เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กันยายน ๒๕๕๒

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
เรื่อง แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ ๒ วรรคสอง แห ง กฎกระทรวงกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ หน า ที่
และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อั น เป น กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ
และเสรี ภ าพของบุ ค คล ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ออกประกาศไวดังนี้
แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม พรอมทั้งเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ในกรณีที่ปฏิบัติงาน
ในโรงงานควบคุ มหรื อ อาคารควบคุม ให เ ป น ไปตามแบบ บพช.๒ ท า ยประกาศนี้ และในกรณี
ที่ปฏิบัติงานในโรงงานหรืออาคารที่มิใชเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ใหเปนไปตามแบบ
บพช.๓ ทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ไกรฤทธิ์ นิลคูหา
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

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

หนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานที่ไดจากการปฏิบตั ิงานในโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุม
วันที่..........เดือน......................พ.ศ. .........
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)...............................................อายุ..........ป สัญชาติ....................
อยูบานเลขที่...........................หมูที่...........ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................ตําบล/แขวง
..................................อํ า เภอ/เขต................................จั ง หวั ด ......................................ในฐานะ
...............................................ของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด..................................................ตั้งอยูเลขที่
.................หมู ที่.............ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................ตํ าบล/แขวง
...................................อํ าเภอ/เขต.............................จัง หวัด ........................................รหัสไปรษณีย
.......................โทรศัพท..........................โทรสาร.........................อีเมล..............................ตามหนังสือรับรอง
ของสํ า นั ก งานทะเบี ย นหุ น ส ว นบริ ษั ท .........................................................................ทะเบี ย นเลขที่
.................................และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่...........เดือน.....................พ.ศ. ........ซึ่งเปนเจาของโรงงาน/
อาคารชื่อ.......................................................... TSIC-ID.....................................ขอรับรองวา(นาย/นาง/
นางสาว)............................................................อายุ.........ป สัญชาติ................หมายเลขประจําตัวประชาชน
.............................................อยูบานเลขที่.......................หมูที่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน
...................................ตํา บล/แขวง....................................อํา เภอ/เขต...................................จั ง หวั ด
..................................เปนผูมีผลงานดานการอนุรักษพลังงาน แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางขางทายนี้

-๒แบบ บพช.๒
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
ขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ
ชื่อ.................................................................................ผูรับรอง
(...................................................................)
หมายเหตุ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผูรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานจะตองเปนเจาของโรงงาน/อาคาร 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

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

หนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานที่ไดจากการปฏิบตั ิงานในโรงงาน/อาคาร
ที่มิใชเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

วันที่............เดือน........................พ.ศ.....
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).....................................................อายุ......................ป สัญชาติ..................
อยูบานเลขที่..................หมูที่...........ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง
........................................อํ า เภอ/เขต.......................................จั ง หวั ด ......................................ในฐานะ
...............................................ของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด..............................................................ตั้งอยูเลขที่.................
หมูที่.............ตรอก/ซอย...................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง.........................................
อํ า เภอ/เขต...................................จั ง หวั ด ..........................................รหั ส ไปรษณี ย . ......................โทรศั พ ท
............................โทรสาร..........................อีเมล...................................ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัท......................................................................................ทะเบียนเลขที่..............................................และหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่...........เดือน.....................พ.ศ.........ซึ่งเปนเจาของโรงงาน/อาคารชื่อ...............................................................
ขอรับรองวา(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................อายุ.......ป สัญชาติ..................หมายเลข
ประจํ าตัว ประชาชน................................................อยูบา นเลขที่ . ...........................หมูที่ . ...............ตรอก/ซอย
.....................................ถนน...................................ตํ า บล/แขวง.................................................อํ า เภอ/เขต
........................................จังหวัด..........................................เปนผูมีผลงานดานการอนุรักษพลังงาน โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางขางทายนี้

-๒แบบ 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
ขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ
ชื่อ.................................................................................ผูรับรอง
(...................................................................)
หมายเหตุ

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

