
แบบ บตพ.๘ 

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

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

ผู้ช ำนำญกำร ผู้ขอรับใบอนุญำต ผู้ขอรับใบอนุญำต 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้าม)ี

ค ำขอท ำหน้ำที่ผู้ช ำนำญกำร

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………………………………………………………………………………….……………
ที่อยูเ่ลขที่…………………ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที่………………….…
ต ำบล/แขวง……………………………..…อ ำเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์…….……… 
โทรศัพท ์………………………..…… โทรสำร …………………………………… email  ……………………….………..………………..………………. 

ที่ท ำงำนปัจจุบนั  อำชีพอิสระ   ท ำงำนประจ ำ ชื่อหน่วยงำนทีส่ังกัด………………………………...………………………... 
ตั้งอยูเ่ลขที่……………… ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที่………………….…
ต ำบล/แขวง……………………………..…อ ำเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์…….……… 
โทรศัพท ์………………………..…… โทรสำร …………………………………… email  ……………………….………..………………..………………. 

ยื่นค ำขอต่ออธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลงังำน เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้ช ำนำญกำร ตำมควำมในข้อ ๔ 
แห่งกฎกระทรวงก ำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอรับใบอนุญำต และกำร
อนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อประกอบกำรขอรับใบอนุญำตฯ โดยเป็นผู้ช ำนำญกำร
ให้กับ 

    บุคคลธรรมดำ …………………………………………………… 
เลขประจ ำตัวประชำชน 
 -     - - - 

    นิติบุคคล ……….…………………………………..……… 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 

-     - - - 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ 
 ข้ำพเจ้ำไม่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต 
 ข้ำพเจ้ำไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนในระยะเวลำ  

สำมปีก่อนวันขอรับใบอนุญำต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตมำแล้ว………คร้ัง ครั้งสุดท้ำย เมื่อวันที่………เดือน…………………..พ.ศ……….. 
 ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน  
 เคยต้องโทษโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน …………..คร้ัง 
  คร้ังสุดท้ำย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ…………..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้ช ำนำญกำรให้กับผู้ขอรับใบอนุญำตรำยอื่นในเวลำเดียวกัน  

รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิว้

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

ตวั
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แบบ บตพ.๘ 

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

ผู้ช ำนำญกำร ผู้ขอรับใบอนุญำต ผู้ขอรับใบอนุญำต 
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้าม)ี 

 
-๒- 

 
 

พร้อมกับค ำขอฯ นี้ได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้  

 รูปถ่ำยสีขนำด ๒ นิ้ว ถ่ำยไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน จ ำนวน ๑ รูป หน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ ……… ใบ 

 ส ำเนำเอกสำรกำรได้รับอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบวิชำชพีวิศวกรรรมควบคุม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร  
ในสำขำที่ก ำหนดให้กำรจัดกำรพลังงำนเปน็งำนในวชิำชีพวิศวกรรมควบคุมสำขำนัน้ พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

……… แผ่น 

 ส ำเนำใบรับรองแสดงวำ่เป็นผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธบิดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนก ำหนด พรอ้มรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

……… แผ่น 

 ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง ……… แผ่น 

 เอกสำรอ่ืน (ถ้ำมี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น 

หมำยเหตุ ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร 
 
 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้อง เป็นควำมจริงทุกประกำร และยินดีที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องทุกประกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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