบ บพช.๑
แบบ บพช.๓ ใชสําหรับรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานไดเพียง ๑ คน /ชุด เทานั้น
๑/ หากผลการอนุรักษพลังงานไฟฟาใหระบุจํานวนทั้งหนวยกิโลวัตต และ กิโลวัตต-ชั่วโมง
แนบรายละเอียดการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน

2

ภาคผนวก ง
ตัวอยางหนังสือนําสงแบบ
การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน

ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี)

ตัวอยางหนังสือนําสงแบบแจงการ
แตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
วันที่.........เดือน........................................พ.ศ.........

เรื่อง แจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สิ่งที่สงมาดวย

1. แบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน (แบบ บพช.1)
2. แบบการรับรองผลงานดา นการอนุรัก ษพลังงานที่ไดจากการปฏิบัติงาน ในโรงงาน
ควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม (แบบ บพช.2) – กรณี ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานมี
คุณสมบัติตามขอ 3.1 หรือ 3.2
3. แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษ พลั งงานที่ไ ดจากการปฏิบั ติงานในโรงงาน/
อาคารที่ มิ ใ ช เ ป น โรงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม (แบบ บพช.3) – กรณี ที่
ผูรับผิดชอบพลังงานมีคุณสมบัติตามขอ 3.1 หรือ 3.2

ดวย (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเปนเจาของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) TSIC-ID……………… มี
ความประสงคขอแจงแตงตั้งผูมีรายนามทายนี้เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม โดยมีรายละเอียดรวมถึงเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 (2 และ 3 ถามี)
1. (ชื่อและนามสกุลของผูที่เสนอแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน)
2. (ชื่อและนามสกุลของผูที่เสนอแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)
(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ : แกไข ตัดหรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม

ภาคผนวก จ
ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิม
ซึ่งพนหนาที่ไป

ภาคผนวก จ 1
ตัวอยางหนังสือแจงการพนหนาที่ของ
ผูรับผิดชอบดานพลังงานสําหรับ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ

ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี)

ตัวอยางหนังสือแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
สําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ
วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ.........

เรื่อง แจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ดวย (ชื่อนิติบุ คคล) ซึ่งเปนเจ าของ (ชื่อโรงงานควบคุ ม/อาคารควบคุม )TSIC-ID…….........…..
ขอแจงใหทราบวา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................
ซึ่งเปนผูรับผิดชอบด านพลังงาน (อาวุโส) ประจํา (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ) ไดพนจากการปฏิบั ติ
หนาที่ดังกลาวแลว ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป อันเปนผลทําใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในขอ 4 แหงกฎกระทรวงกํา หนดคุ ณสมบัติ หนา ที่ และจํานวนของผูรับผิ ดชอบดา นพลัง งาน
พ.ศ. 2552 และ (ชื่อนิติบุคคล) จะดําเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาวุโส) คนใหมเพื่อทําหนาที่
แทนคนเดิมตามจํานวน คุณสมบัติ และระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ นี้ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)
(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ : แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม

ภาคผนวก จ 2
ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิม
สําหรับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ

ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี) ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิม
สําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ
วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ........
เรื่อง แจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิม
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
อางถึง (หนังสือของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ฉบับลงวันที่ตามภาคผนวก จ 1)
สิ่งที่สงมาดวย

1. แบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน (แบบ บพช.1)
2. แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลั งงานที่ไ ดจากการปฏิบั ติงานในโรงงาน
ควบคุ ม หรื ออาคารควบคุ ม (แบบ บพช.2) – กรณี ที่ ผู รับ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานมี
คุณสมบัติตามขอ 3.1 หรือ 3.2
3. แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษ พลังงานที่ไดจากการปฏิบัติงานในโรงงาน/
อาคารที่ มิ ใ ช เ ป น โรงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม (แบบ บพช.3) – กรณี ที่
ผูรับผิดชอบพลังงานมีคุณสมบัติตามขอ 3.1 หรือ 3.2

ตามหนั ง สื อ ที่ อ า งถึ ง (ชื่ อ นิ ติ บุ ค คล) ซึ่ ง เป น เจ า ของ (ชื่ อ โรงงานควบคุ ม /อาคารควบคุ ม )
TSIC-ID…...........………………………….ไดแจงการพนหนาที่เปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาวุโส) ของ
(นาย/นาง/นางสาว)...............................................และจะดําเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานคนใหม
เพื่อทําหนาที่แทน ความละเอียดแจงแลวนั้น
บัดนี้ (ชื่อนิติบุคคล) มีความประสงคขอแตงตั้ง(นาย/นาง/นางสาว)..........................................
เปนผูรับผิดชอบดา นพลังงาน (อาวุ โส) ประจํา (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ) โดยมีรายละเอียดรวมถึง
เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 (2 และ 3 ถามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)
(ประทับตรานิติบุคคล)
หมายเหตุ : แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม

ภาคผนวก ฉ

ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งและการขอขยาย
ระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อาวุโส ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงใช
บังคับ (กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ และมี
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอยูแลว)

ภาคผนวก ฉ 1
ตัวอยางหนังสือแจงการมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานอยูแลวสําหรับโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมขนาดเล็ก
(กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมกอนหรือ
ในวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ)

ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี)

ตัวอยางหนังสือแจงการมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยูแลว
สําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดเล็ก
(กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ)
วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ....

เรื่อง แจงการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ด วย (ชื่ อนิ ติ บุ คคล) ซึ่ งเป นเจ าของ (ชื่ อโรงงานควบคุ ม /อาคารควบคุ ม ) TSIC-ID……...........….
ขอแจ งใหทราบวา ไดแ ตง ตั้ง ให (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................
หมายเลข (ผชร./ผชอ..........................) ซึ่ งมีคุ ณสมบัติตามข อ 2(1) (2) หรือ (3) แหงกฎกระทรวงกํา หนด
คุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิ ดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานประจํา
(ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ) ตั้ง แตวั นที่..............เดื อน........................พ.ศ. .... และใหทําหนา ที่
ดังกลาวตอไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ นี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)
(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ : แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม

ภาคผนวก ฉ 2
ตัวอยางหนังสือแจงการมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานอยูแลวสําหรับโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมขนาดใหญ
(กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมกอนหรือ
ในวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ)

ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี)

ตัวอยางหนังสือแจงการมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยูแลว
สําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญ
(กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ)
วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ....

เรื่อง แจงการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ดวย (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเปนเจาของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) TSIC-ID……...........…..
ขอแจง ใหทราบวาได แตง ตั้ง ให (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................
หมายเลข (ผชร./ผชอ.........................) ซึ่ง มีคุ ณสมบัติ ตามข อ 2(1) (2) หรือ (3) แห งกฎกระทรวงกํา หนด
คุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิ ดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานประจํา
(ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) ตั้งแตวันที่..............เดือน........................พ.ศ. .... และใหทําหนาที่ดังกลาว
ตอไปตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ าหนดไวใ นกฎกระทรวงฯ พร อมกั นนี้ (ชื่ อนิติ บุ ค คล) จะดํา เนิน การแต ง ตั้ ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสอยางนอย 1 คน ตามคุณสมบัติและระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ นี้
ตอไปโดยเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)
(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ : แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม

ภาคผนวก ฉ 3
ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานอาวุโสภายใน 2 ป นับแตวันที่
กฎกระทรวงใชบังคับ
(กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมกอน
หรือในวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ)

ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี)

ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ
(กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ)

วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ........
เรื่อง แจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
อางถึง (หนังสือของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ฉบับลงวันที่ตามภาคผนวก ฉ 2)
สิ่งที่สงมาดวย แบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน (แบบ บพช.1) จํานวน 1 ชุด
ตามหนั ง สื อ ที่ อ า งถึ ง (ชื่ อ นิ ติ บุ ค คล) ซึ่ ง เป น เจ า ของ (ชื่ อ โรงงานควบคุ ม /อาคารควบคุ ม )
TSIC-ID….............….. ตองดําเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสอยางนอย 1 คน ตามคุณสมบัติ
และระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
พ.ศ. 2552 ความละเอียดแจงแลวนั้น
บัดนี้ (ชื่อนิติบุคคล) มีค วามประสงคขอแตงตั้ง (นาย/นาง/นางสาว).......................................
เป นผูรั บผิด ชอบดานพลัง งานอาวุโสประจํา (ชื่อโรงงานควบคุ ม/อาคารควบคุม ) โดยมี รายละเอีย ดรวมถึง
เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)
(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ : แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม

ภาคผนวก ฉ 4
ตัวอยางหนังสือขอขยายระยะเวลาการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ภายใน 2 ป
นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ
(กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมกอนหรือ
ในวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ)

ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น
ตัวอยางหนังสือขอขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี)
อาวุโส ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ
(กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ)
วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ........
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
อางถึง (หนังสือของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ฉบับลงวันที่ตามภาคผนวก ฉ 2)
สิ่งที่สงมาดวย 1. (เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นชัดเจนวาเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุม
ได ดํ าเนินการจั ดหาผูรั บผิ ดชอบด านพลั งงานอาวุ โสแล วแต ยั งไม สามารถจั ดหาบุ คคลากร
เพื่อทําหนาที่ดังกลาวไดภายใน 180 วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ)
ตามหนังสื อที่ อา งถึ ง (ชื่ อนิ ติบุ คคล) ซึ่ง เป นเจา ของ (ชื่ อโรงงานควบคุ ม/อาคารควบคุม )
TSIC-ID…...........…….. ตองดําเนิ นการแตงตั้งผูรับผิดชอบดา นพลังงานอาวุโสอยางนอย 1 คน ภายใน 180
วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 มี
ผลใชบังคับความละเอียดแจงแลวนั้น
ในการนี้ (ชื่อนิติบุคคล) ขอชี้แจงวาไดดําเนินการในเรื่องดังกลาวแลว แตยังไมสามารถจัดหา
บุ ค ลากรเพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานอาวุ โ สภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดได เนื่ อ งจาก
(ระบุเหตุผ ลใหชัดเจนถึงสาเหตุที่ยังไม สามารถจัด หาบุคลากรเพื่อ ทําหนาที่เ ปนผูรับ ผิดชอบดานพลังงาน
อาวุโสไดและตองเปนเหตุผลที่มิใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) ตามรายละเอีย ดในสิ่ง
ที่สงมาดวย ดังนั้น จึงใครเสนอขออนุมัติเพื่อขยายระยะเวลาในการแตง ตั้งผูรับผิ ดชอบดานพลังงานอาวุ โส
ออกไปอีก จนถึงครบกํา หนด 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงฯ นี้ใ ชบั งคั บ และเมื่อดําเนินการแลว เสร็จจะรีบ
แจงใหทานทราบโดยเร็วตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)
(ประทับตรานิติบุคคล)
หมายเหตุ : แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม

ภาคผนวก ช
ตัวอยางหนังสือขอขยายระยะเวลาการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
(กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหลังวันที่
กฎกระทรวงใชบังคับ และยังไมพนกําหนด 2 ป
นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ)

ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี) ตัวอยางหนังสือขอขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อาวุโส (กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหลังหรือวันที่
กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ และยังไมเกิน 2 ป)

วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ........
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สิ่ ง ที่ ส ง มาด ว ย (เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงให เ ห็น ชั ด เจนว า เจ า ของโรงงานควบคุ ม /เจ า ของอาคาร
ควบคุมไดดําเนิ นการจั ดใหมีผูรับ ผิดชอบดานพลังงานอาวุโสแลว แตยังไมสามารถจัด หา
บุ ค ลากรเพื่ อ ทํ า หน า ที่ ดั ง กล า วได ภ ายใน 180 วั น นั บ แต วั น ที่ เ ป น โรงงานควบคุ ม
หรืออาคารควบคุม)
ดวย (ชื่อนิ ติบุคคล) ซึ่งเปนเจาของ (ชื่อโรงงานควบคุม /อาคารควบคุ ม) TSIC-ID…...........…..
ตองดําเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสอยางนอย 1 คน ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เปนโรงงาน
ควบคุ ม/อาคารควบคุ ม แตยัง ไม สามารถจัดหาบุค ลากรเพื่อทํ าหนาที่ ดัง กล าวภายในระยะเวลาที่ กํา หนดได
เนื่องจาก (ระบุ เหตุผลให ชัด เจนถึ งสาเหตุที่ยั งไมส ามารถจัดหาบุค ลากรเพื่ อทําหนาที่เ ปนผูรั บผิ ดชอบดา น
พลั งงานอาวุโ สไดแ ละตอ งเป น เหตุผ ลที่ มิ ใ ช ค วามผิ ดของเจ า ของโรงงานควบคุ ม /อาคารควบคุ ม ) ตาม
รายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย
ในการนี้ (ชื่อนิติบุคคล) จึงใครเสนอขออนุมัติเพื่อขยายระยะเวลาในการแตงตั้งผูรับผิดชอบดาน
พลังงานอาวุโสออกไปอีก จนถึงครบกําหนดเวลา 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และ
จํา นวนของผูรับ ผิดชอบดานพลัง งาน พ.ศ. 2552 ใชบัง คับ และเมื่ อดํ าเนิ นการแลว เสร็จ จะรีบ แจ งให ทาน
ทราบโดยเร็วตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)
(ประทับตรานิติบุคคล)
หมายเหตุ : แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม

ภาคผนวก ซ
ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งและขยาย
ระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อาวุโสแทนคนเดิม
(ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ)

ภาคผนวก ซ 1
ตัวอยางหนังสือแจงการพนหนาที่ของ
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
(ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ)

ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี) ตัวอยางหนังสือแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
(ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ)
วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ....
เรื่อง แจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ด วย (ชื่ อนิ ติ บุ คคล) ซึ่ งเป นเจ าของ (ชื่ อโรงงานควบคุ ม/อาคารควบคุ ม) TSIC-ID……...........…..
ขอแจง ใหทราบวา (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................
หมายเลข (ผชร./ผชอ..............................) ซึ่งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสประจํา (ชื่อโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุ ม ) ได พ น หน า ที่ จ ากการปฏิ บั ติ ง านดั ง กล า วแล ว ตั้ ง แต บั ด นี้ เ ป น ต น ไป อั น เป น ผลทํ า ให มี
ผูรับ ผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑที่กํา หนดไวในขอ 4 แหงกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบั ติ
หนาที่ และจํา นวนของผูรับ ผิดชอบดานพลั งงาน พ.ศ. 2552 และ (ชื่อนิติบุ ค คล) จะดํา เนินการแตง ตั้ง
ผูรั บผิดชอบดา นพลังงานอาวุโสคนใหมเ พื่อทํ าหนาที่แ ทนคนเดิ มตามจํา นวน คุณ สมบัติ และระยะเวลาที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ นี้ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)
(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ : แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม

ภาคผนวก ซ 2
ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดาน
พลังงานอาวุโสแทนคนเดิม
(ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ)

ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี)

ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
แทนคนเดิม
(ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ)

วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ........
เรื่อง แจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสแทนคนเดิม
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
อางถึง (หนังสือของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ฉบับลงวันที่ตามภาคผนวก ซ 1)
สิ่งที่สงมาดวย แบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน (แบบ บพช.1) จํานวน 1 ชุด
ตามหนังสือที่อางถึง (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเปนเจาของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) TSIC-ID…....... . . ….….ได
แจงการพนหนาที่เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................
หมายเลข (ผชร./ผชอ................................) และจะดําเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสคนใหม
เพื่อทําหนาที่แทนความละเอียดแจงแลวนั้น
บัดนี้ (ชื่อนิติบุคคล) มีความประสงคขอแตงตั้ง (นาย/นางนางสาว).............................................................................................
เป นผูรั บผิด ชอบดานพลัง งานอาวุโสประจํา (ชื่อโรงงานควบคุ ม/อาคารควบคุม ) โดยมี รายละเอีย ดรวมถึง
เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)
(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ : แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม

ภาคผนวก ซ 3
ตัวอยางหนังสือขอขยายระยะเวลาการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสแทนคนเดิม
(ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ )

ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี) ตัวอยางหนังสือขอขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อาวุโสแทนคนเดิม
(ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ)
วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ........
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
อางถึง (หนังสือของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ฉบับลงวันที่ตามภาคผนวก ซ 1)
สิ่งที่สงมาดวย (เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นชัดเจนวาเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุม
ไดดําเนินการจัดหาผูรับ ผิดชอบดานพลังงานอาวุโสแลว แตยังไม สามารถจัดหาบุคลากรเพื่อ
ทําหนาที่ดังกลาวแทนไดภายใน 180 วัน นับแตวันที่คนเดิมพนหนาที่)
ตามหนั ง สื อ ที่ อ า งถึ ง (ชื่ อ นิ ติ บุ ค คล) ซึ่ ง เป น เจ า ของ (ชื่ อ โรงงานควบคุ ม /อาคารควบคุ ม )
TSIC-ID…...........…….. ตองดําเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสคนใหม เพื่ อทําหนาที่แทนคน
เดิมภายใน 180 วัน นับแตวันที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสคนเดิมพนหนาที่ ความละเอียดแจงแลวนั้น
ในการนี้ (ชื่อนิติบุคคล) ขอชี้แจงว าได ดําเนิ นการในเรื่องดังกล าวแลว แตยัง ไมส ามารถจัดหา
บุค ลากรเพื่อทํ าหนาที่เปนผูรับ ผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ภายในระยะเวลาที่กําหนดได เนื่ องจาก (ระบุ
เหตุผลใหชัดเจนถึงสาเหตุที่ยังไมสามารถจัดหาบุคลากรเพื่อทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสได
และเปนเหตุผลที่มิใชค วามผิดของเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) ตามรายละเอียดในสิ่งที่ สงมาดวย
ดังนั้น จึงใครขออนุมัติเพื่อขยายระยะเวลาในการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสออกไปอีก จนครบ
กําหนดเวลา 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
พ.ศ. 2552 ใชบังคับ และเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ จะรีบแจงใหทานทราบโดยเร็วตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)
(ประทับตรานิติบุคคล)
หมายเหตุ : แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม

