แบบ บพช.๑

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...........................................................
ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษทั .................................................................................................
ทะเบียนเลขที่.............................................................และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่..........เดือน.................พ.ศ.............
ซึ่งเปนเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมชื่อ....................................................................TSIC-ID.............................
ตั้งอยูตามแผนที่แนบทายหนังสือนี้ เลขที่.................หมูที่..........................ตรอก/ซอย....................................................
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต............................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพท.....................................โทรสาร.............................
ขอแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของผูไดรับการแตงตั้งตอ
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ดังนี้
๑. ขอแจงวา(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ.....................ป
สัญชาติ............................หมายเลขประจําตัวประชาชน....................................................................................................
อยูบานเลขที่............หมูที่............ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................ตําบล/แขวง..........................
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย....................................
โทรศัพท...........................................โทรสาร..................................................อีเมล..........................................................
ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ดังกลาวขางตน ตามหลักฐาน
การตกลงยินยอมเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานที่แนบทายหนังสือนี้

แบบ บพช.๑
๒. ขอรับรองวา(นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................เปนผูที่มี
คุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนด
ในขอที่ไดทําเครื่องหมาย [ 3 ] ไวเปนสําคัญ ดังนี้
[ ] ๒.๑ เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรือ
อาคารอยางนอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุม
[ ] ๒.๒ เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร หรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงานดานการ
อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
[ ] ๒.๓ เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค
คลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ
[ ] ๒.๔ เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรมที่มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ
[ ] ๒.๕ เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่งจัดโดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ขาพเจารับรองวาขอความและหลักฐานทั้งหมดที่แจงมานี้ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ..............................................................ผูแจง
(
)
ตําแหนง...........................................................
ประทับตรานิติบุคคล

แบบ บพช.๑
หมายเหตุ
๑. การแจงการแตงตั้ง ผูแจงจะตองเปนเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือเปนผูที่มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือเปนผูที่ไดรับมอบ
อํานาจจากบุคคลดังกลาว โดยมีหนังสือมอบอํานาจเปนหลักฐานซึ่งสามารถใชแบบหนังสือมอบอํานาจตามตัวอยางแนบทาย บพช.๑ หรือ
จัดทําขึ้นใหมโดยมีสาระสําคัญครบถวนตามที่กําหนดไวก็ได
๒. ใหโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลาย
ชุดรวมกัน มีขนาดต่ํากวา ๓,๐๐๐ กิโลวัตตหรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลตแอมแปร หรือใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงาน
สิ้นเปลืองอื่น จากผูจําหนายพลังงาน หรือของตนเองอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางรวมกัน ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม
ของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาต่ํากวา ๖๐ ลานเมกะจูล ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย ๑ คน
ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๒
๓. ใหโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลาย
ชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต ๓,๐๐๐ กิโลวัตตหรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป หรือใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือ
พลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผูจําหนายพลังงาน หรือของตนเองอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางรวมกัน ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแต ๖๐ ลานเมกะจูลขึ้นไป ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ไม น อยกวา ๒ คน โดยอย างน อยหนึ่ งคนตองเป น ผูสํ า เร็จการฝกอบรมหลักสูตรผู รับผิ ด ชอบดานพลังงานอาวุ โสหรื อ การฝกอบรมที่ มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบตามขอ ๒.๔ หรือเปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานตามขอ ๒.๕ สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานที่เหลือตองมีคุณสมบัติตาม
ขอหนึ่งขอใดในขอ ๒
๔. แนบภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูแจง และรับรองสําเนาถูกตอง
๕. แนบหลักฐานทะเบียนการคา โดยผูแจงเปนผูรับรองสําเนาถูกตอง กรณีผูแจงมิไดเปนนิติบุคคล
๖. แนบหลักฐานหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ที่ออกไวไมเกิน ๖ เดือน กรณีเปนนิติบุคคลโดยผูแจงเปนผูรับรองสําเนา
ถูกตอง
๗. ผูแจงจะตองรับรองความถูกตองของแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
๘. แบบ บพช.๑ ใชสําหรับแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานไดเพียง ๑ คน/ชุด เทานั้น

เอกสารแนบ บเอกสารแนบ บพช.๑
แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ของ...............................................................

ขอรับรองวา ที่ตั้งของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ตั้งอยูในตามแผนที่นี้จริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................ผูแจง
(
)
ตําแหนง.........................................................
ประทับตรานิติบุคคล

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............................................
อีเมล......................................................จบการศึกษาระดับ.......................................................เมื่อ ป พ.ศ.......................
คณะ...........................................................................สาขาวิชา..........................................................................................
สถาบันการศึกษา...............................................................................................เปนผูมีคุณสมบัติสามารถทํางานดานการ
อนุรักษพลังงานตามหลักฐานที่แนบทายหนังสือนี้ ไดตกลงรับเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมชื่อ..............................................................ของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด...................................................
ตั้งแตวนั ที่..............เดือน................................พ.ศ....................เปนตนไป
เพื่อเปนหลักฐานในการรับเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวขางตน จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอ
หนาพยาน
ลงชื่อ....................................................................ผูรับผิดชอบดานพลังงาน
(
)
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(
)
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(
)
หมายเหตุ

หลักฐานแนบทายหนังสือรับเปนผูรบั ผิดชอบดานพลังงาน
๑. ภาพถายวุฒิบัตรการศึกษาและรับรองสําเนาถูกตอง พรอมหนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามแบบ บพช.๒ หรือ บพช.๓
กรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ หรือขอ ๒.๒ ในแบบ บพช.๑
๒. ภาพถายวุฒิบัตรการศึกษาและวุฒิบัตรการฝกอบรม ดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรม ที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีกรม
พัฒนาฯใหความเห็นชอบ และรับรองสําเนาถูกตอง กรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๓ ในแบบ บพช.๑
๓. ภาพถายวุฒิบัตรการศึกษาและวุฒิบัตรการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน
ที่อธิบดีกรมพัฒนาฯใหความเห็นชอบ และรับรองสําเนาถูกตอง กรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๔ ในแบบ บพช.๑
๔. ภาพถายวุฒิบัตรการศึกษาและใบประกาศที่ระบุวาสอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งจัดโดยกรมพัฒนา
ฯ และรับรองสําเนาถูกตอง กรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๕ ในแบบ บพช.๑
๕. ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูถูกแจงแตงตั้งใหเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน และรับรองสําเนา
ถูกตอง

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...............................................................................ตั้งอยูแลขที่....................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
ตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
การใดที่ผูรับมอบอํานาจกระทําไปภายใตขอบขายที่ไดรับอํานาจนี้ ขาพเจาขอยอมรับผิดผูกพันเสมือนได
กระทําดวยตัวเองทุกประการ
เพื่อเปนหลักฐานทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ.......................................................ผูมอบอํานาจ
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................ผูรับมอบอํานาจ
(.......................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(........................................ ...............)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(.......................................................)
หมายเหตุ
๑. หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ใชในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลไมไดเปนผูแจงการแตงตั้ง
หรือรับรองผลงาน แตมอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูแจงแตงตั้งหรือรับรองผลงาน
๒. แนบภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ โดยเจาของหลักฐานเปนผู
รับรองสําเนาถูกตอง
๓. ติดอากร ๓๐.๐๐ บาท

