
แบบ บตพ. 2 

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

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

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 
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ค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 
ผู้ช านาญการหรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

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 ................................................... 
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ที่อยู่ส าหรับจัดสง่เอกสาร  ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น  ไม่ใช่ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบา้น (โปรดระบ)ุ 
เลขที่ ................... ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ................................................... 
หมู่ที่ .....................ต าบล/แขวง .....................................  อ าเภอ/เขต ......................................... 
จังหวัด ............................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... 
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Website......................................................................................................................................... 
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ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

 
 
 

ยื่นค ำขอต่ออธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ตำมควำมในข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงก ำหนดคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอรับใบอนุญำต และกำรอนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อประสงค์จะขอ 

  เพิ่มจ ำนวนผู้ช ำนำญกำร หรือผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร จำกที่ได้รับอนุญำต 
  ลดจ ำนวนผู้ช ำนำญกำร หรือผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร จำกที่ได้รับอนุญำต 

โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

๑. เพิ่มจ ำนวนผู้ช ำนำญกำร หรือผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร จำกที่ได้รับอนุญำต 
 เพิ่มรำยชื่อผู้ช ำนำญกำร จ ำนวน…………คน ดังนี้ 

1) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 
2) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 
3) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 

               เพิ่มรำยชื่อผู้ชว่ยผู้ช ำนำญกำร จ ำนวน…………คน ดังนี ้
1) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 
2) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 
3) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 

 

๒. ลดจ ำนวนผู้ช ำนำญกำรหรือผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร จำกที่ได้รับอนุญำต 
 ลดรำยชื่อผู้ช ำนำญกำร จ ำนวน…………คน ดังนี้ 

1) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 
2) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 
3) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 

               ลดรำยชื่อผูช้่วยผูช้ ำนำญกำร จ ำนวน…………คน ดังนี ้
1) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 
2) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 
3) (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………...……………………................................................................................................ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่  
(ส ำหรับจ้ำหน้ำที่)  (ส ำหรบัเลขท่ีค ำขอ..................... 
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ลงชื่อ......................................................... ลงชื่อ......................................................... 
    (.......................................................)      (.......................................................) 

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

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

หมำยเหตุ  
1) ใส่เครื่องหมาย ⁄  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
2) การยื่นค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ช านาญการฯ ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่

ได้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าว โดยมีหนังสือมอบอ านาจเป็นหลักฐาน

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้อง เป็นควำมจริงทกุประกำร และยนิดีที่จะปฏิบัตติำมกฎหมำย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องทุกประกำร  

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ประเภทบุคคลธรรมดำ ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

 หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้ด าเนนิการขอรับใบอนุญาตฯ ซึ่งติดอากรแสตมป์
ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน  
(แบบ บตพ. 5) 

……… ชุด 

 ส ำเนำใบอนุญำตเลขท่ี………………………………….……แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ที่........ 
ออกให้ ณ วันที่ ..........เดือน.........................พ.ศ........................................... 

……… แผ่น 

 ค ารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต (แบบ บตพ. 4) ……… แผ่น 
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 6) ……… แผ่น 
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 7) ……… แผ่น 
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 8) จ านวน ………คน   ……… ชุด 
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 9) จ านวน …………คน ……… ชุด 

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ประเภทนิติบุคคล ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
 หนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้มีอ านาจแทนนิติบุคคล ซึ่งติดอากรแสตมป์

ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน  
(แบบ บตพ. 5) 

……….. ชุด 

 ส ำเนำใบอนุญำตเลขท่ี………………………………….……แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ที่........ 
ออกให้ ณ วันที่ ..........เดือน.........................พ.ศ........................................... 

..……… แผ่น 

 หนังสือรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลที่ออกไวไ้ม่เกิน 3 เดือน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษพ์ลังงาน
หรือการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

……….. ชุด 

 ส าเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบคุคลตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงลายมือ
ช่ือผูกพันนิติบุคคล 

……….. แผ่น 

 ค ารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต (แบบ บตพ. 4) ..……… แผ่น 
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 6) ……….. แผ่น 
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 7) ……….. แผ่น 
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 8) จ านวน …………คน ……….. ชุด 
 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ช านาญการ (แบบ บตพ. 9) จ านวน …………คน ……….. ชุด 

  (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่  
(ส ำหรับจ้ำหน้ำที่) (ส ำหรบัเลขท่ีค ำขอ..................... 
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