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คํานํา  
 

ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ การ 
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) มาตรา 9(2) และมาตรา 21(2) ไดกําหนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจในการ
ออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหง รวมถึงการกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวน
ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

ดังนั้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึงไดจัดทําคูมือวิธีการและขั้นตอนการ    
แจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งพนหนาที่ไปตาม  
ขอกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 เพื ่อ       
เป นแนวทางในการปฏิบัติของเจ าของโรงงานควบคุมและเจ าของอาคารควบคุมในการแจงแตงตั้ง         
ผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมของตนเองตอไป 

 
 
 สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 
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5. ขอกําหนดในการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  
6. การแจงการพนหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน  
7. บทกําหนดลงโทษตามมาตรา 55  
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  :  กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 

ภาคผนวก ข  :  ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเร่ืองแบบการแตงต้ังผูรับผิดชอบ      
ดานพลังงาน พ.ศ. 2552 

ภาคผนวก ค  : ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเรื่อง แบบการรับรองผลงานดาน
การอนุรักษพลังงานของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 

ภาคผนวก ง  :   ตัวอยางหนังสือนําสงแบบการแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

ภาคผนวก จ  :  ตัวอยางหนังสือแจงการแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมซ่ึงพนหนาท่ีไป 

ภาคผนวก จ 1  :  ตัวอยางหนังสือหนังสือแจงการพนหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงานสําหรับโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุมท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ 

ภาคผนวก จ 2  :  ตัวอยางหนังสือแจงการแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมสําหรับโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ 
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1. วัตถุประสงค  
 

เพื่อเปนคู มือปฏิบัติสําหรับเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมในการจัดใหมี 
ผู รับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมของตนเองตามคุณสมบัติ หนาท่ี และ
จํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน รวมถึงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมซึ่งพนหนาท่ี
ไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดตามคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบ   
ดานพลังงาน พ.ศ. 2552 

2. ขอกําหนดของกฎหมายท่ีใชบังคับ  

ตามพระราชบัญญัติการส งเสริมการอนุ รักษ พลังงาน  พ .ศ .  2535 ซ่ึงแก ไขเ พ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) มาตรา 9(2) และ
มาตรา 21(2) กําหนดให รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานมีอํานาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดให
เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมของตนเองตามคุณสมบัติและหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงฯ 

พรอมกันนี้ ในมาตรา 55 ไดกําหนดบทลงโทษสําหรับเจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม
หรือผูรับผิดชอบดานพลังงานรายใดก็ตามท่ีไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวน
ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 ซ่ึงออกตามความในมาตรา 9 (2) และมาตรา 21(2) ดังกลาวขางตนแลว 
ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท 

3. คุณสมบัตขิองผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  
3.1 เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรือ

อาคารอยางนอย 3 ป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

3.2 เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร หรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงานดานการอนุรักษ 
พลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

3.3 เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึง
กันท่ีอธิบดีใหความเห็นชอบ 

3.4 เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส หรือการฝกอบรมที่มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันท่ีอธิบดีใหความเห็นชอบ 

3.5 เปนผู สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่งจัดโดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ตามขอ 3.1 และขอ 3.2 ใหใชแบบตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด (แบบ บพช. 2 และ บพช. 3) 
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4. หนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
4.1 บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีใชพลังงานเปนระยะ ๆ 
4.2 ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักเกณฑการอนุรักษพลังงาน 
4.3 ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงวาดวย

การกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
4.4 ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีตามมาตรา 10 

 

มาตรา 10 ไดกําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบ
ใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงผูรับผิดชอบ 
ดานพลังงานมีหนาท่ีตองชวยเจาของโรงงานควบคุมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน  
30 วันนับแตวันท่ีไดรับคําส่ังนั้น สําหรับเจาของอาคารควบคุมและผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําอาคารควบคุม
ก็ตองปฏิบัติตามคําส่ังในมาตรา 10 ดวยเชนกัน (มาตรา 21 วรรคสอง) และหากเจาของโรงงานควบคุมหรือ    
เจาของอาคารควบคุมไมปฏิบัติคําส่ังดังกลาวตองมีโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท (ตามมาตรา 54) 

5. ขอกําหนดในการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานภายใน 180 วัน 
นับแตวันท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที โดยผูรับผิดชอบดาน 
พลังงานซ่ึงประจําอยูท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหงตองมีจํานวนและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

 

5.1 ในกรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใช
เครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตํ่ากวา 
3,000 กิโลวัตตหรือ 3,530 กิโลโวลตแอมแปรหรือใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา 
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน  ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคมถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของปท่ีผานมามีปริมาณพลังงาน
ท้ังหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตํ่ากวา 60 ลานเมกะจูล ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน   
อยางนอย 1 คน โดยตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 3 

5.2 ในกรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใช
เครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต 
3,000 กิโลวัตตหรือ 3,530 กิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป หรือใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอน
จากไอนํ้า หรือพลังงานส้ินเปลืองอ่ืน จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยางรวมกัน ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของปท่ีผานมามีปริมาณพลังงาน
ท้ังหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาต้ังแต 60 ลานเมกะจูล ข้ึนไป ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
อยางนอย 2 คน โดยอยางนอย 1 คนตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 3.4 หรือขอ 3.5 
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สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนท่ีเหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 3 
 

การแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน พรอมท้ังเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ใหใชแบบตามท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด  (แบบ บพช.1) 

 
โรงงานควบคมุ/อาคารควบคุม 

อนุมัติหมอแปลงไฟฟา < 3,530 kVA ≥ 3,530 kVA 
อนุมัติเคร่ืองวดัไฟฟา < 3,000 kW ≥ 3,000 kW 
ปริมาณการใชพลังงาน < 60 ลาน MJ/ป ≥ 60 ลาน MJ/ป 
จํานวนผูรับผิดชอบดานพลังงาน อยางนอย 1 คน 

 
 
 
 
 
 

ไมนอยกวา 2 คน 
 
 
 
 
 

 
 
 
การอบรมหลักสูตร
ผูรับผดิชอบดาน
พลังงานอาวุโสหรือ 
ผูท่ีสอบไดตามเกณฑ  

 
 

6. การแจงการพนหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาท่ีไปและมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
นั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอ 5 ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้ 

 

6.1 มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที 
6.2 จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานข้ึนแทนภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิม         

พนจากหนาท่ี และแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 
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7. บทกําหนดลงโทษตามมาตรา 55 
ตามมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ไดกําหนดบทลงโทษ
สําหรับเจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม  หรือผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงไมปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ.2552 ซ่ึงออกตามความ
ในมาตรา 9(2) และมาตรา 21(2) แหงพระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท 

8. ความหมายของคําหรือคํายอ 
เพื่อใหคูมือฉบับนี้มีความกระชับ และอานไดเขาใจงายข้ึน จึงไดจัดทําคําอธิบายความหมายของคํา

หรือคํายอท่ีใชในคูมือ ดังตอไปนี้ 

คํา/คํายอ หมายถึง 
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ซ่ึงแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 
(แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) 

พพ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
อพพ./อธิบด ี อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

DF/DB โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

โรงงานควบคุมและ/หรือ
อาคารควบคุมขนาดเล็ก 

โรงงานควบคุมและ/หรืออาคารควบคุมท่ีไดรับอนุมัติจากผูจําหนาย
พลังงานใหใชเคร่ืองวัดไฟฟาหรือใหติดต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวกัน
หรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดต่ํากวา 3,000 กิโลวัตต หรือ 3,530 กิโลโวลต 
แอมแปร หรือ ใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือ
พลังงานส้ินเปลืองอ่ืนจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใด  
อยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกันต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
ของปท่ีผานมามีปริมาณพลังงานท้ังหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาต่ํากวา  
60 ลานเมกะจูล 

PRE ผูรับผิดชอบดานพลังงาน (Personal Responsible for Energy) 

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อาวุโส 

ผู  ร ับผิดชอบด านพลังงานที่เป นผู สํา เร ็จการฝ กอบรมหลักสูตร  
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการอบรมท่ีมีวัตถุประสงคคลายคลึง
กันกับท่ีอธิบดีใหความเห็นชอบ (ตามขอ 3.4) หรือเปนผูสอบไดตาม
เกณฑท่ีกําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซ่ึงจัดโดย พพ.
(ตามขอ 3.5) 

รัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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คํา/คํายอ หมายถึง 

กฎกระทรวง กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวนผูรับผิดชอบดาน 
พลังงาน พ.ศ. 2552 

แบบ บพช.1 แบบการแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

แบบ บพช.2 แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานท่ีไดจากการปฏิบัติงานใน
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

แบบ บพช.3 แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานท่ีไดจากการปฏิบัติงานใน
โรงงาน/อาคารท่ีมิใชเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

หมายเหต ุ 1.  ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 3.4 หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการฝกอบรม
หลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสท่ีจัดข้ึนโดย พพ. หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค
คลายคลึงกันซ่ึงอธิบดีใหความเห็นชอบแลว 

 2. ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 3.5 หมายถึง ผูใดก็ตามท่ีอาจเคยไดรับ
หรือยังไมไดรับการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานมากอนก็ได แตเปนผูท่ีมี
ความรูความสามารถสูงพอในการสอบใหผานเกณฑ ซึ่ง พพ. เปนผูกําหนดจัดการสอบ
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส 

 

9. ขั้นตอนและวิธีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
9.1 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบตนเองวาเปนโรงงานควบคุม/อาคาร

ควบคุมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ตามความหมายท่ีกําหนดไวในขอ 8 
9.2  ในกรณีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขนาดเล็ก ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร

ควบคุม ดําเนินการดังนี้ 
(1) จัดหาบุคลากรซ่ึงมีคุณสมบัติเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามขอหนึ่งขอใดในขอ 3.1-3.5 อยางนอย 

1  คน ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เป นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม เพื่อแจงการ
แตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงานตออธิบดีโดยทันที 

(2) จัดทําหนังสือนําสงแบบการแจงแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงาน (แบบ บพช.1) พรอมดวย
เอกสารและหลักฐานตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในแบบฯ เสนออธิบดีพิจารณาการแตงต้ังผูรับผิดชอบ 
ดานพลังงาน ซึ่งจะใชเวลาในการพิจารณาและแจงผลการพิจารณาพรอมหมายเลขประจําตัว 
ผูรับผิดชอบดานพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบโดยเร็ว ท้ังนี้ พพ. ตอง
ไดรับขอมูลและเอกสารตาง ๆ ถูกตองและครบถวนตามท่ีกําหนดไวในแบบฯ แลว 

ในกรณีท่ีเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
ซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ 3.1 หรือ 3.2 จะตองสงแบบรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามแบบ   
บพช.2  ในกรณีท่ีปฏิบัติงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม และแบบ บพช.3 ในกรณีท่ีปฏิบัติงานใน
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โรงงานหรืออาคารท่ีมิใชเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม นําเสนออธิบดีเพื่อประกอบการ
พิจารณาดวย 
9.3 ในกรณีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขนาดใหญ  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร

ควบคุมดําเนินการ ดังนี้ 
(1) จัดหาบุคลากรเพื่อทําหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานไมนอยกวา 2 คน โดยอยางนอย 1 คน 

ตองมีคุณสมบัติเปนผู รับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสและผูรับผิดชอบดานพลังงานสวน           
ท่ีเหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 3.1-3.5 ภายใน 180 วัน นับแตวันท่ี               
เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม เพื่อแจงการแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงานตออธิบดี
โดยทันที 
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมขนาดใหญอาจมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบ       

ดานพลังงานอาวุโสไดมากกวา 1 คน 
 

(2) จัดทําหนังสือนําสงแบบ บพช.1 พรอมเอกสารและหลักฐานตาง ๆ โดยมีรายละเอียดเชนเดียว
กับในกรณีของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ขนาดเล็ก (ตามขอ 9.2 (2)) 
รายละเอียดของ  แบบ  บพช .1 แบบ  บพช .2 และแบบ  บพช .3 แนบอยู ท  ายประกาศ                

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  ปรากฏอยูในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค 
ตัวอยางหนังสือนําสงแบบแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน (แบบ บพช.1) ปรากฎอยู

ในภาคผนวก ง 
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รูปท่ี 1 สรุปวิธีการและขั้นตอนการแตงตัง้ผูรับผดิชอบดานพลังงานสามัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ  ไดวุฒิบัตรรับรองหลักสูตร

ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ 

(หลักสูตร 5 วัน และทดสอบ 0.5 วัน) 

บริษัทที่รับผิดชอบ

ฝกอบรมพิจารณาเอกสาร 

สงใบสมัครพรอมเอกสารตางๆ และแบบ บพช. 1 ไปที่บริษัทที่รับผิดชอบฝกอบรม 

บริษัทที่รับผิดชอบฝกอบรมแจงกลับอาคาร/โรงงานควบคุม พรอมกําหนดวันที่อบรม 

ติดตอขอเอกสารเพ่ิมเติมจาก

อาคารควบคุม/โรงงานควบคุม 

บริษัทที่รับผิดชอบฝกอบรมสงเอกสารผูผานการฝกอบรมใหสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงานแจงแตงต้ังเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ

ประจําอาคาร/โรงงานควบคุมตอไป 

ครบ 

ไมครบ 



 

8 
 

คุณสมบัตผิูเขารับการอบรมหลักสูตร “ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ” 

ตองเปนบุคลากรจากโรงงาน/อาคารควบคุม โดยมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาชางไฟฟา เคร่ืองกล ชางยนต ชางอิเล็กทรอนิกส ชางกลโลหะ ชางกล

โรงงาน ประสบการณไมนอยกวา 3 ป 

(2) จบการศึกษาระดับ ปวท. สาขาชางไฟฟา เคร่ืองกล ชางยนต ชางอิเล็กทรอนิกส ชางกลโลหะ ชางกล

โรงงาน ประสบการณไมนอยกวา 3 ป 

(3) จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาชางไฟฟา เคร่ืองกล ชางยนต ชางอิเล็กทรอนิกส ชางกลโลหะ ชางกล

โรงงาน ประสบการณไมนอยกวา 3 ป 

(4) จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีข้ึนไป สาขาไฟฟา อุตสาหการ เคร่ืองกล อิเล็กทรอนิกส ฟสิกส 

พลังงาน 

ระยะเวลาการฝกอบรม     อบรมภาคทฤษฎี 5 วัน และทดสอบความรูและประเมินความคิดเห็นโดยภาพรวม 

0.5 วัน 

หมายเหตุ ผูสําเร็จการฝกอบรมจะไดรับวุฒิบัตรเพื่อเปนคุณสมบัติในการแจงแตงต้ังเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน

ประจําอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม 
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รูปท่ี 2 สรุปวิธีการและขั้นตอนการแตงตัง้ผูรับผดิชอบดานพลังงานอาวุโส 

ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ไฟฟา/ความรอน ดานทฤษฎี  

ไดใบรับรองหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ไฟฟา/ความรอน ดานทฤษฎี 

(หลักสูตร 5 วัน และทดสอบภาคทฤษฎี  0.5 วัน) 

ผานการทดสอบหลักสูตรผูรับผิดชอบดาน

พลังงานอาวุโส ไฟฟา/ความรอน ดานทฤษฎี 

บริษัทที่รับผิดชอบ

ฝกอบรมพิจารณาเอกสาร 

สงใบสมัครพรอมเอกสารตางๆ และแบบ บพช. 1 ไปที่

บริษัทที่รับผิดชอบฝกอบรม 

บริษัทที่รับผิดชอบฝกอบรมแจงกลับอาคาร/โรงงานควบคุม พรอมกําหนดวันที่อบรม 

ติดตอขอเอกสารเพ่ิมเติมจาก

อาคารควบคุม/โรงงานควบคุม 

บริษัทที่รับผิดชอบฝกอบรมสงเอกสารผูผานการฝกอบรม/ผานการทดสอบใหสํานัก

พัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงานเพ่ือเสนอรายช่ือผูผานการฝกอบรมดานทฤษฎี 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงานพิจารณาเอกสารและสงรายช่ือใหบริษัทที่

รับผิดชอบฝกอบรม ดานปฏิบัติ ติดตออาคาร/โรงงานควบคุมเขาอบรม 

ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ไฟฟา/ความรอน ดานปฏิบัติ 

ไดใบรับรองหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ไฟฟา/ความรอน ดานปฏิบัติ 

(หลักสูตร 5 วัน และทดสอบวันสุดทายของการฝกอบรม) 

บริษัทที่รับผิดชอบฝกอบรมสงเอกสารผูผานการฝกอบรมใหสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงานแจงแตงต้ังเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

ประจําอาคาร/โรงงานควบคุมตอไป 

ครบ 

ไมครบ 
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คุณสมบัติสําหรับผูเขารับการอบรมหลักสูตร “ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ดานทฤษฎี (ไฟฟา-ความ

รอน)” 

ตองเปนบุคลากรจากอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมท่ีการใชพลังงานไฟฟารวมต้ังแต 3,000 กิโลวัตต ข้ึนไป

หรือมีขนาดหมอแปลงติดต้ังรวมต้ังแต 3,530 kVA ข้ึนไป หรือมีการใชพลังงานไฟฟาและอ่ืนๆ รวมใน 1 ป 

มีคาต้ังแต 60 ลานเมกะจูล ข้ึนไป และมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

(1) จบการศึกษาระดับ ปวส. ข้ึนไป ตองเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานท่ีไดรับการแตงต้ังจากกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหประจําอาคาร/โรงงานควบคุมนั้นๆ 

(2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป ดานวิศวกรรม (สาขาไฟฟา, อุตสาหการ, เคร่ืองกล, พลังงาน) 

และเปนผูปฏิบัติงานในอาคาร/โรงงานควบคุมนั้นๆ 

ระยะเวลาการฝกอบรม อบรมภาคทฤษฎี 5 วัน และสอบภาคทฤษฎี 0.5 วัน 

หมายเหตุ  

1. เปนอาคาร/โรงงานควบคุมที่ยังไมมีผูผานการอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ภาคทฤษฎีเทาน้ัน ที่

จะสามารถสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรมน้ีได โดยแตละแหงสามารถสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมไดไมเกิน 1 

คน ตอ 1 บานเลขที่ หรือ 1 TSIC-ID แตถาตองการสงบุคลากรมากกวา 1 คน หรือ คนที่ 2  เปนตนไปใหสงใน

ชองทางของการสมัครสอบบุคคลทั่วไป ซึ่งถาสอบผานก็ถือวาผานภาคทฤษฎี เชนกัน 

2. จะจัดอบรมรุนละ 40 คน ทั้งหมด 23 รุน 

3. เสียคาใชจายในการฝกอบรม ทานละ 2,000 บาท สําหรับเปนคาอาหารกลางวัน อาหารวาง และหนังสือคูมือการ

เรียนของหลักสูตร และตองออกคาใชจาย คาที่พักและคาเดินทางเอง 

 

คุณสมบัติสําหรับผูสมัครเขารับการสอบบุคคลท่ัวไป 

ตองเปนบุคลากรจากอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมท่ีการใชพลังงานไฟฟารวมต้ังแต 3,000 กิโลวัตต ข้ึนไป

หรือมีขนาดหมอแปลงติดต้ังรวมต้ังแต 3,530 kVA ข้ึนไป หรือมีการใชพลังงานไฟฟาและอ่ืนๆ รวมใน 1 ป 

มีคาต้ังแต 60 ลานเมกะจูล ข้ึนไป (พิจารณาเปนอันดับแรก) หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเขารวมสอบ (พิจารณา

เปนอันดับแรกรองลงมา ถาบุคลากรจากอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมสมัครมาไมครบตามจํานวนท่ีรับ) 

ระยะเวลาการทดสอบ สอบขอเขียน 3 ช่ัวโมง (ไดคะแนน 60% ของคะแนนสอบท้ังหมดถือวาผาน) 

หมายเหตุ การทดสอบมีทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งละ 100 คน รวมรับสมัครจํานวน 200 คน ไมเสียคาใชจายใดๆ 
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คุณสมบัติสําหรับผูเขารับการอบรมหลักสูตร “ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ดานปฏิบัติ (ไฟฟา-ความ

รอน)” 

ตองเปนบุคลากรจากอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมท่ีการใชพลังงานไฟฟารวมต้ังแต 3,000 กิโลวัตต ข้ึนไป

หรือมีขนาดหมอแปลงติดต้ังรวมต้ังแต 3,530 kVA ข้ึนไป หรือมีการใชพลังงานไฟฟาและอ่ืนๆ รวมใน 1 ป 

มีคาต้ังแต 60 ลานเมกะจูล ข้ึนไป และมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

(1) จบการศึกษาระดับ ปวส. ข้ึนไป ตองเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานท่ีไดรับการแตงต้ังจากกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหประจําอาคาร/โรงงานควบคุมนั้นๆ 

(2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป ดานวิศวกรรม (สาขาไฟฟา, อุตสาหการ, เคร่ืองกล, พลังงาน) 

และเปนผูปฏิบัติงานในอาคาร/โรงงานควบคุมนั้นๆ 

ระยะเวลาการฝกอบรม 5 วัน  

หมายเหตุ  

1. อาคาร/โรงงานควบคุมที่ผานการอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ภาคทฤษฎีเทาน้ันที่จะสามารถ

สงบุคลากรเขารวมการฝกอบรมน้ีได 

2. จัดอบรมรุนละ 20 คน 

3. เสียคาใชจายในการฝกอบรม ทานละ 2,000 บาท สําหรับเปนคาอาหารกลางวัน อาหารวาง และตองออกคาใชจาย 

คาที่พักและคาเดินทางเอง 

 

คุณสมบัติสําหรับผูสมัครเขารับการสอบบุคคลท่ัวไป 

ตองเปนบุคลากรจากอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมท่ีการใชพลังงานไฟฟารวมต้ังแต 3,000 กิโลวัตต ข้ึนไป

หรือมีขนาดหมอแปลงติดต้ังรวมต้ังแต 3,530 kVA ข้ึนไป หรือมีการใชพลังงานไฟฟาและอ่ืนๆ รวมใน 1 ป 

มีคาต้ังแต 60 ลานเมกะจูล ข้ึนไป (พิจารณาเปนอันดับแรก) หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเขารวมสอบ (พิจารณา

เปนอันดับแรกรองลงมา ถาบุคลากรจากอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมสมัครมาไมครบตามจํานวนท่ีรับ)  

ระยะเวลาการทดสอบ สอบขอเขียน 3 ช่ัวโมง (ไดคะแนน 60% ของคะแนนสอบท้ังหมดถือวาผาน) 

หมายเหตุ การทดสอบมีทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งละ 100 คน รวมรับสมัครจํานวน 200 คน ไมเสียคาใชจายใดๆ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
รูปท่ี  3 ตัวอยางใบส

12

สถานะภาพโรงงานจากฐาานของ พพ. 
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10. ขั้นตอนและวิธีการการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมซ่ึงพนหนาท่ีไป 
ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิมซ่ึงประจําอยูท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมไดพนจาก

หนาท่ีไป และมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตาม
จํานวนและคุณสมบัติท่ีกําหนดไวในขอ 5 ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดังกลาว
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

 

10.1 มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงานคนเดิม 
10.2 จัดหาบุคลากรคนใหมเพื่อทําหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมภายใน 90 วัน นับแต

วันท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานคนเดิมพนจากหนาท่ี ตามจํานวนและคุณสมบัติท่ีกําหนดไว สําหรับ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดเล็กและขนาดใหญ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กลาวไปแลว 
ในขอ 9.2 และ 9.3 ตามลําดับ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 

 

ตัวอยางหนังสือแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน และหนังสือแจงการแตงตั้ง      
ผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ
ปรากฏอยูในภาคผนวก จ 1 และ จ 2 ตามลําดับ 

 
11. วิธีการจัดสงแบบการแตงตัง้ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

การจัดสงแบบการแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงานรวมถึงหลักฐานและเอกสารตางๆ สามารถ
ดําเนินการได 2 วิธีดังนี้ คือ 

 

11.1 จัดสงทางไปรษณียแบบลงทะเบียนตอบรับ พรอมจดหมายนําสงถึง  
 

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
  17  เชิงสะพานกษัตริยศึก ถนนพระราม 1 
  แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 
  กทม. 10330 
  (ใหถือวันลงทะเบียนเปนวันแจงแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงาน) 
  หรือ 

11.2 จัดสงด วยตนเองที่หนวยลูกคาสัมพันธ ชั้น 1 อาคาร 8 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ  
อนุรักษพลังงาน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แบบ บพช.๑ 

หมายเหตุ 

๑. การแจงการแตงตั้ง ผูแจงจะตองเปนเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือเปนผูที่มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
หรือเปนผูที่ไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว โดยมีหนังสือมอบอํานาจเปนหลักฐานซึ่ง สามารถใชแบบหนังสือมอบ
อํานาจตามตัวอยางแนบทาย บพช.๑ หรือจัดทําข้ึนใหมโดยมีสาระสําคัญครบถวนตามที่กําหนดไวก็ได 

๒. ใหโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเคร่ืองวัดไฟฟา หรือใหติดต้ังหมอแปลง
ไฟฟา ชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดต่ํากวา ๓,๐๐๐ กิโลวัตตหรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลตแอมแปร หรือใชพลังงาน
ไฟฟา พลังงานความรอนจากไอนํ้า หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผูจําหนายพลังงาน หรือของตนเองอยางหน่ึงอยางใด
หรือ  หลายอยางรวมกัน ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมด
เทียบเทาพลังงานไฟฟาตํ่ากวา ๖๐ ลานเมกะจูล ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย ๑ คน ตองมีคุณสมบัติ
อยางหน่ึงอยางใดตามขอ ๒ 

๓. ใหโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเคร่ืองวัดไฟฟา หรือใหติดต้ังหมอแปลง
ไฟฟา ชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต ๓,๐๐๐ กิโลวัตตหรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป หรือใช
พลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอนํ้า หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผูจําหนายพลังงาน หรือของตนเองอยาง
หน่ึงอยางใดหรือ  หลายอยางรวมกัน ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงาน
ทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแต ๖๐ ลานเมกะจูลข้ึนไป ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมนอยกวา ๒ คน 
โดยอยางนอยหน่ึงคนตองเปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรมที่มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกัน ที่อธิบดีใหความเห็นชอบตามขอ ๒.๔ หรือเปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัด
สอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซ่ึงจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานตามขอ ๒.๕ สําหรับ
ผูรับผิดชอบดานพลังงานที่เหลือตองมีคุณสมบัติตามขอหน่ึงขอใดในขอ ๒  

๔. แนบภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคญัประจําตัวคนตางดาวของผูแจง และรับรองสําเนาถูกตอง 
๕. แนบหลักฐานทะเบียนการคา  โดยผูแจงเปนผูรับรองสําเนาถูกตอง กรณีผูแจงมิไดเปนนิติบุคคล 
๖. แนบหลักฐานหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ที่ออกไวไมเกิน ๖ เดือน กรณีเปนนิติบุคคลโดยผูแจง

เปนผูรับรองสําเนาถูกตอง 
๗. ผูแจงจะตองรับรองความถูกตองของแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
๘. แบบ บพช.๑  ใชสําหรับแจงแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงานไดเพียง  ๑  คน/ชุด เทานั้น 
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แบบ บพช.๒ 
ผลงานดานการอนุรักษพลังงานของ(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................... 

ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
ประจําโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด.......................................................... 

 

(๑) 
ลําดับที่ 

(๒) 
รายละเอียดผลงาน 

(๓) 
ชื่อโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมและ 

สถานที่ตั้ง 

(๔) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

(๕) 
เงินลงทุน 

(บาท) 

(๖) 
ผลการอนุรักษ/ป 

(๗) 
หมายเหตุ 

เริ่ม 
(เดือน/พ.ศ.) 

แลวเสร็จ 
(เดือน/พ.ศ.) 

ชนิดพลังงาน จํานวน๑/ 
(หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

          
          
          
          
          

รวม      
 

ขอรับรองวา  ขอความดังกลาวขางตนถกูตองตามความเปนจริงทุกประการ 
ชื่อ.................................................................................ผูรับรอง 

(...............................................................................) 
หมายเหตุ ๑.  ผูรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานจะตองเปนเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือเปนผูไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว โดยมีหนังสือมอบอํานาจเปนหลักฐาน 

๒. หนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามแบบ บพช.๒ ใชสําหรับกรณีมีคุณสมบัติตามขอ  ๒.๑ หรือ ๒.๒ ในแบบ บพช.๑ 
๓. แบบ บพช.๒ ใชสําหรับรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานไดเพียง ๑ คน/ชุด เทานั้น 
๔. ๑/ หากผลการอนุรักษพลังงานไฟฟาใหระบุจํานวนทั้งหนวยกิโลวัตต และ กิโลวัตต-ชั่วโมง 
๕. แนบรายละเอียดการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 
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แบบ บพช.๓ 
ผลงานดานการอนุรักษพลังงานของ(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................... 

ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
ประจําโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด.......................................................... 

 

(๑) 
ลําดับที่ 

(๒) 
รายละเอียดผลงาน 

(๓) 
ชื่อโรงงาน/
อาคารและ
สถานที่ตั้ง 

(๔) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

(๕) 
เงินลงทุน 

(บาท) 

(๖) 
ผลการอนุรักษ/ป 

(๗) 
หมายเหต ุ

เริ่ม 
(เดือน/พ.ศ.) 

แลวเสร็จ 
(เดือน/พ.ศ.) 

ชนิดพลังงาน จํานวน๑/ 
(หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

          
          
          
          
          

รวม      
 

ขอรับรองวา  ขอความดังกลาวขางตนถกูตองตามความเปนจริงทุกประการ 
ชื่อ.................................................................................ผูรับรอง 
 (..................................................................................) 

หมายเหตุ ๑.  ผูรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานจะตองเปนเจาของโรงงาน/อาคาร หรือเปนผูไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว โดยมีหนังสือมอบอํานาจเปนหลักฐาน 
๒. หนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามแบบ บพช.๓ ใชสําหรับกรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ ในแบบ บพช.๑ 
๓. แบบ บพช.๓ ใชสําหรับรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานไดเพียง ๑ คน/ชุด เทานั้น 
๔. ๑/ หากผลการอนุรักษพลังงานไฟฟาใหระบุจํานวนทั้งหนวยกิโลวัตต และ กิโลวัตต-ชั่วโมง 
๕. แนบรายละเอียดการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 



























ตัวอยางหนังสือแจงแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิม 
สําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ 

                               วันที่......เดือน..................................พ.ศ................ 

เรื่อง   แจงแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิม 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

อางถึง (หนังสือของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ฉบับลงวันที่ตามภาคผนวก จ 1) 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.  แบบการแตงต้ังผูรบัผิดชอบดานพลังงาน (แบบ บพช.1) 
2.  แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานท่ีไดจากการปฏิบัติงานในโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุม (แบบ บพช . 2 ) - กรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานมี  
คุณสมบัติตามขอ 3.1 หรือ 3.2 

3.  แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานท่ีไดจากการปฏิบัติงานในโรงงาน/   
อาคารท่ีมิใชเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม (แบบ บพช . 3 ) - กรณีท่ี
ผูรับผิดชอบพลังงานมีคุณสมบัติตามขอ 3.1 หรือ 3.2  

ตามหนังสือที่อางถึง (ชื่อนิติบุคคล ) ซึ่งเปนเจาของ (ชื่อโรงงานควบคุม /อาคารควบคุม ) 
TSIC-ID…..................................……………ไดแจงการพนหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาวุโส) ของ 
(นาย/นาง/นางสาว)………………….………..และจะดําเนินการแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงานคนใหมเพ่ือ
ทําหนาที่แทน ความละเอียดแจงแลวน้ัน  

บัดนี ้(ช่ือนติิบุคคล ) มีความประสงคขอแตงต้ัง(นาย/นาง/นางสาว).............................................. 
เปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาวุโส) ประจํา (ช่ือโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ) โดยมีรายละเอียดรวมถึง 
เอกสารและหลักฐานตางๆ ตามส่ิงที่สงมาดวย 1 (2 และ 3 ถามี)  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดวย  

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

 (ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)  
 (ประทับตรานิติบุคคล)  

หมายเหตุ  :  แกไข ตัดหรือเพ่ิมเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม 

ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น 

คําขอฯและหัวจดหมาย(ถามี) 
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