












แบบ อ. ๑ 
 ค ำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออำยุกำรขึ้นทะเบียน  

หน่วยงำนฝึกอบรม 
ด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
เลขที่ค ำขอ……………………………..… 
วัน……เดือน………………. พ.ศ…….… 

  ขึ้นทะเบียน  ต่ออำยุกำรขึ้นทะเบียน                   ผู้รับค ำขอ………………………….……… 

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องเป็นควำมจริงทุกประกำร และยินดทีี่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ       
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่ำงๆ ทีเ่ก่ียวข้องทุกประกำร 
 
 
 
 
 

                          ผู้ยื่นค ำขอ                                                                             ผู้ยื่นค ำขอ 
 
 

ข้ำพเจ้ำ (ชื่อนติิบุคคล)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่............ หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย ............................ถนน .......................ต ำบล/แขวง ......................... 
อ ำเภอ/เขต .................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย ์....................... โทรศัพท์ ............................................
โทรสำร ................................................อีเมล………………………………….……………… เวบ็ไซต์............................................................
โดย 1. (นำย/นำง/นำงสำว) ……………………………..……………………2. (นำย/นำง/นำงสำว) …….………………………………..………… 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนติิบุคคลหรือผู้รับมอบอ ำนำจตำมหนังสือแนบทำ้ย  

            ยื่นค ำขอต่ออธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ตำมประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรขึ้นทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน 
พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ขอขึ้นทะเบียน  ต่ออำยุกำรขึ้นทะเบียน หน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและ
รับรองกำรจัดกำรพลังงำน  

พร้อมกับแบบค ำขอนี้ได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้ 
  หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ตำมเอกสำรแนบแบบ อ.1/อ.2/อ.3 ติดอำกรแสตมป์ครบถ้วนตำมกฎหมำย พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ 

ผูม้ีอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ ซ่ึงลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของหลักฐำน จ ำนวน………แผ่น 
  แผนที่แสดงที่ตั้งของหน่วยงำนพอสังเขป จ ำนวน………แผ่น 
  หนังสือยินยอมกำรเป็นผู้บริหำรจัดกำรกำรฝึกอบรมประจ ำหน่วยงำน และเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเต็มเวลำประจ ำหน่วยงำน พร้อมประวัติกำรศึกษำ  และ

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน รวมถึงเอกสำรและหลักฐำนตำมที่ระบุในเอกสำรแนบแบบ อ. ๑ จ ำนวน………แผ่น 
  แผนและเป้ำหมำยกำรจัดฝึกอบรม โดยประมำณกำรจ ำนวนครั้งในกำรอบรมแต่ละปี และจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแต่ละคร้ัง  จ ำนวน………แผ่น 
  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมส ำเนำวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ของผู้มีอ ำนำจหรือผู้รับมอบอ ำนำจ ซ่ึงลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของหลักฐำน จ ำนวน………แผ่น 
  ส ำเนำเอกสำรกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพของนิติบุคคล พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจหรือผู้รับมอบอ ำนำจ จ ำนวน………แผ่น 
  ขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน (Procedures) ของหน่วยงำนฝึกอบรม ซ่ึงประกอบด้วย 

     O ขั้นตอนและวิธีกำรจัดฝึกอบรม                      O วิธีกำรคัดเลือกและประเมินวิทยำกร 
     O วิธีกำรประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรฝึกอบรมแต่ละคร้ัง และกำรบันทึกผล 
     O อื่นๆ……………………………………………………………………………………………………. 

  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรม ซ่ึงลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจหรือผู้รับมอบอ ำนำจ จ ำนวน………แผ่น 
  เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

  

ลงชื่อ………………………………………………………..                                     ลงชื่อ……………………………………………………….. 
         (                                          )                                                 (                                           ) 
วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ……………..                                      วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ…………….. 

ประทับตรา 
นิติบุคคล  
(ถ้ามี) 
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ค ำรับรองของผู้ขอขึ้นทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรม 

 
 ข้ำพเจ้ำ (ชื่อนิติบุคคล)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จดทะเบียน เลขที…่………………………….ออกให้ ณ วันที่ …….เดือน……………พ.ศ……………ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขที…่……………..….   
หมู่ที่…………ตรอก/ซอย………………………………………….ถนน…………………………………..…ต ำบล/แขวง……………………………………......
อ ำเภอ/เขต………………….…………………….…..…..…………จังหวัด……………………..……...………..……………รหัสไปรษณีย์........….…………. 
โดย ๑. (นำย/นำง/นำงสำว) ………………………..……………..……………๒. (นำย/นำง/นำงสำว)………………….……..….……………………. 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนติิบุคคลหรือผู้รับมอบอ ำนำจตำมหนังสือแนบทำ้ย  

ยื่นค ำขอต่ออธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ตำมประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรขึ้นทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ. 2559 
ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ 

 ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรอง 
 ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง ภำยในระยะเวลำ ๓ ปี ก่อนวันยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรม 
 ไม่เคยต้องโทษโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรกัษ์พลังงำน  

ภำยในระยะเวลำ ๓ ปี ก่อนวนัยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรม 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ผู้มีอ ำนำจของหน่วยงำน หรือกรรมกำร หรือผู้บริหำร ดังรำยนำมต่อไปนี้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้มี
อ ำนำจของหน่วยงำน หรือกรรมกำร หรือผู้บริหำรของหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำนอื่น 
ที่ถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง เว้นแต่พ้นก ำหนดเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง 
 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลงลำยมือชื่อรับรอง 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 

                          ผู้ยื่นค ำขอ                                                                             ผู้ยื่นค ำขอ 

ลงชื่อ………………………………………………………..                                     ลงชื่อ……………………………………………………….. 
         (                                          )                                                 (                                           ) 
วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ……………..                                      วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ…………….. 

แบบ อ. ๑ 

ประทับตรา 
นิติบุคคล  
(ถ้ามี) 

เลขท่ีค าขอ......................... 
วันท่ี ................................. 



เอกสารแนบแบบ อ. 1 

  

หนังสือยินยอมการเป็นผู้บริหารจัดการการฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา  
หน่วยงานฝึกอบรมด้านตรวจสอบและรับรองการจัดการพลงังาน 

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………นามสกุล…………………………………อายุ………………...…..ปี 
เชื้อชาติ……………………สัญชาติ………………………… เลขประจ าตัวประชาชน…………………………………………………………………. 
อยู่บ้านเลขที่………………. หมู่ที่……………….. ตรอก/ซอย…………………………………………… ถนน………………………………..…….. 
ต าบล/แขวง……………………………………… อ าเภอ/เขต………………………………….……… จังหวัด…………………………….....………. 
รหัสไปรษณีย์……………….….……โทรศัพท์………………………………….……..……โทรศัพท์มือถือ…………………………………………
โทรสาร………………………….…………….อีเมล…………………………………………………………….………………………………………………… 

 ยื่นหนังสือรับรองการเป็น  ผู้บริหารจัดการการฝึกอบรม  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาประจ าหน่วยงาน
ฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามความใน
ข้อ 2 ของประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงาน
ฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ .ศ. 2559 โดยเป็น  ผู้บริหารจัดการ  เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเต็มเวลาประจ าหน่วยงาน ให้กับ 

                                                                            เลขทะเบียนนิติบุคคล 

 (ชื่อนิติบุคคล)………………………………………………………  ---- 
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อ 2 (๒)(ก) หรือ (ข) 
ของประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรม
ด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2559 

 พร้อมกับหนังสือรับรองนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน จ านวน …….แผ่น 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน จ านวน …….แผ่น 

 ส าเนาวฒุิการศึกษา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน จ านวน …….แผ่น 
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป 
 ส าเนาใบรบัรองประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจ้าของ

หลักฐาน จ านวน …….แผ่น 
 หลักฐานการปฏิบัตงิานเต็มเวลา (กรณีเป็นเจา้หน้าที่ประจ าหน่วยงาน) จ านวน ……แผ่น 
 หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………..…... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 
หมายเหตุ : ขีด/ฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………   ลงชื่อ……………………………………………   ลงชื่อ……………………………………………… 
       (                             )            (                              )             (                             )  
วันที่………..เดือน………….……พ.ศ……    วันที่……..เดือน……..………พ.ศ…………      วันที่……..เดือน……………พ.ศ……….. 
    ผู้บริหารจัดการการฝึกอบรม/                          ผู้ยื่นค าขอ                                    ผู้ยื่นค าขอ 
     เจ้าหน้าทีป่ระจ าหนว่ยงาน                                  

ประทับตรา 
นิติบุคคล  
(ถ้ามี) 
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ประวัติผู้บริหารจัดการการฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่ปฏบิัติงานเตม็เวลา 

หน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
 

1. ประวัติบุคคล 
ค าน าหน้า-ชื่อ-นามสกุล      (ภาษาไทย)  
                                (ภาษาอังกฤษ)  
เลขประจ าตัวประชาชน:  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก:  
โทรศัพท์:  
โทรศัพท์มือถือ :  
โทรสาร :  
อีเมล :  

 

2. ประวัติการศึกษา (เร่ิมจากระดับการศึกษาสุงสุดย้อนหลังไปตามล าดับ) 
ระดับการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิที่ได้รับ สาขา ปีที่จบ 

ปริญญาเอก     
ปริญญาโท     
ปริญญาตร ี     

 

3. ประสบการณ์ท างาน (เร่ิมจากงานปัจจบุันแลว้ย้อนหลังไปตามล าดบั) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน ลักษณะงานทีท่ า 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นความริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

 

ลงชื่อ……………………………………………… ลงชื่อ……………………………………………….. ลงชื่อ……………………………………………… 
      (                                   )         (                                   )          (                               )  
วันที่………..เดือน………….……พ.ศ……….. วันที่…….…..เดือน……..…………พ.ศ…………  วันที่...…..เดือน……………พ.ศ……….. 
      ผู้บริหารจัดการการฝึกอบรม                          ผู้ยื่นค าขอ                                    ผู้ยื่นค าขอ 
      /เจ้าหน้าทีป่ระจ าหน่วยงาน 

ประทับตรา 
นิติบุคคล  
(ถ้ามี) 



แบบ อ. 2 
 

ค ำขอใบแทนหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียน 
หน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบ 

และรับรองกำรจัดกำรพลังงำน 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
เลขที่ค ำขอ…………………………………… 
วัน………เดือน…………………. ป…ี……… 
ผู้รับค ำขอ…………………………………… 

 

ข้ำพเจ้ำ (ชื่อนติิบุคคล)........................................................................................................................................................................ 
ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่........................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..................................................ถนน........................................
ต ำบล/แขวง…………...................................อ ำเภอ/เขต………………………...….......................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์...............................................................โทรสำร.................................................................... 
อีเมล…………....……………......................……………..……....เว็บไซต์....................................................................................................…  
โดย 1. (นำย/นำง/นำงสำว)………………………….…………………….……2. (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………….…………… 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนติิบุคคลหรือผู้รับมอบอ ำนำจตำมหนังสือแนบทำ้ย  

          ยื่นค ำขอต่ออธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรกัษ์พลังงำน ตำมประกำศกรมพฒันำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิีกำรข้ึนทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ.2559 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอใบแทนหนังสือรับรอง ตำมรำยละเอียดดังนี ้

           หนังสือรับรองเลขที่…….…./……….…. อนุญำตครั้งแรก ออกให้ ณ วันที่..........เดือน...................................พ.ศ. .............. 
ต่ออำยุครั้งที่….. ออกให้ ณ วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ...........สิ้นสุดอำยุ วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ............ 
 

   เนื่องจำกหนังสือรับรอง 
   สูญหำย      ถูกท ำลำย/ช ำรุดในสำระส ำคัญ      อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………………… 
       
      พร้อมกับค ำขอนี้ ได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดังต่อไปนี้ 

          หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ตำมเอกสำรแนบแบบ อ.1/อ.2/อ.3 ติดอำกรแสตมป์ครบถ้วนตำมกฎหมำย พร้อมแนบ
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ ซึ่งลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของ
หลักฐำน จ ำนวน …….. แผ่น 

          เอกสำรแสดงหลักฐำนกำรแจ้งควำม (กรณีหนังสือรับรองสูญหำย/ถูกท ำลำย) จ ำนวน …….. แผ่น 
          อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

จ ำนวน …….. แผ่น 

           ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องเป็นควำมจริงทุกประกำร และยินดีที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องทุกประกำร 

 
     ลงชื่อ……………………………………………..…… 
           (………………………………………..…..…..)  
     วันที…่…เดือน……………………พ.ศ……… 
                     ผู้ยื่นค ำขอ 

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

                 วันที…่…เดือน……………………พ.ศ……… 
        ผู้ยื่นค ำขอ  

 
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล(ถ้ามี) 



แบบ อ. 3 
 

ค ำขออนุมัติกำรฝึกอบรม 
ด้ำนกำรตรวจสอบและรับรอง 

กำรจัดกำรพลังงำน 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
เลขที่ค ำขอ…………………………………… 
วัน………เดือน………………. พ.ศ……… 
ผู้รับค ำขอ………………………………… 

 
 

 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องเป็นควำมจริงทุกประกำร และยนิดีที่จะปฏิบัตติำมกฎหมำย ระเบียบ       

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่ำงๆ ทีเ่ก่ียวข้องทุกประกำร 
 
 

                          ผู้ยื่นค ำขอ                                                                             ผู้ยื่นค ำขอ 

ข้ำพเจ้ำ (ชื่อนติิบุคคล)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่............ หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย ............................ถนน .......................ต ำบล/แขวง ......................... 
อ ำเภอ/เขต .................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ ............................................
โทรสำร ................................................อีเมล..………………………………….……………… เว็บไซต์............................................................. 
โดย 1. (นำย/นำง/นำงสำว) …………………………………….……………2. (นำย/นำง/นำงสำว) …………….……………………..…………………. 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนติิบุคคลหรือผู้รับมอบอ ำนำจตำมหนังสือแนบทำ้ย   
            ยื่นค ำขอต่ออธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน เพื่อขออนุมัติกำรฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและ
รับรองกำรจัดกำรพลังงำนตำมที่ก ำหนดในข้อ 12 ของประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรขึ้นทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน  พ.ศ.2559 (เลือกได้มำกกว่ำ  
1 หลักสูตร)  

            หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลงังำน ตำมข้อ 12 (1) ของประกำศฯ 
            หลักสูตรพัฒนำวชิำชพีด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน ตำมข้อ 12 (2) ของประกำศฯ 
                   หลักสูตร………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                    หลักสูตร………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            หลักสูตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบและรบัรองกำรจัดกำรพลังงำนฯ ตำมข้อ 12 (3) ของประกำศฯ 
                   หลักสูตร……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                   หลักสูตร……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

พร้อมกับแบบค ำขอนี้ได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้ 

  หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ตำมเอกสำรแนบแบบ อ.๑/อ.2/อ.3 ติดอำกรแสตมป์ครบถ้วนตำมกฎหมำย พร้อมแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ ซึ่งลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของหลักฐำน จ ำนวน………แผ่น 

  ก ำหนดกำรฝึกอบรม คู่มือ และเอกสำรประกอบกำรบรรยำยแต่ละหลักสูตร พร้อมข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถ 
แก้ไขได้ อำทิ Microsoft Word หรือ Microsoft PowerPoint แล้วแต่กรณี จ ำนวน………..เล่ม บันทึกในแผ่นซีดี จ ำนวน……….แผ่น   

  หนังสือยินยอมกำรเป็นวิทยำกรแต่ละหลักสูตร พร้อมประวัติกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำน รวมถึงเอกสำรและหลักฐำน
ตำมที่ระบุในเอกสำรแนบแบบ อ.3 จ ำนวน………แผ่น 

  แผนและเป้ำหมำยกำรจัดฝึกอบรม โดยประมำณกำรจ ำนวนครั้งในกำรอบรมแต่ละปี และจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแต่ละครั้ง  
จ ำนวน………แผ่น 

   ส ำเนำหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียน/ต่ออำยุกำรขึ้นทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรม ซึ่งลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจหรือ     
ผู้รับมอบอ ำนำจ  จ ำนวน………แผ่น (กรณีได้รับกำรขึ้นทะเบียน/ต่ออำยุกำรขึ้นทะเบียนหน่วยงำนฝึกอบรมแล้ว) 

   เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

ลงชื่อ………………………………………………………..                                     ลงชื่อ……………………………………………………….. 
         (                                          )                                                 (                                           ) 
วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ……………..                                      วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ…………….. 

ประทับตรา 
นิติบุคคล  
(ถ้ามี) 



 
-2- 

 

 
 

ค ำรับรองของผู้ขออนุมัติกำรฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบ 
และรับรองกำรจัดกำรพลังงำน 

 
 ข้ำพเจ้ำ (ชื่อนติิบุคคล)……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่............ หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย ............................ถนน .......................ต ำบล/แขวง .......................... 
อ ำเภอ/เขต .................................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์ ...............................................
โทรสำร ................................................อีเมล..………………………………….……………… เว็บไซต์.............................................................. 
โดย 1. (นำย/นำง/นำงสำว) …………………………………….……………2. (นำย/นำง/นำงสำว) …………….…………………………………………. 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนติิบุคคลหรือผู้รับมอบอ ำนำจตำมหนังสือแนบทำ้ย   

ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ 

  ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรอง 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ผู้มีอ ำนำจของหน่วยงำน หรือกรรมกำร หรือผู้บริหำร ดังรำยนำมต่อไปนี้ ไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ผู้มีอ ำนำจของหน่วยงำน หรือกรรมกำร หรือผู้บริหำร ของหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน
อื่นที่ถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง เว้นแต่พ้นก ำหนดเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง 
 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลงลำยมือชื่อรับรอง 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          ผู้ยื่นค ำขอ                                                                             ผู้ยื่นค ำขอ 

ลงชื่อ………………………………………………………..                                     ลงชื่อ……………………………………………………….. 
         (                                          )                                                 (                                           ) 
วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ……………..                                      วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ…………….. 

แบบ อ. 3 

ประทับตรา 
นิติบุคคล  
(ถ้ามี) 

เลขท่ีค าขอ......................... 
วันท่ี ................................. 



เอกสารแนบแบบ อ. 3 

ลงช่ือ……………………………………………… ลงช่ือ……………………………………………….. ลงช่ือ……………………………………………… 
       (                                   )          (                                   )             (                               )  
วันท่ี………..เดือน………….……พ.ศ……….. วันท่ี…….…..เดือน……..…………พ.ศ………  วันท่ี....…..เดือน…..…………พ.ศ……….. 
                     วิทยากร                                     ผู้ยื่นค าขอ                                  ผู้ยื่นค าขอ        
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล  
(ถ้ามี) 

หนังสือยินยอมการเป็นวิทยากร  
ฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………นามสกุล………….……………………………อาย…ุ……………...…..ปี 
เชื้อชาติ……………………สัญชาต…ิ……………………… เลขประจ าตวัประชาชน…………………………………………………………………………. 
อยู่บ้านเลขที…่……………. หมู่ที…่…………….. ตรอก/ซอย…………………………………………… ถนน…………………………………….…..…….. 
ต าบล/แขวง……………………………… อ าเภอ/เขต…………………….……… จังหวัด……………………….รหัสไปรษณีย.์………………..………… 
โทรศัพท…์…………..…………….โทรสาร…………………….………………………อีเมล……………………………………….…...….……………………….. 

 

ยื่นหนังสือยินยอมการเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ต่ออธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการ 
จัดการพลังงาน ตามความในข้อ 14 ของประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2559 ในการฝึกอบรมหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

(เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร) 

   หลักสูตรผูต้รวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามข้อ 12 (1) ของประกาศฯ  
(เลือกไดม้ากกว่า 1 ระดับ) 

       ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ   ระดับผู้ช านาญการ 
   หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามข้อ 12 (2) ของประกาศฯ 
   หลักสูตรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามข้อ 12 (3) ของประกาศฯ 

โดยเป็นวิทยากรให้กับ 
                                                                                 เลขทะเบียนนิติบุคคล 
          (ช่ือนิติบุคคล)………………………………………………………  ---- 
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนดในข้อ ๙ (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) แห่ง
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการ 
จัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้ 

  เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไป และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหรือ
วิทยาศาสตร์ หรือพลังงาน ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 3 ปีและมีประสบการณ์ 
ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยาย และเป็นวิทยากรที่เกี่ยวกับหัวข้อท่ีบรรยายไม่น้อยกว่า 1 ปี 

  เป็นอาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทสาขาวิศวกรรม หรือ
วิทยาศาสตร์ หรือพลังงาน ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยายและเป็นวิทยากร 
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า 3 ปี 

  เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือพลังงาน ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน ไม่น้อยกว่า  
5 ปี ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อท่ีบรรยายมาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

  มีคุณสมบตัิอื่นๆ ตามที่อธิบดปีระกาศก าหนด ตามข้อ 13 (2) และ หรือ ข้อ 13 (3) 
 ระบ…ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 ระบ…ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………… 
 ระบ…ุ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………… 



-2- 
 เอกสารแนบแบบ อ. 3 

ลงช่ือ……………………………………………… ลงช่ือ……………………………………………….. ลงช่ือ……………………………………………… 
       (                                   )          (                                   )             (                               )  
วันท่ี………..เดือน………….……พ.ศ……….. วันท่ี…….…..เดือน……..…………พ.ศ………  วันท่ี....…..เดือน…..…………พ.ศ……….. 
                     วิทยากร                                     ผู้ยื่นค าขอ                                  ผู้ยื่นค าขอ        
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล  
(ถ้ามี) 

 
 พร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยวิทยากรเจ้าของหลักฐาน จ านวน…………แผ่น 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยวิทยากรเจ้าของหลักฐาน จ านวน…………แผ่น 

 ส าเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยวิทยากรเจ้าของหลักฐาน จ านวน…………แผ่น 
 รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถา่ยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป 
 ส าเนาใบรับรองแสดงเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบรรยาย (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดย

วิทยากรเจ้าของหลักฐาน จ านวน…………แผ่น 
 ส าเนาใบผ่านประสบการณ์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยวิทยากรเจ้าของหลักฐาน จ านวน…………แผ่น 
 หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………..…... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และเป็นไปตามข้อ 13 แห่งประกาศกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการ 
จัดการพลังงาน พ.ศ. 2559 และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ 
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 เอกสารแนบแบบ อ. 3 

ลงช่ือ……………………………………………… ลงช่ือ……………………………………………….. ลงช่ือ……………………………………………… 
       (                                   )          (                                   )             (                               )  
วันท่ี………..เดือน………….……พ.ศ……….. วันท่ี…….…..เดือน……..…………พ.ศ………  วันท่ี....…..เดือน…..…………พ.ศ……….. 
                     วิทยากร                                     ผู้ยื่นค าขอ                                  ผู้ยื่นค าขอ        
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล  
(ถ้ามี) 

ประวัติวิทยากร 
ฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 
1. ประวัติบุคคล 

ค าน าหน้า-ชื่อ-นามสกุล      (ภาษาไทย)  

                                (ภาษาอังกฤษ)  

เลขประจ าตัวประชาชน:  
ต าแหน่งงานปัจจุบัน: 
 

 ข้าราชการ ระดับ……………………………………………………………………………………………………………. 
     สังกัด…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เคยเป็นข้าราชการ ระดับ……………………………………………..………………………….………….……….…... 
     สังกัด……………………………………………………………………………………………………………..…….….…... 

  อาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษา 
     สังกัด……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………….…………………………………………………………………….… 

สถานที่ท างานปัจจุบัน:  

ที่ต้ังสถานที่ท างาน  

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  

โทรศัพท์:  

โทรศัพท์มือถือ :  

โทรสาร :  

อีเมล :  

 
2. ประวัติการศึกษา (เริ่มจากระดับการศึกษาสุงสุดแล้วย้อนหลังไปตามล าดับ) 

ระดับการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิที่ได้รับ สาขา ปีที่จบ 

ปริญญาเอก 
 
 

   

ปริญญาโท 
 
 

   

ปริญญาตร ี
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 เอกสารแนบแบบ อ. 3 

ลงช่ือ……………………………………………… ลงช่ือ……………………………………………….. ลงช่ือ……………………………………………… 
       (                                   )          (                                   )             (                               )  
วันท่ี………..เดือน………….……พ.ศ……….. วันท่ี…….…..เดือน……..…………พ.ศ………  วันท่ี....…..เดือน…..…………พ.ศ……….. 
                     วิทยากร                                     ผู้ยื่นค าขอ                                  ผู้ยื่นค าขอ        
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล  
(ถ้ามี) 

3. หัวข้อวิชาที่ประสงค์จะเป็นวิทยากรผู้บรรยาย  
หลักสูตร/หัวข้อ 
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามข้อ 12 (1)  (เลือกได้มากกว่า 1 ระดับ) 

ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...……………..…………………………….……………………… 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
 

ระดับผู้ช านาญการ 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
 
หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามข้อ 12 (2) ของประกาศฯ 

1. หลักสูตร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
 

2. หลักสูตร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
 
หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามข้อ 12 (3) ของประกาศฯ 

1. หลักสูตร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
 

2. หลักสูตร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………….………… 
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 เอกสารแนบแบบ อ. 3 

ลงช่ือ……………………………………………… ลงช่ือ……………………………………………….. ลงช่ือ……………………………………………… 
       (                                   )          (                                   )             (                               )  
วันท่ี………..เดือน………….……พ.ศ……….. วันท่ี…….…..เดือน……..…………พ.ศ………  วันท่ี....…..เดือน…..…………พ.ศ……….. 
                     วิทยากร                                     ผู้ยื่นค าขอ                                  ผู้ยื่นค าขอ        
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล  
(ถ้ามี) 

 
4. ประสบการณ์การท างาน  (เริม่จากงานปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามล าดับ และแยกตามหัวข้อวิชาท่ีประสงค์เป็นวิทยากร 

 ตามที่ระบุในข้อ 3 ) 
หัวข้อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน ลักษณะงานที่ท า 
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 เอกสารแนบแบบ อ. 3 

ลงช่ือ……………………………………………… ลงช่ือ……………………………………………….. ลงช่ือ……………………………………………… 
       (                                   )          (                                   )             (                               )  
วันท่ี………..เดือน………….……พ.ศ……….. วันท่ี…….…..เดือน……..…………พ.ศ………  วันท่ี....…..เดือน…..…………พ.ศ……….. 
                     วิทยากร                                     ผู้ยื่นค าขอ                                  ผู้ยื่นค าขอ        
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล  
(ถ้ามี) 

 
5. ประสบการณ์การเป็นวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาที่บรรยาย  
   (เริ่มจากปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามล าดับ และแยกตามหัวข้อวชิาท่ีประสงค์เป็นวิทยากรตามที่ระบุในข้อ 3 ) 
     มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อท่ีบรรยาย…………..ปี 
หัวข้อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หน่วยงานที่จัด หลักสูตรและหัวขอ้ที่บรรยาย ช่วงเวลาที่บรรยาย 
(จ านวนชั่วโมง) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ

เงือ่นไขต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องทุกประการ 
 



เอกสารแนบแบบ อ.๑/อ.2/อ.3  
หนังสือมอบอ ำนำจ 

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

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล)...........................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่………....หมู่ที่……..……ตรอก/ซอย…………….………. ถนน………..………………ต าบล/แขวง……………….……..….. 
อ าเภอ/เขต……………………….……….…..….……..จังหวัด…………………..…………...………...รหัสไปรษณีย์…………………….……..
โดย (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………..ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ขอมอบอ านาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………..………………………อายุ………..…ปี  เชื้อชาติ……….……..
สัญชาติ…………….อยู่บ้านเลขที่…….………..หมู่ที่ …….…..…..ตรอก/ซอย………………….…ถนน………………………………….… 
ต าบล/แขวง…………………………….……..……อ าเภอ/เขต……………………….……………จังหวัด………………..……..………….…… 
รหัสไปรษณีย์………………………เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการ…………………………………..…………………………………………....……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
........................................................................................................................................................................................... 
…….………………………………....แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ 

           การใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระท าเองทั้งสิ้น 

 เพื่อเป็นหลักฐานทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

              ลงชื่อ……………………….………….………………ผู้มอบอ านาจ 
 (………………....………………..…) 
             

                                      ลงชื่อ……………………….………….…………….…ผู้รับมอบอ านาจ 
  (…………………....…………..……) 
  
              ลงชื่อ………………………….………….……………พยาน 
 (…………………....…………………)                       

              ลงชื่อ………………………….………….……………พยาน 
 (…………………………....……….…) 
 
หมายเหตุ ๑.  หนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ใช้ในกรณีที่ผู้มีอ านาจผูกพันนิติบุคคล ไม่ได้เป็นผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน/ 

ต่ออายุ/ขออนุมัติการฝึกอบรม/ขอใบแทนฯ ด้วยตนเอง แต่มอบอ านาจให้ให้ผู้อื่นมาด าเนินการแทน 
 2.  แนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งแสดงรายชื่อผู้มี

อ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจทุกแผ่นพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) 

3.  แนบส าเนาหลักฐานการมอบอ านาจที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยเจ้าของหลักฐาน 
4.  ติดอากรแสตมป์ ๓๐.๐๐ บาท 



 

   
 

  

 
หนังสือรบัรองหน่วยงานฝึกอบรม 

ด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
 
เลขที่........./................          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

     
 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย....................................................

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อนุญาตให้…………………………..………...สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที่......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย................................ ......ถนน..........................................................
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด................................................................
รหัสไปรษณีย์............................  
 

ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามประกาศ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้าน
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2559 โดยมีบุคลากรประจําหน่วยงานฝึกอบรมตาม
เอกสารแนบท้าย  

 

ทั้งนี้ ต้องดําเนินการตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน พ.ศ. 2559 โดยเคร่งครัด 
 
     อนุญาตครั้งแรก ออกให้ ณ วันที่........เดือน.................พ.ศ. ............... 
     ต่ออายุครั้งที่….. ออกให้ ณ วันที่........เดือน.................พ.ศ. ............... 
     สิ้นสุดอายุ วันที่.........เดือน..................พ.ศ. ................... 
 
 
 

 
 

(นายธรรมยศ  ศรีช่วย)          
 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 

แบบ อ. 4 

แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ที่ …. 

วนัท่ี….เดือน……พ.ศ…… 



 

เอกสารแนบท้าย 
 

บุคลากรประจําหน่วยงานฝึกอบรม ประกอบด้วย 
1. ผู้บริหารจัดการการฝึกอบรม จํานวน..........คน 

๑.๑ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน.................................... 
๑.๒ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................  

 ๒. เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยงานฝึกอบรม จํานวน..........คน 
๒.๑ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................  
๒.๒ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................  
๒.๓ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................  
 
 

 



   
 

  

 
หนังสือรบัรองหน่วยงานฝึกอบรม 

ด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
 
เลขที่........./................          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

     
 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย....................................................

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อนุญาตให้…………………………..……………………………….….... 
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..................................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.............................. .............................  
ถนน.............................................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต........................... ............................... 
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์...........................  
 

ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามประกาศ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้าน
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2559 โดยมีบุคลากรประจําหน่วยงานฝึกอบรมตาม
เอกสารแนบท้าย  

ทั้งนี้ ต้องดําเนินการตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน พ.ศ. 2559 โดยเคร่งครัด 
 
     อนุญาตครั้งแรก ออกให้ ณ วันที่........เดือน.................พ.ศ. ............... 
     ต่ออายุครั้งที่….. ออกให้ ณ วันที่........เดือน.................พ.ศ. ............... 
     สิ้นสุดอายุ วันที่.........เดือน..................พ.ศ. ................... 
 
 
 

 
 

(นายธรรมยศ  ศรีช่วย)          
 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 

แบบ อ. 5 
ใบแทนหนงัสือรับรอง  

เลขที…่……..…./…………… 

ออกให้ ณ วนัที…่…….เดือน…………..พ.ศ………. 

แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ที่ …. 

วนัท่ี….เดือน……พ.ศ…… 



เอกสารแนบท้าย 
 

บุคลากรประจําหน่วยงานฝึกอบรม ประกอบด้วย 
1. ผู้บริหารจัดการการฝึกอบรม จํานวน..........คน 

๑.๑ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน.................................... 
๑.๒ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................  

 ๒. เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยงานฝึกอบรม จํานวน..........คน 
๒.๑ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน.................................... 
๒.๒ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................  
๒.๓ .....................................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................  

 


