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

 

ประทับตรา 
นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

 
ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำต 

(ประเภทนิติบุคคล) 
  

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล……………………………………………………………….…..…                 
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการ จัดการพลังงาน           
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในนามของ (ชื่อนิติบุคคล)…………………………………………..............................................................................
ตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่……….………………………………………………………
ออกให้ตั้งแต่วันที่……….เดือน…………..……………พ.ศ………………....ถึงวันที่……...เดือน…………………….…..พ.ศ……….………...... 

ที่อยู่ส านักงานใหญ่ เลขที ่.................... ตรอก/ซอย ......................................... ถนน .......................................... 
หมู่ที่ ...............ต าบล/แขวง ...........................................  อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด ...................................  

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล…………………………………………………….. 
เลขประจ าตัวประชาชน…………………………………………………. ในฐานะ    กรรมการ  ผู้จัดการ   บุคคลซึ่งรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานของนิติบุคคล มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 มีสัญชาติไทย 
 ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่

 ก าหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น  
 เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และ

 วิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด  
 

พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 ส าเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
ในสาขาที่ก าหนดให้การจัดการพลังงานเปน็งานในวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

……… แผ่น 

 ส าเนาใบรับรองแสดงวา่เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

……… แผ่น 

 เอกสารอ่ืน (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น 

 
 
 
                                                 
 

  (ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่ 
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ตวั
อย
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  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล  
ณ วันที่………เดือน…………………………….พ .ศ…………..มีความถูกต้อง ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล          
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่……………….………ออกให้  ณ วันที่……
เดือน……………..……พ.ศ……………. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล  
ดังรายนามต่อไปนี้ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (๑) (จ) ของกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน   
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

ลงลำยมือชื่อเพ่ือรับรองว่ำ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม

กฎกระทรวงฯ ข้อ 3 
(๑)(จ) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ   
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