
 แบบ บตพ.๓ 

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

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

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

ค าขอใบแทนใบอนุญาต 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
เลขที่ค ำขอ……………………………………. 
วันที…่.…เดือน……………..พ.ศ.…….…... 
ผู้รับค ำขอ…………………………………….. 

ประเภทค ำขอ       บุคคลธรรมดำ     นิติบุคคล ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

บุคคลธรรมดำ ชื่อผู้ขอ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………นามสกุล…………..…………….……………..….. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น เลขที่ .............. ตรอก/ซอย .................... ถนน ......................................... 
หมู่ที่ ...............ต าบล/แขวง ............................................  อ าเภอ/เขต ........................................ 
จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ....................................................................................... 
ที่อยู่ส าหรับจัดสง่เอกสาร  ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น  ไม่ใช่ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบา้น (โปรดระบ)ุ 
เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ............................. ถนน ........................................ หมู่ที่ ..........
ต าบล/แขวง ..................................................  อ าเภอ/เขต ......................................................... 
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ ............................................................................. 
โทรศัพท์ .................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..............................โทรสาร ............................ 
E-mail …………....……...………………………..……......Website.......................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน      -     -      -   -  

นิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล…………..………………………………………………………………………..……….…………….….. 

เลขทะเบียนนิติบุคคล  -     -      -   -  

ประเภทธุรกิจ………………………………………………………………………………………………….…...….....…. 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่………………….………….....… 
ออกให้ตั้งแต่วันที…่…เดือน………………พ.ศ………..ถึงวันที…่…เดือน…………………พ.ศ……….....….... 
ที่อยู่ส านักงานใหญ่ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ..................................................................... 
ถนน ............................................. หมู่ที่ ...............ต าบล/แขวง ................................................... 
อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ................................. 
อยูส่ าหรับจัดส่งเอกสาร  ที่อยู่เดียวกับส านักงานใหญ่  ไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับส านักงานใหญ่ 
(โปรดระบ)ุ เลขที่ ........................... ตรอก/ซอย .......................................................................... 
ถนน ............................................... หมู่ที่ ...............ต าบล/แขวง ..................................................  
อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ......................... 
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................
โทรสาร .......................................... E-mail …………....……...………………………..……..........…….…. 
Website…………………………….……………………………………………………………………………………….…. 

ข้อมูล
ใบอนุญำต 

ใบอนุญาตเลขที…่………………………………...................................................................................... 
อนุญาต ณ วนัที…่…………เดือน………………………………..พ.ศ……………………………..………….....…… 
แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่……..ออกให้ ณ วันที่........เดือน....................................พ.ศ............................. 

ตวั
อย
า่ง
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 แบบ บตพ.๓ 

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

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

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

-๒- 

ยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำนตำมควำมในข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวงก ำหนด
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอรับใบอนุญำต และกำรอนุญำตตรวจสอบและรับรอง 
กำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจำกใบอนุญำต 

 สูญหำย  ถูกท ำลำย/ช ำรุดในสำระส ำคัญ 
  อื่น ๆ โปรดระบ…ุ…………………………………….......................................................…………………….……….. 

หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทบุคคลธรรมดา ส าหรับเจ้าหน้าที ่
 หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้ด าเนินการขอรับใบแทนใบอนุญาตที่ติดอากร

แสตมป์ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจที่รบัรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของ
หลักฐาน (แบบ บตพ. 5) 

……… ชุด 

 หลักฐานการแจ้งความจากสถานีต ารวจในท้องที่ที่ใบอนุญาตสญูหาย 
หรือใบอนุญาตเดิมที่ถูกท าลายหรือช ารุด แล้วแต่กรณี 

……… แผ่น 

หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทนิติบุคคล ส าหรับเจ้าหน้าที ่
 หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้มีอ านาจแทนนิตบิุคคลซึ่งติดอากรแสตมป์

ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 
(แบบ บตพ. 5) 

………   ชุด 

 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน 
และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บุคคล พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

……… ชุด 

 หลักฐานการแจ้งความจากสถานีต ารวจในท้องที่ที่ใบอนุญาตสญูหาย 
หรือใบอนุญาตเดิมที่ถูกท าลายหรือช ารุด แล้วแต่กรณี 

……… แผ่น 

หมำยเหตุ 
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากบุคคล

ดังกล่าว โดยมีหนังสือมอบอ านาจเป็นหลักฐาน 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทกุประการ และยนิดีที่จะปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

  (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่  
(ส ำหรับจ้ำหน้ำที่) (ส ำหรบั
เจ้ำหน้ำที่)เลขท่ีค ำขอ..................... 

ตวั
อย
า่ง
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