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1.  วัตถุประสงค
เพื่อเปนคูมือปฏิบัติสําหรับเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมในการจัดใหมี

ผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมของตนเองตามคุณสมบัติ หนาที่ และ
จํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน รวมถึงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมซึ่งพนหนาที่ไป
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดตามคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน พ.ศ. 2552

2.  ขอกําหนดของกฎหมายที่ใชบังคับ
ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2550 มาตรา 9(2) และมาตรา 21(2) กําหนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานมีอํานาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมและ
เจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมของ
ตนเองตามคุณสมบัติและหนาที่ที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ

พรอมกันนี้ ในมาตรา 55 ไดกําหนดบทลงโทษสําหรับเจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม 
หรือผูรับผิดชอบดานพลังงานรายใดก็ตามที่ไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวน
ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 (2) และมาตรา 21(2) ดังกลาวขางตน
แลว ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท

3.  คุณสมบัติของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
3.1  เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรืออาคาร

อยางนอย 3 ป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุม

3.2  เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร  หรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงานดานการอนุรักษ
พลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม

3.3 เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึง
กันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ

3.4  เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส หรือการฝกอบรมที่มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ

3.5  เปนผูสอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

การรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ตามขอ 3.1 และขอ 3.2 ใหใชแบบตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  (แบบ บพช. 2  และ บพช. 3)
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4.  หนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน มีหนาที่ดังตอไปนี้
4.1  บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานเปนระยะ ๆ
4.2  ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักเกณฑการอนุรักษพลังงาน
4.3  ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงวา

ดวยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
4.4 ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา 10
มาตรา 10  ไดกําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบ

ใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานมีหนาที่ตองชวยเจาของโรงงานควบคุมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน 
30 วันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น สําหรับเจาของอาคารควบคุมและผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําอาคาร
ควบคุมก็ตองปฏิบัติตามคําสั่งในมาตรา 10 ดวยเชนกัน (มาตรา 21 วรรคสอง) และหากเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไมปฏิบัติคําสั่งดังกลาวตองมีโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท  (ตามมาตรา 54)

5.  ขอกําหนดในการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานภายใน 180 

วัน นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรือาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที โดยผูรับผิดชอบดาน
พลังงานซึ่งประจําอยูที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหงตองมีจํานวนและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

5.1  ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใช
เครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดต่ํากวา 3,000 กิโลวัตตหรือ 
3,530 กิโลโวลตแอมแปรหรือใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น        
จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคมถึง
วันที่  31 ธันวาคมของปที่ผานมามีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาต่ํากวา 60 ลานเมกะจูล 
ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย 1 คน โดยตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 3
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5.2  ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใช
เครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต 3,000 กิโลวัตตหรือ 
3,530 กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป  หรือใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงานสิ้นเปลือง
อื่น จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง
วันที่  31 ธันวาคมของปที่ผานมามีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแต 60 ลานเมกะจูล ขึ้น
ไป ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย 2 คน โดยอยางนอย 1 คนตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยาง
ใดตามขอ 3.4 หรือขอ 3.5 สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด
ตามขอ 3

การแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน พรอมทั้งเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ใหใชแบบตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด   (แบบ บพช.1)

6.  การแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาที่ไปและมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

นั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 5 ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้

6.1  มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที
6.2  จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานขึ้นแทนภายใน 90 วัน นับแตวันที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิม

พนจากหนาที่ และแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

7.  ขอยกเวนในการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน  สรุปไดดังนี้
7.1  กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ 5.1 อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช

บังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมี
คุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 3.1 ขอ 3.2 หรือ ขอ 3.3 อยูแลว ใหแจงใหอธิบดีทราบ และให
ผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงฯ นี้

สําหรับกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามขอ 5.1 ดังกลาวขางตนยังมิไดจัด
ใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานตามจํานวน และคุณสมบัติที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ กฎกระทรวงฯ นี้
ใชบังคับ

7.2  กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ 5.2 อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช
บังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมี
คุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 3.1 ขอ 3.2 และขอ 3.3 อยูแลว ใหแจงใหอธิบดีทราบและใหผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงนี้



4

เมื่อไดแจงใหอธิบดีทราบแลว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดังกลาวขางตน
ดําเนินการดังตอไปนี้

(1)  จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 
คนที่ 2 ภายใน 180 วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดย
ทันที

(2)  กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 3.4 หรือ 3.5 
ภายใน 180 วัน ตามที่กําหนดในขอ (1) ได โดยไมใชเปนความผิดของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
นั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี และใหอธิบดีมี
อํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาตอไปไดไมเกิน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
ทั้งนี้ โดยใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

7.3  กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ 5.2 อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช
บังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน ให
เจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น ดําเนินการจัดหาผูรับผิดชอบดานพลังงาน ภายในระยะเวลาและ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 7.2 (1) และ (2)

7.4  กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ 5.2  นับแตวันถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงฯ  
นี้ใชบังคับ  และยังไมพนระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

ยกเวน  ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมยังไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 3.4 หรือ 3.5 ภายในระยะเวลาที่กําหนด 180 วันได โดยไมใชเปนความผิด
ของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ดังกลาวดําเนินการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามขั้นตอนและวิธีการในขอ 7.2(2) 

7.5  ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 3.4 หรือ 3.5 พนจากหนาที่ไปภายใน
ระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมี
ผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 5.2 ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมดังกลาวดําเนินการดังตอไปนี้

(1)  มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที
(2)  จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิมพนจากหนาที่ แลวแจงให
อธิบดีทราบโดยทันที
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(3)  กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอ 
3.4 หรือ  3.5 ภายในระยะเวลา 180 วัน ตามที่กําหนดไวในขอ (2) ได โดยไมใชเปน
ความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลา
ดังกลาวตออธิบดี และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาตอไปไดไมเกิน    2  ป 
นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ โดยใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ไดรับ
อนุมัติ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

การแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานตามขอ 7.1-7.5 พรอมทั้งเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ให
เปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด (แบบ บพช.1)

รายละเอียดของขอกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน พ.ศ. 2552 อยูในภาคผนวก ก

8.  บทกําหนดลงโทษตามมาตรา 55
ตามมาตรา 55  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ไดกําหนดบทลงโทษสําหรับเจาของ
โรงงานควบคุม  เจาของอาคารควบคุม หรือผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนด
คุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ.2552 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9(2) และ
มาตรา 21(2) แหงพระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท

9.  ความหมายของคําหรือคํายอ
เพื่อใหคูมือฉบับนี้มีความกระชับ และอานไดเขาใจงายขึ้น จึงไดจัดทําคําอธิบายความหมายของคํา

หรือคํายอที่ใชในคูมือ ดังตอไปนี้

คํา/คํายอ หมายถึง
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ซึ่งแกไข           

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2550

พพ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
อพพ./อธิบดี อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

DF/DB โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
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คํา/คํายอ หมายถึง
โรงงานควบคุมและ/หรืออาคาร

ควบคุมขนาดเล็ก
โรงงานควบคุมและ/หรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนาย
พลังงานใหใชเครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวกัน
หรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดต่ํากวา 3,000 กิโลวัตต หรือ 3,530 กิโลโวลต
แอมแปร หรือ ใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงาน
สิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกันตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปที่ผานมามี
ปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาต่ํากวา 60 ลานเมกะจูล 

โรงงานควบคุมและ/หรือ
อาคารควบคุมขนาดใหญ

โรงงานควบคุมและ/หรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนาย
พลังงานใหใชเครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวกัน
หรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต 3,000 กิโลวัตต หรือ 3,530 กิโลโวลต
แอมแปรขึ้นไป หรือ ใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือ
พลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางรวมกันตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปที่
ผานมามีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแต 60 ลาน
เมกะจูลขึ้นไป

PRE ผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน

อาวุโส
ผูรับผิดชอบดานพลังงานที่เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานอาวุโสหรือการอบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันกับที่
อธิบดีใหความเปนชอบ (ตามขอ 3.4) หรือเปนผูสอบไดตามเกณฑที่
กํ าหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่ งจัดโดย พพ.                     
(ตามขอ 3.5)

รัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
กฎกระทรวง กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่  และจํานวนผูรับผิดชอบดาน

พลังงาน พ.ศ. 2552
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คํา/คํายอ หมายถึง
แบบ บพช.1 แบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
แบบ บพช.2 แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานที่ไดจากการปฏิบัติงานใน

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
แบบ บพช.3 แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานที่ไดจากการปฏิบัติงานใน

โรงงาน/อาคารที่มิใชเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

หมายเหต ุ (1)  ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสที่มีคุณสมบัติตามขอ 3.4 หมายถึง ผูที่สําเร็จการฝกอบรม
หลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสที่จัดขึ้นโดย พพ. หรือหลักสูตรอื่นที่มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันซึ่งอธิบดีใหความเห็นชอบแลว  

(2)  ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสที่มีคุณสมบัติตามขอ 3.5 หมายถึง ผูใดก็ตามที่อาจเคยไดรับ
หรือยังไมไดรับการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานมากอนก็ได แตเปนผูที่มี
ความรูความสามารถสูงพอในการสอบใหผานเกณฑ ซึ่ง พพ. เปนผูกําหนดจัดการสอบ
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
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10.  ขั้นตอนและวิธีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานและตัวอยาง
10.1  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบตนเองวาเปนโรงงานควบคุม/

อาคารควบคุมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ตามความหมายที่กําหนดไวในขอ 9
10.2  ในกรณีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขนาดเล็ก  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ

อาคารควบคุม ดําเนินการดังนี้
(1)  จัดหาบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูรับผิดชอบพลังงานตามขอหนึ่งขอใดในขอ 3.1-3.5

อยางนอย 1 คน  ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม เพื่อแจง
การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานตออธิบดีโดยทันที

(2)  จัดทําหนังสือนําสงแบบการแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน (แบบ บพช.1) พรอมดวย
เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในแบบฯ เสนออธิบดีพิจารณาการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่งจะใชเวลาในการพิจารณาและแจงผลการพิจารณาพรอม
หมายเลขประจําตัวผูรับผิดชอบดานพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ พพ. ตองไดรับขอมูลและเอกสารตาง ๆ ถูกตองและครบถวนตามที่
กําหนดไวในแบบฯ แลว

ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 3.1 หรือ 3.2 จะตองสงแบบรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงาน 
ตามแบบ บพช.2  ในกรณีที่ปฏิบัติงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และแบบ บพช.3 ใน
กรณีที่ปฏิบัติงานในโรงงานหรืออาคารที่มิใชเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม นําเสนออธิบดี
เพื่อประกอบการพิจารณาดวย
10.3  ในกรณีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขนาดใหญ  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ

อาคารควบคุมดําเนินการ ดังนี้
(1)  จัดหาบุคลากรเพื่อทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานไมนอยกวา 2 คน โดยอยางนอย 

1 คน  ตองมีคุณสมบัติเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสและผูรับผิดชอบดานพลังงาน
สวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 3.1-3.5 ภายใน 180 วัน นับแตวันที่
เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม เพื่อแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานตอ
อธิบดีโดยทันที

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมขนาดใหญอาจมีการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสไดมากกวา 1 คน
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(2)  จัดทําหนังสือนําสงแบบ บพช.1 พรอมเอกสารและหลักฐานตาง ๆ โดยมีรายละเอียด
เชนเดียวกับในกรณีของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ขนาดเล็ก (ตามขอ 10.2 (2))

รายละเอียดของ แบบ บพช.1 แบบ บพช.2 และแบบ บพช.3 แนบอยูทายประกาศ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน   ปรากฏอยูในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค

ตัวอยางหนังสือนําสงแบบแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน (แบบ บพช.1) 
ปรากฎอยูในภาคผนวก ง

11.  ขั้นตอนและวิธีการการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมซึ่งพนหนาที่ไปและตัวอยาง
ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิมซึ่งประจําอยูที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมไดพนจาก

หนาที่ไป และมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามจํานวน
และคุณสมบัติที่กําหนดไวในขอ 5 ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดังกลาวดําเนินการ
ดังตอไปนี้

11.1  มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานคนเดิม
11.2  จัดหาบุคลากรคนใหมเพื่อทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมภายใน 90 วัน นับ

แตวันที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานคนเดิมพนจากหนาที่ ตามจํานวนและคุณสมบัติที่กําหนดไว
สําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดเล็กและขนาดใหญ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กลาว
ไปแลวในขอ 10.2 และ 10.3 ตามลําดับ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

ตัวอยางหนังสือแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน และหนังสือแจงการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ 
ปรากฏอยูในภาคผนวก จ 1 และ จ 2 ตามลําดับ
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12.  ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตามขอยกเวนในการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานและตัวอยาง  
ขอยกเวนในการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน แบงออกเปนกรณีที่สําคัญได 2 กรณี คือ กรณีเปน

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมอยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ และกรณีที่เปนโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมหลังวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับและยังไมพนกําหนด 2 ป นับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ สรุปไดดังนี้

12.1  กรณีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมอยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
แบงออกเปน 2 กรณียอยตามขนาดของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมและสถานภาพการจัด

ใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน สรุปไดดังนี้ คือ
(1) โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมขนาดเล็กที่ไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน

พลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามอยางหนึ่งอยางใดในขอ 3.1-3.3 อยูแลว (มีหมายเลข
ประจําตัวผูรับผิดชอบดานพลังงานแลว) ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมดังกลาวแจงใหอธิบดีทราบ และใหผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นปฏิบัติหนาที่
ตอไปได

ตัวอยางหนังสือแจงการมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยูแลว สําหรับโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมขนาดเล็ก แสดงอยูในภาคผนวก ฉ 1

สําหรับกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารขนาดเล็กยังไมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดังกลาวจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานอยางนอย 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามที่กําหนดไวในขอ 3 
ภายใน 180 วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ

ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานสําหรับกรณีนี้สามารถดูได
ตามที่แสดงไวแลวในภาคผนวก ง
(2) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญที่จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมี

คุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 3.1-3.3 อยูแลว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมดังกลาวแจงใหอธิบดีทราบ และใหผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้น
ปฏิบัติหนาที่ตอไปได

ตัวอยางหนังสือแจงการมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยูแลวสําหรับโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมขนาดใหญ แสดงอยูในภาคผนวก ฉ 2

หลังจากแจงเรื่องการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานแลว  เจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้

ก.  จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสอยางนอย 1 คน ภายใน 180 วัน นับแต
วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

ข. ในกรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ภายใน 180 วัน 
ตามที่กําหนดไวในขอ (2) ก. ได โดยไมใชเปนความผิดของเจาของโรงงาน
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ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมดังกลาวจัดทําหนังสือถึงอธิบดีเพื่อขอขยายระยะเวลาในการจัดตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส โดยตองชี้แจงเหตุผลพรอมเอกสารและ
หลักฐานประกอบการพิจารณาของ พพ. ใหเห็นไดอยางชัดเจนวาการที่ไม
สามารถดําเนินการจัดตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสไดภายในเวลาที่กําหน
ดังกลาวนั้น ไมใชเปนความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุม

ทั้งนี้ อธิบดีมีอํานาจในการอนุมัติใหขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานอาวุโสไดภายใน 2 ปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ และใหเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่อธิบดี
อนุมัติ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส และ
หนังสือแจงขออนุมัติขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสตามกรณีใน
ขอ 12.1(2) แสดงอยูในภาคผนวก ฉ 3 และภาคผนวก ฉ 4 ตามลําดับ
(3) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญที่ยังไมไดมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดาน

พลังงาน  ตามจํานวนและคุณสมบัติที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดังกลาวดําเนินการดังตอไปนี้

ก.  จัดใหมีรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย 2 คน ภายใน 180 วัน นับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  โดยอยางนอย 1 คน ตองเปนผูรับผิดชอบดาน
พลังงานอาวุโส สวนที่เหลือจะเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือไมก็ได

ข. ในกรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ภายใน 180 วัน 
ตามที่กําหนดไวในขอ (3) ก. ได โดยไมใชเปนความผิดของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมดังกลาวดําเนินการตามขอ (2) ข.

ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานในกรณีนี้สามารถดูได
ตามที่แสดงไวแลวในภาคผนวก ง สําหรับตัวอยางหนังสือแจงขออนุมัติขยายระยะเวลาการ
แตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสแสดงอยูในภาคผนวก ช

พรอมกันนี้ ไดแสดงตัวอยางในกรณีตาง ๆ ของการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญภายในเวลา 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใชบังคับตาม ขอ 12.1(2) และ (3) ในตัวอยางที่ 1
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12.2  กรณีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญหลังวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 
และยังไมพนกําหนดเวลา  2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ

ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมขนาดใหญแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานตาม
จํานวน และคุณสมบัติที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ ซึ่งไดกลาวไปแลวในขอ 12.1(3) ก. ภายใน 180 วัน นับ
แตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที ยกเวนในกรณีที่ยังไม
สามารถแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสไดภายในเวลาที่กําหนดขางตน (180 วัน) โดยไมใชเปน
ความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม และยังไมครบกําหนดเวลา 2 ป นับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดังกลาวนั้น ดําเนินการตาม   
ขอ 12.1(2) ข.

ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสในกรณีนี้สามารถดูไดตามที่แสดงไว
แลวในภาคผนวก ง สําหรับตัวอยางหนังสือแจงขออนุมัติขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อาวุโสสามารถดูไดตามที่แสดงไวแลวในภาคผนวก ช

พรอมกันนี้ ไดแสดงตัวอยางในกรณีตาง ๆ ของการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหลังวันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใชบังคับและยังไมพนกําหนด 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับตามขอ 12.2  ในตัวอยางที่ 2

12.3  กรณีที่โรงงานหรืออาคารเขาขายเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมานานแลว หลังจากที่
พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538       
มีผลใชบังคับแลว โดยที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมยังไมไดมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ดานพลังงาน

เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และมีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ซึ่งไดกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจในการออกกฎกระทรวงวาดวยการ
กําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน และเมื่อกฎกระทรวงดังกลาวมีผลใช
บังคับแลว เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองรีบแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน           
ตามจํานวน และคุณสมบัติที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ตออธิบดีภายในเวลาที่กําหนดซึ่งไดกลาวไวแลว          
ในขอ 12.1(1) และ (3)

ตัวอยางเชน   A เปนโรงงานควบคุมในป 2550 โดยที่เจาของโรงงาน A ยังไมไดมีการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน เมื่อกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใชบังคับแลว เจาของโรงงาน A ตองแจงการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กําหนดไวในกฎกระทรวงภายใน 180 วัน นับแตวันที่
กฎกระทรวงมีผลใชบังคับ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันท ีซึ่งแบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้คือ

(1)  กรณีที่ A เปนโรงงานควบคุมขนาดเล็ก ตองมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่งมีคุณสมบัติ
อยางหนึ่งอยางใดในขอ 3.1-3.5 อยางนอย 1 คน
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(2)  กรณีที่ A เปนโรงงานควบคุมขนาดใหญ   ตองมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย 2 
คน โดยเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสอยางนอย 1 คน สวนที่ เหลือจะเปน
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือไมก็ได

      ในกรณีที่เจาของโรงงาน A ยังไมสามารถจัดหาผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
ไดภายใน 180 วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ และยังไมพนกําหนดเวลา 2 ป 
นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงาน A ใหเจาของ
โรงงาน A ทําหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อาวุโสตามที่ไดกลาวไปแลวในขอ 12.1(2) ข. 
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13.  ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตามขอยกเวนในการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสแทนคนเดิมและ
ตัวอยาง

ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสพนจากหนาที่ไปภายในระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไม
ครบตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 5 ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดังกลาวดําเนินการ
ดังตอไปนี้

13.1  มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที
13.2  จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน 

180 วัน นับแตวันที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิมพนจากหนาที่ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดย
ทันที 

13.3 กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ภายใน 180 วัน ตามที่กําหนดไวใน
ขอ 13.2 ได โดยไมใชเปนความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม และ
ยังไมครบกําหนดเวลา 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับแลว ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตอ
อธิบดี และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาตอไปไดไมเกิน 2 ป นับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ โดยใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ แลวแจงใหอธิบดี
ทราบโดยทันที 

ตัวอยางหนังสือแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส หนังสือแจงการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสแทนคนเดิม และหนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานอาวุโสแทนคนเดิม ตามขอยกเวนในขอ 13 แสดงอยูในภาคผนวก ซ 1 ภาคผนวก ซ 2 และ
ภาคผนวก ซ 3 ตามลําดับ

พรอมกันนี้ ไดแสดงตัวอยางในกรณีตาง ๆ ของการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสแทนคน
เดิมซึ่ งพนหนาที่ ไปภายใน 2 ป  นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ ใชบังคับ  ตามขอ 13 ในตัวอยางที่  3
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 ตัวอยางที่ 1 การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญภายใน
เวลา 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงมีผลใชบังคับ (ตามขอ 12.1(2) และ (3) (เปนโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมกอนหรือในวันทีก่ฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ)

มีการแตงตั้ง PRE ตามคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดในขอ 3.1-3.3 อยูแลว ใหแจง อพพ. ทราบ
ทันทีและให PRE นั้น ทําหนาที่ตอไปได

เจาของ DF/DB ตองแตงตั้ง PRE อาวุโสเพิ่มขึ้นอีกอยางนอย 1 คน ภายใน 180 วัน นับแต
วันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ (วันที่ 26 ก.ค. 53)

ยกเวน กรณีที่ไมสามารถแตงตั้ง PRE อาวุโสได ภายใน 180 วัน (วันที่ 26 ก.ค. 53) และมิใช
ความผิดของเจาของ DF/DB ใหเจาของ DF/DB ดังกลาวทําหนังสือชี้แจงเหตุผลขอขยาย
ระยะเวลาตอ อพพ. ซึ่งมีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาการแตงตั้ง PRE อาวุโสไดไมเกิน    
2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ (วันที่ 30 ก.ค. 54) และตองแตงตั้ง PRE อาวุโสให
ไดตามเวลาที่ อพพ. อนุมัติ แลวแจงให อพพ. ทราบทันที

ยังไมมีการแตงตั้ง PRE เจาของ DF/DB ตองแตงตั้ง PRE อยางนอย 2 คน ภายใน 180 วัน 
นับแตวันที่กฎกระทรวงมีผลใชบังคับ (วันที่ 26 ม.ค. 53) โดยตองเปน PRE อาวุโสอยาง
นอย 1 คน และสวนที่เหลือจะเปน PRE อาวุโสหรือไมก็ได

ยกเวน กรณีที่ไมสามารถจัดหา PRE อาวุโสไดภายใน 180 วัน (วันที่ 26 ม.ค. 53) และมิใช
ความผิดของเจาของ DF/DB ใหเจาของ DF/DB ดังกลาวจัดทําหนังสือชี้แจงเหตุผลขอ
ขยายระยะเวลาการแตงตั้ง PRE อาวุโส ตอ อพพ. และดําเนินการแตงตั้ง PRE อาวุโส
ภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติเชนเดียวกับในกรณีที่ 1

หมายเหต ุ: กฎกระทรวงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่ 31 ก.ค. 52

กรณีที่ 1 
(ตามขอ 
12.1 (2))

กรณีที่ 2 
(ตามขอ 
12.1 (3))

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2

31 ก.ค. 52

กฎกระทรวง
มีผลใชบังคับ

180 วัน
26 ม.ค. 53 30 ก.ค. 54

31 ก.ค. 52

180 วัน

แตงตั้ง PRE 
ภายใน 180 วัน

DF/DB ขนาดใหญขยายเวลา
แตงตั้ง PRE อาวุโส ตอ อพพ. ซึ่ง
มีอํานาจอนุมัติไดไมเกิน 2 ป นับ

แตวันที่ กฎกระทรวงใชบังคับ

26 ม.ค. 53 30 ก.ค. 54

2 ป
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 ตัวอยางที่ 2 การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญ (ตาม
ขอ 12.2) (เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหลังวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ และยังไมพน
กําหนด 2 ปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ)

ตัวอยาง        กฎกระทรวงมีผลใชบังคับในวันที่ 31 ก.ค. 52
 โรงงาน A และโรงงาน B เปนโรงงานควบคุมขนาดใหญ ตองแตงตั้ง PRE อยางนอย 2 คน 

ภายใน 180 นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุม ดังนี้
-PRE อาวุโสอยางนอย 1 คน และสวนที่เหลืออยางนอยอีก 1 คน จะเปน PRE อาวุโส หรือไมก็ได

 A เปนโรงงานควบคุมในวันที่ 1 ก.ย. 52 ตองแตงตั้ง PRE ใหครบตามจํานวนและคุณสมบัติที่
กฎหมายกําหนดภายใน 180 วัน คือวันที่ 27 ก.พ. 53 หากโรงงาน A ยังไมสามารถจัดหา PRE 
อาวุโสไดภายใน 180 วันและมิใชความผิดของเจาของโรงงาน A ใหเจาของโรงงาน A ทํา
หนังสือชี้แจงเหตุผลขอขยายเวลาการแตงตั้ง PRE อาวุโส ตอ อพพ. ซึ่งมีอํานาจในการอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาไดไมเกิน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับคือวันที่ 30 ก.ค. 54 
เชนเดียวกับในกรณีของตัวอยางที่ 1

 B เปนโรงงานควบคุมในวันที่ 15 เม.ย. 54 (เปนเวลา 137 วัน วันกอนที่กฎกระทรวงนี้ใช
บังคับครบ 2 ป) ดังนั้นโรงงาน  B ตองแตงตั้ง PRE อาวุโสภายใน 180 วัน นับแตวันที่เปน
โรงงานควบคุมคือภายในวันที่ 27 ก.พ. 54 (โรงงาน B ไมมีสิทธิขอขยายระยะเวลาการแตงตั้ง 
PRE ตอไปไดอีกเพราะเปนชวงเวลาที่ เกิน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับแลว)

หมายเหต ุ: กฎกระทรวงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่  31 ก.ค. 52

กฎกระทรวง
มีผลใชบังคับ

2 ป

โรงงาน A ขยายเวลาการแตงตั้ง PRE 
อาวุโส ตอ อพพ. ซึ่งมีอํานาจในการ

อนุมัติไดไมเกิน 2 ป นับแตวันที่ 
กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ

137วัน

180 วัน

180 วัน

โรงงาน B แตงตั้ง 
PRE อาวุโส 

ภายใน 180 วัน

A เปนโรงงานควบคุม

กฎกระทรวง
มีผลใชบังคับ

B เปนโรงงานควบคุม

27 ก.พ. 53
1 ก.ย. 52 15 เม.ย. 54 27 ก.ย. 54

30 ก.ค. 54
31 ก.ค. 52
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 ตัวอยางที่ 3 การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสแทนคนเดิมซึ่งพนหนาที่ไป ภายในเวลาไมเกิน 2 ป 
นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ (ตามขอ 13)

ตัวอยาง          กฎกระทรวงมีผลใชบังคับในวันที่ 31 ก.ค. 52
 โรงงาน A และโรงงาน B เปนโรงงานควบคุมขนาดใหญ ซึ่งมีการแตงตั้ง PRE อาวุโส

เรียบรอยแลวและตอมา PRE อาวุโสคนเดิมของทั้ง 2 โรงงาน ไดพนหนาที่ไปภายในชวงเวลา
ไมเกิน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงมีผลใชบังคับ (กอนวันที่ 30 ก.ค. 54) ดังนั้น ทั้งโรงงาน A
และโรงงาน B ตองทําหนังสือแจงเรื่องดังกลาวตอ อพพ. เพื่อทราบทันที และตองแตงตั้ง 
PRE อาวุโสใหมเพื่อแทนคนเดิมภายใน 180 วัน นับแตวันที่ PRE คนเดิมพนหนาที่ไป โดยมี
การใหสิทธิในการขออนุมัติขยายเวลาในการแตงตั้ง PRE อาวุโสคนใหมตอไปไดอีก แตไม
เกิน 2 ป นับแตวันที่ กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ โดยตองมิใชความผิดของเจาของโรงงาน A 
และเจาของโรงงาน B ซึ่งสรุปไดดังนี้

 โรงงานควบคุม A : PRE อาวุโสคนเดิมพนหนาที่ไปในวันที่ 1 มิ.ย. 52 ดังนั้น เจาของโรงงาน 
A ตองแตงตั้ง PRE อาวุโสคนใหม ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ PRE คนเดิมพนหนาที่ (ภายใน
วันที่ 27 ก.ย. 53) แลวแจงให อพพ. ทราบทันที

 : หากโรงงาน A ไมสามารถแตงตั้ง PRE อาวุโสคนใหมได ภายใน 180 วัน 
(ภายในวันที่ 27 ก.พ. 53) เจาของโรงงาน A ตองทําหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายเวลาใน
การแตงตั้ง PRE อาวุโส ตอ อพพ. ซึ่งมีอํานาจอนุมัติใหมีการขยายเวลาตอไปไดไมเกิน 2 ป 
นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ (ไมเกินวันที่ 30 ก.ค. 54) และเจาของโรงงาน A ตอง
ดําเนินการแตงตั้ง PRE อาวุโส ภายในระยะเวลาที่ อพพ. อนุมัติ

โรงงานควบคุม A
(PRE อาวุโสพนหนาที่)

โรงงานควบคุม B
(PRE อาวุโสพนหนาที่)

กฎกระทรวง
มีผลใชบังคับ

2 ป

โรงงาน A ขอขยายเวลาการแตงตั้ง 
PRE อาวุโสแทนคนเดิม ตอ อพพ. ซึ่งมี
อํานาจในการอนุมัติไดไมเกิน 2 ป นับ
แตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ

121วัน
180 วัน180 วัน

กฎกระทรวง
มีผลใชบังคับ

27 ก.พ. 53
1 ก.ย. 52 1 เม.ย. 54 27 ก.ย. 54

30 ก.ค. 54
31 ก.ค. 52

โรงงาน B แตงตั้ง PRE อาวุโส
คนใหมแทนคนเดิมภายใน 

180 วัน โดยไมมีสิทธิขอขยาย
ระยะเวลาการแตงตั้ง PRE ได
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 โรงงานควบคุม B : PRE อาวุโสคนเดิมพนหนาที่ไปในวันที่ 1 เม.ย. 54 (คิดเปนเวลา 121 วัน 
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับครบ 2 ป) ดังนั้น เจาของโรงงาน B ตองแตงตั้ง PRE อาวุโส
คนใหม ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ PRE คนเดิมพนหนาที่ (ภายในวันที่ 27 ก.ย. 54) แลวแจง
ให อพพ. ทราบทันที

 : ในกรณีนี้เจาของโรงงาน B ไมมีสิทธิขอขยายระยะเวลาการแตงตั้ง PRE 
ตอ อพพ. ได เนื่องจากตองแตงตั้ง PRE อาวุโสคนใหม ภายในวันที่ 27 ก.ย. 54 ซึ่งเปนชวง
ระยะเวลาที่เกิน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ (วันที่ 30 ก.ค. 54)

หมายเหต ุ: วันที่กฎกระทรวงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่ 31 ก.ค. 52
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14.  วิธีการจัดสงแบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
การจัดสงแบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานรวมถึงหลักฐานและเอกสารตาง ๆ สามารถ

ดําเนินการได 2 วิธีดังนี้ คือ
14.1 จัดสงทางไปรษณียแบบลงทะเบียนตอบรับ พรอมจดหมายนําสงถึง

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
17   เชิงสะพานกษัตริยศึก  ถนนพระราม 1
แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน
กทม. 10330
(ใหถือวันลงทะเบียนเปนวันแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน)
หรือ

14.2 จัดสงดวยตนเองที่หนวยลูกคาสัมพันธ ชั้น 1 อาคาร 8 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน



ภาคผนวก
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ภาคผนวก  ก
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่  

และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
พ.ศ. 2552



1

กฎกระทรวง
กําหนดคุณสมบัติ หนาที่และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

พ.ศ. 2552

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๒)  และมาตรา ๒๑ (๒)                             
แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ             
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา 
๔๓       ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้

ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้
 “โรงงานควบคุม”   หมายความวา โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุมตาม

มาตรา ๘
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย

 “อาคารควบคุม”   หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุมตาม
มาตรา ๑๘

 “เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึงบุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมดวย

ขอ ๒  ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
(๑)  เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรือ

อาคารอยางนอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุม

(๒)  เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงานดานการ
อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม  

(๓)  เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค
คลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ

(๔)  เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรมที่มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ

(๕)  เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่งจัดโดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
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การรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตาม (๑) และ (๒) ให
เปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด

ขอ ๓   ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑)  บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานเปน

ระยะๆ
(๒)  ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน
(๓)  ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน                     

ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม

(๔)  ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตาม
มาตรา ๑๐  

ขอ ๔  เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานประจําที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่เปนโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที โดยตองมีจํานวนและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานอยางนอยหนึ่งคน โดยตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๒ คือ

(ก)  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใช
เครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดต่ํากวาสามพันกิโลวัตต
หรือสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปร หรือ

(ข)  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา  พลังงานความรอนจาก    
ไอน้ํา   หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน  ตั้งแตวันที่  ๑  มกราคม  ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา  มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทา
พลังงานไฟฟาต่ํากวาหกสิบลานเมกะจูล

(๒)  ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานไมนอยกวาสองคน โดยอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ (๕) สําหรับ
ผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางอนึ่งอยางใดตามขอ ๒ คือ

(ก)  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใช
เครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแตสามพันกิโลวัตตหรือ
สามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป หรือ



3

(ข)  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา  พลังงานความรอนจาก
ไอน้ํา  หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน ตั้งแตวันที่  ๑  มกราคม  ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา  มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทา
พลังงานไฟฟาตั้งแตหกสิบลานเมกะจูลขึ้นไป    

ขอ ๕  ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาที่  อันทําใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ ๔ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้

(๑)  มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที
(๒)  จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานขึ้นแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับผิดชอบดาน

พลังงานเดิมพนจากหนาที่ และแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

ขอ ๖  สําหรับโรงงานหรืออาคารที่ เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๔ (๑)         
(ก) หรือ (ข)  อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๑) (๒) หรือ (๓) อยูแลว ใหแจงให
อธิบดีทราบ และใหผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 

กรณีที่ เจาของโรงงานควบคุมหรืเจาของอาคารควบคุมตามวรรคหนึ่งยังมิไดจัดใหมี
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

ขอ ๗  สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๔ (๒) (ก) 
หรือ (ข) อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม   
ไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒(๑) (๒) หรือ (๓) อยูแลว ใหแจงใหอธิบดีทราบ 
และใหผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 

เมื่อไดแจงใหอธิบดีทราบแลว  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตาม        
วรรคหนึ่ง ดําเนินการดังตอไปนี้

(๑)  จัดใหมีผู รับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กํ าหนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดย
ทันที

(๒)  กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ 
(๕)  ภายในระยะเวลาตาม (๑) ได โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ให
มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลา
ไดไมเกินสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
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ขอ ๘  สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๔ (๒) (ก) 
หรือ (ข) อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม     
ยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตาม      
ขอ ๗ (๑)  และ (๒)  

ขอ ๙  สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๔ (๒) (ก) 
หรือ (ข) นับแตวันถัดจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยังไมพนระยะเวลาสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและ
คุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที  กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมี
คุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ (๕)  ภายในระยะเวลาดังกลาวได  โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตามขอ ๗ (๒)  

ขอ ๑๐  กรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ (๕)  พนจาก
หนาที่ภายในระยะเวลาสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  อันทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
นั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ ๔ ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมมีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที 
และดําเนินการดังตอไปนี้

(๑)  จัดใหมีผู รับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กํ าหนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

(๒)  กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ 
(๕)  ภายในระยะเวลาตาม (๑) ได โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ให
มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี  และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลา
ไดไมเกินสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

ขอ ๑๑  วิธีการแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานพรอมทั้งเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการแจงตามกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

 

ใหไว ณ  วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
วรรณรัตน  ชาญนุกูล

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนที่ 49ก วันที่ 31 กรกฎาคม 2552



ภาคผนวก  ข
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

เรื่อง  แบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
พ.ศ. 2552



ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
เรื่อง  แบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๑ แหงกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของ
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๓  มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน ออกประกาศไวดังนี้ 

ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ตองแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ตออธิบดีตามจํานวน คุณสมบัติ และระยะเวลาที่กําหนดไวตามขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ วรรคสอง ขอ ๗ วรรค
สอง ขอ ๙ และขอ ๑๐ ตามแบบ บพช.๑ ทายประกาศนี้  

     
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ไกรฤทธิ์  นิลคูหา
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
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เลขที่รับ.....................................
วันที่.......เดือน................พ.ศ......
ลงชื่อ..........................ผูรับหนังสือ

สําหรับเจาหนาที่

แบบ บพช.๑

หนังสือแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน

วันที่........เดือน...................พ.ศ.................
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)..........................................อายุ.........ป สัญชาติ............

อยูบานเลขที่...............หมูที่........ตรอก/ซอย.................ถนน.....................ตําบล/แขวง...................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด...................................ในฐานะ........................................
ของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด...............................................................ตั้งอยูเลขที่..........................
หมูที่........ตรอก/ซอย..............................ถนน...............................ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต.........................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย..................................
โทรศัพท................................โทรสาร.....................................อีเมล............................................
ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท.....................................................................
ทะเบียนเลขที่.........................................และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่.......เดือน................พ.ศ......
ซึ่งเปนเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมชื่อ...........................................TSIC-ID.......................
ตั้งอยูตามแผนที่แนบทายหนังสือนี้ เลขที่.................หมูที่.....................ตรอก/ซอย...........................
ถนน................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต....................................
จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย..................โทรศัพท...........................โทรสาร.......................

ขอแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของผู
ไดรับการแตงตั้งตออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  ดังนี้  

          ๑. ขอแจงวา(นาย/นาง/นางสาว).......................................................อายุ............ป 
สัญชาติ............................หมายเลขประจําตัวประชาชน.................................................................
อยูบานเลขที่............หมูที่..........ตรอก/ซอย.................ถนน.......................ตําบล/แขวง...................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.........................
โทรศัพท................................โทรสาร.................................อีเมล................................................. 
ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ดังกลาวขางตน      
ตามหลักฐานการตกลงยินยอมเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานที่แนบทายหนังสือนี้  
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แบบ บพช.๑

๒.  ขอรับรองวา(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................
เปนผูที่มีคุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่  และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดในขอที่ไดทําเครื่องหมาย [  ] ไวเปนสําคัญ ดังนี้

      [  ] ๒.๑ เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานใน
โรงงานหรืออาคารอยางนอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม

      [  ] ๒.๒ เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร หรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงาน
ดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม

      [  ]  ๒.๓ เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ

      [  ]  ๒.๔ เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือ           
การฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ

       [  ] ๒.๕ เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

ขาพเจารับรองวาขอความและหลักฐานทั้งหมดที่แจงมานี้ถูกตองตามความเปนจริงทุก
ประการ

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

ตําแหนง.................................................
                                                                    ประทับตรานิติบุคคล   
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แบบ บพช.๑
หมายเหตุ

๑. การแจงการแตงตั้ง ผูแจงจะตองเปนเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือเปนผูที่มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือ 
    เปนผูที่ไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว โดยมีหนังสือมอบอํานาจเปนหลักฐานซึ่ง สามารถใชแบบหนังสือมอบอํานาจ         
    ตามตัวอยางแนบทาย บพช.๑  หรือจัดทําขึ้นใหมโดยมีสาระสําคัญครบถวนตามที่กําหนดไวก็ได

                ๒. ใหโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟา            
                  ชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดต่ํากวา ๓,๐๐๐ กิโลวัตตหรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลตแอมแปร หรือใชพลังงานไฟฟา            
                  พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผูจําหนายพลังงาน หรือของตนเองอยางหนึ่งอยางใดหรือ             
                  หลายอยางรวมกัน ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทา          
                  พลังงานไฟฟาต่ํากวา ๖๐ ลานเมกะจูล ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย ๑ คน ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง
                  อยางใดตามขอ ๒

                 ๓.  ใหโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟา               
                       ชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต ๓,๐๐๐ กิโลวัตตหรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป หรือใชพลังงานไฟฟา  
                       พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผูจําหนายพลังงาน หรือของตนเองอยางหนึ่งอยางใดหรือ          
                       หลายอยางรวมกัน ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทา               
                       พลังงานไฟฟาตั้งแต ๖๐  ลานเมกะจูลขึ้นไป ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมนอยกวา ๒ คน โดยอยางนอย       
                       หนึ่งคนตองเปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึง
                       กันที่อธิบดีใหความเห็นชอบตามขอ ๒.๔ หรือเปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
                       ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานตามขอ ๒.๕ สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานที่เหลือตองมี
                       คุณสมบัติตามขอหนึ่งขอใดในขอ ๒

๔. แนบภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูแจง  และรับรองสําเนาถูกตอง
๕. แนบหลักฐานทะเบียนการคา  โดยผูแจงเปนผูรับรองสําเนาถูกตอง  กรณีผูแจงมิไดเปนนิติบุคคล
๖. แนบหลักฐานหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  ที่ออกไวไมเกิน ๖ เดือน กรณีเปนนิติบุคคล                  

โดยผูแจงเปนผูรับรองสําเนาถูกตอง
๗. ผูแจงจะตองรับรองความถูกตองของแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
๘. แบบ บพช.๑ ใชสําหรับแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานไดเพียง ๑ คน/ชุด เทานั้น
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เอกสารแนบ บพช.๑

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ของ...............................................................

ขอรับรองวา ที่ตั้งของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมตั้งอยูในตามแผนที่นี้จริงทุกประการ

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

ตําแหนง....................................
ประทับตรานิติบุคคล
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เอกสารแนบ บพช.๑

หนังสือรับเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน
               วันที่........เดือน.........................พ.ศ.....

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)............................................................อายุ.............ป  
สัญชาติ........................หมายเลขประจําตัวประชาชน.....................................................................
อยูบานเลขที่.................หมูที่..................ตรอก/ซอย................................ถนน.............................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท..................................โทรสาร.....................................อี
เมล...........................................จบการศึกษาระดับ.......................................เมื่อ ป พ.ศ............
คณะ.......................................................................สาขาวิชา.....................................................
สถาบันการศึกษา................................................................................เปนผูมีคุณสมบัติสามารถ
ทํางานดานการอนุรักษพลังงานตามหลักฐานที่แนบทายหนังสือนี้  ไดตกลงรับเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมชื่อ...............................................................ของบริษัท/หาง
หุนสวนจํากัด...............................................ตั้งแตวันที่..........เดือน........................พ.ศ. ................
เปนตนไป

เพื่อเปนหลักฐานในการรับเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวขางตน  จึงไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน

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

 
                                       ลงชื่อ............................................................พยาน

 (                                           )

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

หมายเหตุ  หลักฐานแนบทายหนังสือของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

๑.    ภาพถายวุฒิบัตรการศึกษาและรับรองสําเนาถูกตอง พรอมหนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานตาม
แบบ บพช.๒ หรือ บพช.๓ กรณีมีคุณสมบัติตามขอ  ๒.๑  หรือขอ ๒.๒  ในแบบ บพช.๑

  ๒. ภาพถายวุฒิบัตรการศึกษาและวุฒิบัตรการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค 
คลายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาฯใหความเห็นชอบ และรับรองสําเนาถูกตอง  กรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๓ ในแบบ บพช.๑

  ๓. ภาพถายวุฒิบัตรการศึกษาและวุฒิบัตรการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรมที่มี      
                   วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาฯใหความเห็นชอบ และรับรองสําเนาถูกตอง กรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๔ 
                     ในแบบ บพช.๑

๔.    ภาพถายวุฒิบัตรการศึกษาและใบประกาศที่ระบุวาสอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่ง
จัด โดยกรมพัฒนาฯ และรับรองสําเนาถูกตอง  กรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๕ ในแบบ บพช.๑

 ๕. ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูถูกแจงแตงตั้งใหเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
และรับรองสําเนาถูกตอง  
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เอกสารแนบ บพช.๑

หนังสือมอบอํานาจ
                 วันที่...........เดือน............................พ.ศ.........

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).............................................อายุ.....ป สัญชาติ............
อยูบานเลขที่...........หมูที่..........ตรอก/ซอย....................ถนน.......................ตําบล/แขวง................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.........................ในฐานะ.................................................  
ของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด............................................ตั้งอยูเลขที่........................หมูที่...............
ตรอก/ซอย.....................ถนน........................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต.................
จังหวัด.......................ขอมอบอํานาจให(นาย/นาง/นางสาว)............................................อายุ.......ป
สัญชาติ..........อยูบานเลขที่...........ตรอก/ซอย................ถนน.....................ตําบล/แขวง..................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด....................................เปนผูมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้

๑.  แจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานตามแบบ บพช.๑
๒.  แจงรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามแบบ บพช.๒  และ/หรือแบบ บพช.๓

ตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

การใดที่ผูรับมอบอํานาจกระทําไปภายใตขอบขายที่ไดรับอํานาจนี้  ขาพเจาขอยอมรับผิด
ผูกพันเสมือนไดกระทําดวยตัวเองทุกประการ

เพื่อเปนหลักฐานทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ      
ตอหนาพยาน

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

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

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

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

หมายเหตุ
๑. หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ใชในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล                     
    ไมไดเปนผูแจงการแตงตั้งหรือรับรองผลงาน  แตมอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูแจงแตงตั้งหรือรับรองผลงาน
 ๒. แนบภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ                                        

                   โดยเจาของหลักฐานเปนผูรับรองสําเนาถูกตอง
               ๓. ติดอากร  ๓๐.๐๐  บาท

ติดอากร
๓๐.๐๐ บาท



ภาคผนวก  ค
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
เรื่อง  แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของ

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน  พ.ศ. 2552



ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
เรื่อง  แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

พ.ศ. 2552

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ วรรคสอง แหงกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวน
ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๐   อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน ออกประกาศไวดังนี้ 

แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม พรอมทั้งเอกสารและหลักฐานตางๆในกรณีที่ปฏิบัติงานในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม ใหเปนไปตามแบบ บพช.๒ ทายประกาศนี้ และในกรณีที่ปฏิบัติงานในโรงงาน
หรืออาคารที่มิใชเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ใหเปนไปตามแบบ บพช.๓ ทายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ไกรฤทธิ์  นิลคูหา
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
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เลขที่รับ............................................
วันที่.......เดือน.......................พ.ศ...........
ลงชื่อ....................................ผูรับหนังสือ
                                             สําหรับเจาหนาที่

แบบ บพช.๒

หนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานที่ไดจากการปฏิบัติงานในโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุม

  วันที่..........เดือน................พ.ศ..... 
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)....................................อายุ.......ป สัญชาติ...................

อยูบานเลขที่...........................หมูที่...........ตรอก/ซอย.................................ถนน..........................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต................................จังหวัด...................................
ในฐานะ...............................................ของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด..............................................
ตั้งอยูเลขที่.................หมูที่.............ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท..........................โทรสาร.....................อีเมล.........................
ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท.....................................................................
ทะเบียนเลขที่.................................และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่...........เดือน.....................พ.ศ......
ซึ่งเปนเจาของโรงงาน/อาคารชื่อ.......................................................... TSIC-ID..................................
ขอรับรองวา(นาย/นาง/นางสาว)............................................................อายุ.........ป สัญชาติ.............
หมายเลขประจําตัวประชาชน.............................................อยูบานเลขที่.......................หมูที่.............
ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................ตําบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..............................เปนผูมีผลงานดานการอนุรักษพลังงาน 
แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ          
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางขางทายนี้
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แบบ บพช.๒
ผลงานดานการอนุรักษพลังงานของ(นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................

ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด...................................................................

(๔)
ระยะเวลาดําเนินการ

(๖)
ผลการอนุรักษ/ป

(๑)
ลําดับที่

(๒)
รายละเอียดผลงาน

(๓)
ชื่อโรงงานควบคุม/

อาคารควบคุม
และสถานที่ตั้ง

เริ่ม
(เดือน/พ.ศ.)

แลวเสร็จ
(เดือน/พ.ศ.)

(๕)
เงินลงทุน
(บาท) ชนิดพลังงาน จํานวน๑/

(หนวย)
มูลคา
(บาท)

(๗)
หมายเหตุ

รวม

ขอรับรองวา  ขอความดังกลาวขางตนถูกตองตามความเปนจริงทกุประการ
ชื่อ.................................................................................ผูรับรอง

                                                                                    (...................................................................)
หมายเหตุ ๑.   ผูรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานจะตองเปนเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือเปนผูไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว โดยมีหนังสือมอบอํานาจเปนหลักฐาน

๒. หนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามแบบ บพช.๒ ใชสําหรับกรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ ในแบบ บพช.๑
๓. แบบ บพช.๒ ใชสําหรับรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานไดเพียง ๑ คน /ชุด เทานั้น
๔. ๑/ หากผลการอนุรักษพลังงานไฟฟาใหระบุจํานวนทั้งหนวยกิโลวัตต และ กิโลวัตต-ชั่วโมง
๕. แนบรายละเอียดการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน



1

เลขที่รับ............................................
วันที่.......เดือน.......................พ.ศ...........
ลงชื่อ....................................ผูรับหนังสือ
                                             สําหรับเจาหนาที่

      แบบ บพช.๓

หนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานที่ไดจากการปฏิบัติงานในโรงงาน/อาคาร
ที่มิใชเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

        วันที่........เดือน..........พ.ศ..... 

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).................................................อายุ........ป สัญชาติ......
อยูบานเลขที่..................หมูที่...........ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด......................
ในฐานะ...............................................ของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด..............................................
ตั้งอยูเลขที่.................หมูที่.............ตรอก/ซอย...................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท............................โทรสาร..........................อีเมล..................
ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท......................................................................
ทะเบียนเลขที่..................................และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่...........เดือน................พ.ศ..........
ซึ่งเปนเจาของโรงงาน/อาคารชื่อ....................................................................................................
ขอรับรองวา(นาย/นาง/นางสาว)......................................................อายุ.......ป สัญชาติ...................
หมายเลขประจําตัวประชาชน........................................อยูบานเลขที่........................หมูที่.................
ตรอก/ซอย.....................................ถนน..............................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..........................เปนผูมีผลงานดานการอนุรักษพลังงาน 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางขางทายนี้
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แบบ บพช.๓
ผลงานดานการอนุรักษพลังงานของ(นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................

ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด...................................................................

(๔)
ระยะเวลาดําเนินการ

(๖)
ผลการอนุรักษ/ป

(๑)
ลําดับที่

(๒)
รายละเอียดผลงาน

(๓)
ชื่อโรงงาน/อาคาร

และสถานที่ตั้ง เริ่ม
(เดือน/พ.ศ.)

แลวเสร็จ
(เดือน/พ.ศ.)

(๕)
เงินลงทุน
(บาท) ชนิดพลังงาน จํานวน๑/

(หนวย)
มูลคา
(บาท)

(๗)
หมายเหตุ

รวม

ขอรับรองวา  ขอความดังกลาวขางตนถูกตองตามความเปนจริงทกุประการ
ชื่อ.................................................................................ผูรับรอง

                                                                                    (...................................................................)
หมายเหตุ ๑.   ผูรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานจะตองเปนเจาของโรงงาน/อาคาร หรือเปนผูไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว โดยมีหนังสือมอบอํานาจเปนหลักฐาน

๒. หนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามแบบ บพช.๓ ใชสําหรับกรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ ในแบบ บพช.๑
๓. แบบ บพช.๓ ใชสําหรับรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานไดเพียง ๑ คน /ชุด เทานั้น
๔. ๑/ หากผลการอนุรักษพลังงานไฟฟาใหระบุจํานวนทั้งหนวยกิโลวัตต และ กิโลวัตต-ชั่วโมง
๕. แนบรายละเอียดการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน



ภาคผนวก ง
ตัวอยางหนังสือนําสงแบบ 

การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน



ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น                
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี)

         
             ตัวอยางหนังสือนําสงแบบแจงการ
              แตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน

วันที่.........เดือน........................................พ.ศ.........

เรื่อง  แจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน (แบบ บพช.1) 
2. แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานที่ไดจากการปฏิบัติงาน ในโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุม (แบบ บพช.2) – กรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานมี
คุณสมบัติตามขอ 3.1 หรือ 3.2

3. แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานที่ไดจากการปฏิบัติงานในโรงงาน/
อาคารที่มิใช เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม (แบบ บพช.3) – กรณีที่              
ผูรับผิดชอบพลังงานมีคุณสมบัติตามขอ 3.1 หรือ 3.2

ดวย (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเปนเจาของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม)  TSIC-ID……………… มี
ความประสงคขอแจงแตงตั้งผูมีรายนามทายนี้เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม โดยมีรายละเอียดรวมถึงเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 (2 และ 3 ถามี)

1.  (ชื่อและนามสกุลของผูที่เสนอแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน)
2.  (ชื่อและนามสกุลของผูที่เสนอแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ  :  แกไข ตัดหรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม



ภาคผนวก จ
ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้ง

ผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิม
ซึ่งพนหนาที่ไป



ภาคผนวก จ 1
ตัวอยางหนังสือแจงการพนหนาที่ของ

ผูรับผิดชอบดานพลังงานสําหรับ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม              

ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ



ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น                
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี)                                               ตัวอยางหนังสือแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

                                           สําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
                                        ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ

วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ.........

เรื่อง  แจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

ดวย (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเปนเจาของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม)TSIC-ID…….........…..
ขอแจงใหทราบวา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................ 
ซึ่งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาวุโส) ประจํา (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) ไดพนจากการปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวแลว ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป อันเปนผลทําใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในขอ 4 แหงกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน    
พ.ศ. 2552  และ (ชื่อนิติบุคคล) จะดําเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาวุโส) คนใหมเพื่อทําหนาที่
แทนคนเดิมตามจํานวน คุณสมบัติ และระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ นี้ตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ  :  แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม



ภาคผนวก จ 2
ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้ง

ผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิม
สําหรับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ



ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น                
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี)                                                 ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิม

                                                     สําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
                                                    ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ

วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ........

เรื่อง  แจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิม

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

อางถึง  (หนังสือของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ฉบับลงวันที่ตามภาคผนวก จ 1)

สิ่งที่สงมาดวย           1.  แบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน (แบบ บพช.1) 
2.  แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานที่ไดจากการปฏิบัติงานในโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุม (แบบ บพช.2) – กรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานมี
คุณสมบัติตามขอ 3.1 หรือ 3.2

3. แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานที่ไดจากการปฏิบัติงานในโรงงาน/     
อาคารที่มิใชเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม (แบบ บพช.3) – กรณีที่
ผูรับผิดชอบพลังงานมีคุณสมบัติตามขอ 3.1 หรือ 3.2

ตามหนังสือที่อางถึง (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเปนเจาของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม)           
TSIC-ID…...........………………………….ไดแจงการพนหนาที่เปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาวุโส) ของ
(นาย/นาง/นางสาว)...............................................และจะดําเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานคนใหม
เพื่อทําหนาที่แทน ความละเอียดแจงแลวนั้น

บัดนี้ (ชื่อนิติบุคคล) มีความประสงคขอแตงตั้ง(นาย/นาง/นางสาว).......................................... 
เปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาวุโส) ประจํา (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) โดยมีรายละเอียดรวมถึง
เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 (2 และ 3 ถามี)  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)
หมายเหตุ  :  แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม



ภาคผนวก ฉ
ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งและการขอขยาย
ระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อาวุโส ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงใช

บังคับ (กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ และมี

ผูรับผิดชอบดานพลังงานอยูแลว)



ภาคผนวก ฉ 1
ตัวอยางหนังสือแจงการมีผูรับผิดชอบดาน

พลังงานอยูแลวสําหรับโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมขนาดเล็ก                 

(กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมกอนหรือ
ในวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ)



ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น          
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี)                                               ตัวอยางหนังสือแจงการมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยูแลว

                                           สําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดเล็ก
                                        (กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ)

วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ....

เรื่อง  แจงการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

ดวย (ชื่ อนิติ บุ คคล) ซึ่ งเป นเจ าของ (ชื่ อโรงงานควบคุ ม/อาคารควบคุ ม) TSIC-ID……...........….                       
ขอแจงใหทราบวาไดแตงตั้งให (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................
หมายเลข (ผชร./ผชอ..........................) ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 2(1) (2) หรือ (3) แหงกฎกระทรวงกําหนด
คุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานประจํา 
(ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม)  ตั้งแตวันที่..............เดือน........................พ.ศ. .... และใหทําหนาที่
ดังกลาวตอไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ นี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ  :  แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม



ภาคผนวก ฉ 2
ตัวอยางหนังสือแจงการมีผูรับผิดชอบดาน

พลังงานอยูแลวสําหรับโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมขนาดใหญ                 

(กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมกอนหรือ
ในวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ)



ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น                
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี)                                               ตัวอยางหนังสือแจงการมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยูแลว

                                           สําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญ
                                        (กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ)

    วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ....

เรื่อง  แจงการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

ดวย (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเปนเจาของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) TSIC-ID……...........…..
ขอแจงใหทราบวาไดแตงตั้งให (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................. 
หมายเลข (ผชร./ผชอ.........................) ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 2(1) (2) หรือ (3) แหงกฎกระทรวงกําหนด
คุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานประจํา 
(ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) ตั้งแตวันที่..............เดือน........................พ.ศ. .... และใหทําหนาที่ดังกลาว
ตอไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ พรอมกันนี้ (ชื่อนิติบุคคล) จะดําเนินการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสอยางนอย 1 คน ตามคุณสมบัติและระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ นี้
ตอไปโดยเร็ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)
                                                                              

หมายเหตุ  :  แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม



ภาคผนวก ฉ 3
ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบ     
ดานพลังงานอาวุโสภายใน 2 ป นับแตวันที่

กฎกระทรวงใชบังคับ
 (กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมกอน

หรือในวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ) 



ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น                
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี)                                                 ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

                                           ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ 
                                        (กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ)

   วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ........

เรื่อง  แจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

อางถึง  (หนังสือของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ฉบับลงวันที่ตามภาคผนวก ฉ 2)

สิ่งที่สงมาดวย  แบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน (แบบ บพช.1) จํานวน  1   ชุด

ตามหนังสือที่อางถึง (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเปนเจาของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม)           
TSIC-ID….............….. ตองดําเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสอยางนอย 1 คน ตามคุณสมบัติ
และระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
พ.ศ. 2552 ความละเอียดแจงแลวนั้น 

บัดนี้ (ชื่อนิติบุคคล) มีความประสงคขอแตงตั้ง (นาย/นาง/นางสาว)....................................... 
เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสประจํา (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) โดยมีรายละเอียดรวมถึง
เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ  :  แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม



ภาคผนวก ฉ 4
ตัวอยางหนังสือขอขยายระยะเวลาการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ภายใน 2 ป 

นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ 
(กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมกอนหรือ

ในวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ) 



ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น                
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี)

                                                          ตัวอยางหนังสือขอขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
                                                                อาวุโส ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ 

                                        (กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ)

  วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ........

เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

อางถึง  (หนังสือของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ฉบับลงวันที่ตามภาคผนวก ฉ 2)

สิ่งที่สงมาดวย 1. (เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นชัดเจนวาเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุม
                            ไดดําเนินการจัดหาผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสแลวแตยังไมสามารถจัดหาบุคคลากร                         

เพื่อทําหนาที่ดังกลาวไดภายใน 180 วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ) 

 ตามหนังสือที่อางถึง (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเปนเจาของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม)           
TSIC-ID…...........…….. ตองดําเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสอยางนอย 1 คน ภายใน 180 
วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 มี
ผลใชบังคับความละเอียดแจงแลวนั้น 

ในการนี้ (ชื่อนิติบุคคล) ขอชี้แจงวาไดดําเนินการในเรื่องดังกลาวแลว แตยังไมสามารถจัดหา
บุคลากรเพื่อทําหนาที่ เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสภายในระยะเวลาที่กําหนดได เนื่องจาก            
(ระบุเหตุผลใหชัดเจนถึงสาเหตุที่ยังไมสามารถจัดหาบุคลากรเพื่อทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อาวุโสไดและตองเปนเหตุผลที่มิใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) ตามรายละเอียดในสิ่ง
ที่สงมาดวย ดังนั้น จึงใครเสนอขออนุมัติเพื่อขยายระยะเวลาในการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส
ออกไปอีก จนถึงครบกําหนด 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงฯ นี้ใชบังคับ และเมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะรีบ
แจงใหทานทราบโดยเร็วตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)
หมายเหตุ  :  แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม



ภาคผนวก ช
ตัวอยางหนังสือขอขยายระยะเวลาการแตงตั้ง

ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส 
(กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหลังวันที่
กฎกระทรวงใชบังคับ และยังไมพนกําหนด 2 ป 

นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ) 



ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น                
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี)                                                   ตัวอยางหนังสือขอขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
                                                                อาวุโส   (กรณีเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหลังหรือวันที่

                                                                กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ และยังไมเกิน 2 ป)

    วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ........

เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

สิ่งที่สงมาดวย  (เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นชัดเจนวาเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคาร                                 
ควบคุมไดดําเนินการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสแลว แตยังไมสามารถจัดหา
บุคลากรเพื่อทําหนาที่ดั งกลาวไดภายใน 180 วัน นับแตวันที่ เปนโรงงานควบคุม                                 
หรืออาคารควบคุม)

ดวย (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเปนเจาของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) TSIC-ID…...........….. 
ตองดําเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสอยางนอย 1 คน ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เปนโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุม แตยังไมสามารถจัดหาบุคลากรเพื่อทําหนาที่ดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนดได 
เนื่องจาก (ระบุเหตุผลใหชัดเจนถึงสาเหตุที่ยังไมสามารถจัดหาบุคลากรเพื่อทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบดาน
พลังงานอาวุโสไดและตองเปนเหตุผลที่มิใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) ตาม
รายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย 

ในการนี้ (ชื่อนิติบุคคล) จึงใครเสนอขออนุมัติเพื่อขยายระยะเวลาในการแตงตั้งผูรับผิดชอบดาน
พลังงานอาวุโสออกไปอีก จนถึงครบกําหนดเวลา 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และ
จํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 ใชบังคับ และเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ จะรีบแจงใหทาน
ทราบโดยเร็วตอไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)
หมายเหตุ  :  แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม



ภาคผนวก ซ
ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งและขยาย

ระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อาวุโสแทนคนเดิม 

(ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ) 



ภาคผนวก ซ 1
ตัวอยางหนังสือแจงการพนหนาที่ของ

ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส 
(ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ) 



ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น                
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี)                                                    ตัวอยางหนังสือแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

                                                       (ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ)

วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ....

เรื่อง  แจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

ดวย (ชื่ อนิ ติบุคคล) ซึ่ งเปนเจ าของ (ชื่ อโรงงานควบคุ ม/อาคารควบคุ ม) TSIC-ID……...........…..                   
ขอแจงใหทราบวา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................. 
หมายเลข (ผชร./ผชอ..............................) ซึ่งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสประจํา (ชื่อโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุม) ไดพนหนาที่จากการปฏิบัติงานดังกลาวแลว ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป อันเปนผลทําใหมี
ผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 4 แหงกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ 
หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 และ (ชื่อนิติบุคคล) จะดําเนินการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสคนใหมเพื่อทําหนาที่แทนคนเดิมตามจํานวน คุณสมบัติ และระยะเวลาที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ นี้ตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ  :  แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม



ภาคผนวก ซ 2
ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดาน

พลังงานอาวุโสแทนคนเดิม 
(ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ) 



ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น                
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี)                                                 ตัวอยางหนังสือแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

                                           แทนคนเดิม
                                        (ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ)

    วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ........

เรื่อง  แจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสแทนคนเดิม

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

อางถึง  (หนังสือของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ฉบับลงวันที่ตามภาคผนวก ซ 1)

สิ่งที่สงมาดวย  แบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน (แบบ บพช.1) จํานวน  1   ชุด

ตามหนังสือที่อางถึง (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเปนเจาของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) TSIC-ID…............….…..ได
แจงการพนหนาที่เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................  
หมายเลข (ผชร./ผชอ................................) และจะดําเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสคนใหม
เพื่อทําหนาที่แทนความละเอียดแจงแลวนั้น 

บัดนี้ (ชื่อนิติบุคคล) มีความประสงคขอแตงตั้ง (นาย/นางนางสาว)............................................................................................. 
เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสประจํา (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) โดยมีรายละเอียดรวมถึง
เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ  :  แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม



ภาคผนวก ซ 3
ตัวอยางหนังสือขอขยายระยะเวลาการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสแทนคนเดิม

(ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ )



ตรา/เครื่องหมายของผูยื่น                
คําขอฯ และหัวจดหมาย (ถามี)                                                   ตัวอยางหนังสือขอขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน

                                                                อาวุโสแทนคนเดิม 
                                        (ภายใน 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ)

    วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ........

เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

อางถึง  (หนังสือของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ฉบับลงวันที่ตามภาคผนวก ซ 1)

สิ่งที่สงมาดวย  (เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นชัดเจนวาเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุม
ไดดําเนินการจัดหาผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสแลว แตยังไมสามารถจัดหาบุคลากรเพื่อ
ทําหนาที่ดังกลาวแทนไดภายใน 180 วัน นับแตวันที่คนเดิมพนหนาที่)

ตามหนังสือที่อางถึง (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเปนเจาของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม)                    
TSIC-ID…...........…….. ตองดําเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสคนใหม เพื่อทําหนาที่แทนคน
เดิมภายใน 180 วัน นับแตวันที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสคนเดิมพนหนาที่  ความละเอียดแจงแลวนั้น 

ในการนี้ (ชื่อนิติบุคคล) ขอชี้แจงวาไดดําเนินการในเรื่องดังกลาวแลว แตยังไมสามารถจัดหา
บุคลากรเพื่อทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ภายในระยะเวลาที่กําหนดได เนื่องจาก (ระบุ
เหตุผลใหชัดเจนถึงสาเหตุที่ยังไมสามารถจัดหาบุคลากรเพื่อทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสได 
และเปนเหตุผลที่มิใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) ตามรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย 
ดังนั้น จึงใครขออนุมัติเพื่อขยายระยะเวลาในการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสออกไปอีก จนครบ
กําหนดเวลา 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
พ.ศ. 2552 ใชบังคับ และเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ จะรีบแจงใหทานทราบโดยเร็วตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุมหรือผูรับมอบอํานาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ  :  แกไข ตัด หรือเพิ่มเติมคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม



คู่มือการแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม



สิงหาคม 2552



คำนำ


ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 9(2) และมาตรา 21(2) ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอำนาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง รวมถึงการกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
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1.  วัตถุประสงค์


เพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติสำหรับเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมของตนเองตามคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมซึ่งพ้นหน้าที่ไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดตามคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552

2.  ข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ


ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 9(2) และมาตรา 21(2) กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีอำนาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมของตนเองตามคุณสมบัติและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ


พร้อมกันนี้ ในมาตรา 55 ได้กำหนดบทลงโทษสำหรับเจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานรายใดก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 (2) และมาตรา 21(2) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท

3.  คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย 3 ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

3.2  เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์  หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

3.3
เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ

3.4  เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส หรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ

3.5  เป็นผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ให้ใช้แบบตามที่อธิบดีประกาศกำหนด  (แบบ บพช. 2  และ บพช. 3)

4.  หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้


4.1  บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะ ๆ


4.2  ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงาน

4.3  ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

4.4
ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา 10


มาตรา 10  ได้กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ต้องช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้น สำหรับเจ้าของอาคารควบคุมและผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคารควบคุมก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งในมาตรา 10 ด้วยเช่นกัน (มาตรา 21 วรรคสอง) และหากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมไม่ปฏิบัติคำสั่งดังกล่าวต้องมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท  (ตามมาตรา 54)

5.  ข้อกำหนดในการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม


เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรือาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที โดยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งประจำอยู่ที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งต้องมีจำนวนและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


5.1  ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดต่ำกว่า 3,000 กิโลวัตต์หรือ 3,530 กิโลโวลต์แอมแปร์หรือใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น        จากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่  31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมามีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า 60 ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน โดยต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 3

5.2  ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต่ 3,000 กิโลวัตต์หรือ 3,530 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป  หรือใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่  31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมามีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 ล้านเมกะจูล ขึ้นไป ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 2 คน โดยอย่างน้อย 1 คนต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 3.4 หรือข้อ 3.5 สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 3


การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ให้ใช้แบบตามที่อธิบดีประกาศกำหนด   (แบบ บพช.1)

6.  การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 5 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการดังต่อไปนี้


6.1  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที


6.2  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

7.  ข้อยกเว้นในการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน  สรุปได้ดังนี้


7.1  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามข้อ 5.1 อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2 หรือ ข้อ 3.3 อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงฯ นี้


สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ 5.1 ดังกล่าวข้างต้นยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวน และคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ กฎกระทรวงฯ นี้ใช้บังคับ


7.2  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามข้อ 5.2 อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.3 อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบและให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้

เมื่อได้แจ้งให้อธิบดีทราบแล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวข้างต้นดำเนินการดังต่อไปนี้

(1)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ คนที่ 2 ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

(2)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 3.4 หรือ 3.5 ภายใน 180 วัน ตามที่กำหนดในข้อ (1) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


7.3  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามข้อ 5.2 อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น ดำเนินการจัดหาผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 7.2 (1) และ (2)


7.4  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามข้อ 5.2  นับแต่วันถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงฯ  นี้ใช้บังคับ  และยังไม่พ้นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที
ยกเว้น  ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 3.4 หรือ 3.5 ภายในระยะเวลาที่กำหนด 180 วันได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามขั้นตอนและวิธีการในข้อ 7.2(2) 


7.5  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 3.4 หรือ 3.5 พ้นจากหน้าที่ไปภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 5.2 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้

(1)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที

(2)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

(3)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 3.4 หรือ  3.5 ภายในระยะเวลา 180 วัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ (2) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน    2  ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามข้อ 7.1-7.5 พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด (แบบ บพช.1)


รายละเอียดของข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 อยู่ในภาคผนวก ก

8.  บทกำหนดลงโทษตามมาตรา 55


ตามมาตรา 55  แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้กำหนดบทลงโทษสำหรับเจ้าของโรงงานควบคุม  เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.2552 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9(2) และมาตรา 21(2) แห่งพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท

9.  ความหมายของคำหรือคำย่อ

เพื่อให้คู่มือฉบับนี้มีความกระชับ และอ่านได้เข้าใจง่ายขึ้น จึงได้จัดทำคำอธิบายความหมายของคำหรือคำย่อที่ใช้ในคู่มือ ดังต่อไปนี้

		คำ/คำย่อ

		หมายถึง



		พระราชบัญญัติ

		พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไข           เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2550



		พพ.

		กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



		อพพ./อธิบดี

		อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



		DF/DB

		โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม





		คำ/คำย่อ

		หมายถึง



		โรงงานควบคุมและ/หรืออาคารควบคุมขนาดเล็ก

		โรงงานควบคุมและ/หรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวกันหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดต่ำกว่า 3,000 กิโลวัตต์ หรือ 3,530 กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือ ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมามีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า 60 ล้านเมกะจูล 



		โรงงานควบคุมและ/หรือ

อาคารควบคุมขนาดใหญ่

		โรงงานควบคุมและ/หรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวกันหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต่ 3,000 กิโลวัตต์ หรือ 3,530 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมามีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 ล้าน

เมกะจูลขึ้นไป



		PRE

		ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



		ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

		ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรือการอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันกับที่อธิบดีให้ความเป็นชอบ (ตามข้อ 3.4) หรือเป็นผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดย พพ.                     (ตามข้อ 3.5)



		รัฐมนตรี

		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน



		กฎกระทรวง

		กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552





		คำ/คำย่อ

		หมายถึง



		แบบ บพช.1

		แบบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



		แบบ บพช.2

		แบบการรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ได้จากการปฏิบัติงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม



		แบบ บพช.3

		แบบการรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ได้จากการปฏิบัติงานในโรงงาน/อาคารที่มิใช่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม





หมายเหตุ  
(1)  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.4 หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่จัดขึ้นโดย พพ. หรือหลักสูตรอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันซึ่งอธิบดีให้ความเห็นชอบแล้ว  


(2)  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.5 หมายถึง ผู้ใดก็ตามที่อาจเคยได้รับหรือยังไม่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมาก่อนก็ได้ แต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงพอในการสอบให้ผ่านเกณฑ์ ซึ่ง พพ. เป็นผู้กำหนดจัดการสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

10.  ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและตัวอย่าง

10.1  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมตรวจสอบตนเองว่าเป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ตามความหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 9

10.2  ในกรณีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขนาดเล็ก  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ดำเนินการดังนี้

(1)
  จัดหาบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้รับผิดชอบพลังงานตามข้อหนึ่งข้อใดในข้อ 3.1-3.5

อย่างน้อย 1 คน  ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม เพื่อแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดีโดยทันที

(2)  จัดทำหนังสือนำส่งแบบการแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (แบบ บพช.1) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในแบบฯ เสนออธิบดีพิจารณาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้รับผิดชอบด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ พพ. ต้องได้รับข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในแบบฯ แล้ว

ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 จะต้องส่งแบบรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตามแบบ บพช.2  ในกรณีที่ปฏิบัติงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และแบบ บพช.3 ในกรณีที่ปฏิบัติงานในโรงงานหรืออาคารที่มิใช่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม นำเสนออธิบดีเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

10.3  ในกรณีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขนาดใหญ่  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการ ดังนี้

(1)  จัดหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า 2 คน โดยอย่างน้อย 1 คน  ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสและผู้รับผิดชอบด้านพลังงานส่วนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 3.1-3.5 ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม เพื่อแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดีโดยทันที

เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมขนาดใหญ่อาจมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสได้มากกว่า 1 คน

(2)  จัดทำหนังสือนำส่งแบบ บพช.1 พร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับในกรณีของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ขนาดเล็ก (ตามข้อ 10.2 (2))




รายละเอียดของ แบบ บพช.1 แบบ บพช.2 และแบบ บพช.3 แนบอยู่ท้ายประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค



ตัวอย่างหนังสือนำส่งแบบแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (แบบ บพช.1) ปรากฎอยู่ในภาคผนวก ง


11.  ขั้นตอนและวิธีการการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมซึ่งพ้นหน้าที่ไปและตัวอย่าง


ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมซึ่งประจำอยู่ที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้พ้นจากหน้าที่ไป และมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้


11.1  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานคนเดิม

11.2  จัดหาบุคลากรคนใหม่เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานคนเดิมพ้นจากหน้าที่ ตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดไว้สำหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กล่าวไปแล้วในข้อ 10.2 และ 10.3 ตามลำดับ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และหนังสือแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ปรากฏอยู่ในภาคผนวก จ 1 และ จ 2 ตามลำดับ

12.  ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตามข้อยกเว้นในการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและตัวอย่าง  




ข้อยกเว้นในการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน แบ่งออกเป็นกรณีที่สำคัญได้ 2 กรณี คือ กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมอยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ และกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหลังวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่พ้นกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ สรุปได้ดังนี้

12.1  กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมอยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

แบ่งออกเป็น 2 กรณีย่อยตามขนาดของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมและสถานภาพการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน สรุปได้ดังนี้ คือ

(1) โรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมขนาดเล็กที่ได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามอย่างหนึ่งอย่างใดในข้อ 3.1-3.3 อยู่แล้ว (มีหมายเลขประจำตัวผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวแจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอยู่แล้ว สำหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดเล็ก แสดงอยู่ในภาคผนวก ฉ 1

สำหรับกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารขนาดเล็กยังไม่ได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสำหรับกรณีนี้สามารถดูได้ตามที่แสดงไว้แล้วในภาคผนวก ง

(2) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญ่ที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 3.1-3.3 อยู่แล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวแจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอยู่แล้วสำหรับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมขนาดใหญ่ แสดงอยู่ในภาคผนวก ฉ 2

หลังจากแจ้งเรื่องการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ก.  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสอย่างน้อย 1 คน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

ข.
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ภายใน 180 วัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ (2) ก. ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวจัดทำหนังสือถึงอธิบดีเพื่อขอขยายระยะเวลาในการจัดตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส โดยต้องชี้แจงเหตุผลพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาของ พพ. ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการที่ไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสได้ภายในเวลาที่กำหนดังกล่าวนั้น ไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

ทั้งนี้ อธิบดีมีอำนาจในการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสได้ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ และให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส และหนังสือแจ้งขออนุมัติขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสตามกรณีในข้อ 12.1(2) แสดงอยู่ในภาคผนวก ฉ 3 และภาคผนวก ฉ 4 ตามลำดับ



(3) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน  ตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้

ก.  จัดให้มีรับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 2 คน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ส่วนที่เหลือจะเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรือไม่ก็ได้

ข.
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ภายใน 180 วัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ (3) ก. ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการตามข้อ (2) ข.




ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในกรณีนี้สามารถดูได้ตามที่แสดงไว้แล้วในภาคผนวก ง สำหรับตัวอย่างหนังสือแจ้งขออนุมัติขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสแสดงอยู่ในภาคผนวก ช

พร้อมกันนี้ ได้แสดงตัวอย่างในกรณีต่าง ๆ ของการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญ่ภายในเวลา 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับตาม ข้อ 12.1(2) และ (3) ในตัวอย่างที่ 1


12.2  กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญ่หลังวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ และยังไม่พ้นกำหนดเวลา  2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ


ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมขนาดใหญ่แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวน และคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในข้อ 12.1(3) ก. ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที ยกเว้นในกรณีที่ยังไม่สามารถแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสได้ภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น (180 วัน) โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม และยังไม่ครบกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวนั้น ดำเนินการตาม   ข้อ 12.1(2) ข.


ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสในกรณีนี้สามารถดูได้ตามที่แสดงไว้แล้วในภาคผนวก ง สำหรับตัวอย่างหนังสือแจ้งขออนุมัติขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสสามารถดูได้ตามที่แสดงไว้แล้วในภาคผนวก ช


พร้อมกันนี้ ได้แสดงตัวอย่างในกรณีต่าง ๆ ของการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญ่ที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหลังวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่พ้นกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับตามข้อ 12.2  ในตัวอย่างที่ 2


12.3  กรณีที่โรงงานหรืออาคารเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมานานแล้ว หลังจากที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538       มีผลใช้บังคับแล้ว โดยที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ซึ่งได้กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจในการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และเมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องรีบแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน           ตามจำนวน และคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ต่ออธิบดีภายในเวลาที่กำหนดซึ่งได้กล่าวไว้แล้ว          ในข้อ 12.1(1) และ (3)


ตัวอย่างเช่น   A เป็นโรงงานควบคุมในปี 2550 โดยที่เจ้าของโรงงาน A ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เมื่อกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว เจ้าของโรงงาน A ต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้คือ

(1)  กรณีที่ A เป็นโรงงานควบคุมขนาดเล็ก ต้องมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในข้อ 3.1-3.5 อย่างน้อย 1 คน

(2)  กรณีที่ A เป็นโรงงานควบคุมขนาดใหญ่   ต้องมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 2 คน โดยเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสอย่างน้อย 1 คน ส่วนที่เหลือจะเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรือไม่ก็ได้



      ในกรณีที่เจ้าของโรงงาน A ยังไม่สามารถจัดหาผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ โดยไม่ใช่ความผิดของเจ้าของโรงงาน A ให้เจ้าของโรงงาน A ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อ 12.1(2) ข. 

13.  ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตามข้อยกเว้นในการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสแทนคนเดิมและตัวอย่าง


ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสพ้นจากหน้าที่ไปภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 5 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้


13.1  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที

13.2  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที 

13.3
กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ภายใน 180 วัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม และยังไม่ครบกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที 

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส หนังสือแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสแทนคนเดิม และหนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสแทนคนเดิม ตามข้อยกเว้นในข้อ 13 แสดงอยู่ในภาคผนวก ซ 1 ภาคผนวก ซ 2 และภาคผนวก ซ 3 ตามลำดับ

พร้อมกันนี้ ได้แสดงตัวอย่างในกรณีต่าง ๆ ของการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสแทนคนเดิมซึ่งพ้นหน้าที่ไปภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ตามข้อ 13 ในตัวอย่างที่ 3


( ตัวอย่างที่ 1 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญ่ภายในเวลา 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ (ตามข้อ 12.1(2) และ (3) (เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ)

· มีการแต่งตั้ง PRE ตามคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในข้อ 3.1-3.3 อยู่แล้ว ให้แจ้ง อพพ. ทราบทันทีและให้ PRE นั้น ทำหน้าที่ต่อไปได้

· เจ้าของ DF/DB ต้องแต่งตั้ง PRE อาวุโสเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1 คน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ (วันที่ 26 ก.ค. 53)

· ยกเว้น กรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้ง PRE อาวุโสได้ ภายใน 180 วัน (วันที่ 26 ก.ค. 53) และมิใช่ความผิดของเจ้าของ DF/DB ให้เจ้าของ DF/DB ดังกล่าวทำหนังสือชี้แจงเหตุผลขอขยายระยะเวลาต่อ อพพ. ซึ่งมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการแต่งตั้ง PRE อาวุโสได้ไม่เกิน    2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ (วันที่ 30 ก.ค. 54) และต้องแต่งตั้ง PRE อาวุโสให้ได้ตามเวลาที่ อพพ. อนุมัติ แล้วแจ้งให้ อพพ. ทราบทันที

· ยังไม่มีการแต่งตั้ง PRE เจ้าของ DF/DB ต้องแต่งตั้ง PRE อย่างน้อย 2 คน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ (วันที่ 26 ม.ค. 53) โดยต้องเป็น PRE อาวุโสอย่างน้อย 1 คน และส่วนที่เหลือจะเป็น PRE อาวุโสหรือไม่ก็ได้

· ยกเว้น กรณีที่ไม่สามารถจัดหา PRE อาวุโสได้ภายใน 180 วัน (วันที่ 26 ม.ค. 53) และมิใช่ความผิดของเจ้าของ DF/DB ให้เจ้าของ DF/DB ดังกล่าวจัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้ง PRE อาวุโส ต่อ อพพ. และดำเนินการแต่งตั้ง PRE อาวุโสภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติเช่นเดียวกับในกรณีที่ 1

หมายเหตุ : กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่ 31 ก.ค. 52

( ตัวอย่างที่ 2 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญ่ (ตามข้อ 12.2) (เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหลังวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ และยังไม่พ้นกำหนด 2 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ)

ตัวอย่าง      
(  กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 ก.ค. 52

· โรงงาน A และโรงงาน B เป็นโรงงานควบคุมขนาดใหญ่ ต้องแต่งตั้ง PRE อย่างน้อย 2 คน ภายใน 180 นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุม ดังนี้

· PRE อาวุโสอย่างน้อย 1 คน และส่วนที่เหลืออย่างน้อยอีก 1 คน จะเป็น PRE อาวุโส หรือไม่ก็ได้

· A เป็นโรงงานควบคุมในวันที่ 1 ก.ย. 52 ต้องแต่งตั้ง PRE ให้ครบตามจำนวนและคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดภายใน 180 วัน คือวันที่ 27 ก.พ. 53 หากโรงงาน A ยังไม่สามารถจัดหา PRE อาวุโสได้ภายใน 180 วันและมิใช่ความผิดของเจ้าของโรงงาน A ให้เจ้าของโรงงาน A ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลขอขยายเวลาการแต่งตั้ง PRE อาวุโส ต่อ อพพ. ซึ่งมีอำนาจในการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับคือวันที่ 30 ก.ค. 54 เช่นเดียวกับในกรณีของตัวอย่างที่ 1

· B เป็นโรงงานควบคุมในวันที่ 15 เม.ย. 54 (เป็นเวลา 137 วัน วันก่อนที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับครบ 2 ปี) ดังนั้นโรงงาน  B ต้องแต่งตั้ง PRE อาวุโสภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมคือภายในวันที่ 27 ก.พ. 54 (โรงงาน B ไม่มีสิทธิขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้ง PRE ต่อไปได้อีกเพราะเป็นช่วงเวลาที่ เกิน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแล้ว)

หมายเหตุ : 
กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่ 31 ก.ค. 52


( ตัวอย่างที่ 3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสแทนคนเดิมซึ่งพ้นหน้าที่ไป ภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ (ตามข้อ 13)







ตัวอย่าง       (   กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 ก.ค. 52

· โรงงาน A และโรงงาน B เป็นโรงงานควบคุมขนาดใหญ่ ซึ่งมีการแต่งตั้ง PRE อาวุโสเรียบร้อยแล้วและต่อมา PRE อาวุโสคนเดิมของทั้ง 2 โรงงาน ได้พ้นหน้าที่ไปภายในช่วงเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ (ก่อนวันที่ 30 ก.ค. 54) ดังนั้น ทั้งโรงงาน A และโรงงาน B ต้องทำหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อ อพพ. เพื่อทราบทันที และต้องแต่งตั้ง PRE อาวุโสใหม่เพื่อแทนคนเดิมภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ PRE คนเดิมพ้นหน้าที่ไป โดยมีการให้สิทธิในการขออนุมัติขยายเวลาในการแต่งตั้ง PRE อาวุโสคนใหม่ต่อไปได้อีก แต่ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ โดยต้องมิใช่ความผิดของเจ้าของโรงงาน A และเจ้าของโรงงาน B ซึ่งสรุปได้ดังนี้

· โรงงานควบคุม A : PRE อาวุโสคนเดิมพ้นหน้าที่ไปในวันที่ 1 มิ.ย. 52 ดังนั้น เจ้าของโรงงาน A ต้องแต่งตั้ง PRE อาวุโสคนใหม่ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ PRE คนเดิมพ้นหน้าที่ (ภายในวันที่ 27 ก.ย. 53) แล้วแจ้งให้ อพพ. ทราบทันที




 : หากโรงงาน A ไม่สามารถแต่งตั้ง PRE อาวุโสคนใหม่ได้ ภายใน 180 วัน (ภายในวันที่ 27 ก.พ. 53) เจ้าของโรงงาน A ต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายเวลาในการแต่งตั้ง PRE อาวุโส ต่อ อพพ. ซึ่งมีอำนาจอนุมัติให้มีการขยายเวลาต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ (ไม่เกินวันที่ 30 ก.ค. 54) และเจ้าของโรงงาน A ต้องดำเนินการแต่งตั้ง PRE อาวุโส ภายในระยะเวลาที่ อพพ. อนุมัติ

· โรงงานควบคุม B : PRE อาวุโสคนเดิมพ้นหน้าที่ไปในวันที่ 1 เม.ย. 54 (คิดเป็นเวลา 121 วัน ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับครบ 2 ปี) ดังนั้น เจ้าของโรงงาน B ต้องแต่งตั้ง PRE อาวุโสคนใหม่ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ PRE คนเดิมพ้นหน้าที่ (ภายในวันที่ 27 ก.ย. 54) แล้วแจ้งให้ อพพ. ทราบทันที




 : ในกรณีนี้เจ้าของโรงงาน B ไม่มีสิทธิขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้ง PRE ต่อ อพพ. ได้ เนื่องจากต้องแต่งตั้ง PRE อาวุโสคนใหม่ ภายในวันที่ 27 ก.ย. 54 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ (วันที่ 30 ก.ค. 54)

หมายเหตุ :
วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่ 31 ก.ค. 52


14.  วิธีการจัดส่งแบบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน  


การจัดส่งแบบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานรวมถึงหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีดังนี้ คือ


14.1
จัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับ พร้อมจดหมายนำส่งถึง




อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน




กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน




กทม. 10330




(ให้ถือวันลงทะเบียนเป็นวันแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน)





หรือ

14.2
จัดส่งด้วยตนเองที่หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 8 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ภาคผนวก

ภาคผนวก  ก

กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่  

และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

พ.ศ. 2552

กฎกระทรวง

กำหนดคุณสมบัติ หน้าที่และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

พ.ศ. 2552

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๒)  และมาตรา ๒๑ (๒)                             แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ             การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓       ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้


 “โรงงานควบคุม”   หมายความว่า โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นโรงงานควบคุมตามมาตรา ๘

“เจ้าของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึงผู้รับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมด้วย


 “อาคารควบคุม”
   หมายความว่า  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นอาคารควบคุมตามมาตรา ๑๘

 “เจ้าของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึงบุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมด้วย



ข้อ ๒  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อยสามปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

(๒)  เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม  

(๓)  เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ

(๔)  เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ

(๕)  เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

การรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด

ข้อ ๓   ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้


(๑)  บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ


(๒)  ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน


(๓)  ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน                     ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


(๔)  ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐  


ข้อ ๔  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที โดยต้องมีจำนวนและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 


(๑)  ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อยหนึ่งคน โดยต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๒ คือ



(ก)  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดต่ำกว่าสามพันกิโลวัตต์หรือสามพันห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์ หรือ



(ข)  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า  พลังงานความร้อนจาก    ไอน้ำ   หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา  มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่าหกสิบล้านเมกะจูล



(๒)  ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่าสองคน โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างอนึ่งอย่างใดตามข้อ ๒ คือ




(ก)  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต่สามพันกิโลวัตต์หรือสามพันห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ




(ข)  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า  พลังงานความร้อนจากไอน้ำ  หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา  มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่หกสิบล้านเมกะจูลขึ้นไป    



ข้อ ๕  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่  อันทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในข้อ ๔ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการดังต่อไปนี้



(๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที



(๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

ข้อ ๖  สำหรับโรงงานหรืออาคารที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามข้อ ๔ (๑)         (ก) หรือ (ข)  อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 

กรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรืเจ้าของอาคารควบคุมตามวรรคหนึ่งยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๗  สำหรับโรงงานหรืออาคารที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามข้อ ๔ (๒) (ก) หรือ (ข) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม   ได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๒(๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 

เมื่อได้แจ้งให้อธิบดีทราบแล้ว  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตาม        วรรคหนึ่ง ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

(๒)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๔) หรือ (๕)  ภายในระยะเวลาตาม (๑) ได้ โดยไม่ใช่ความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

ข้อ ๘  สำหรับโรงงานหรืออาคารที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามข้อ ๔ (๒) (ก) หรือ (ข) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม     ยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการตาม      ข้อ ๗ (๑)  และ (๒)  



ข้อ ๙  สำหรับโรงงานหรืออาคารที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามข้อ ๔ (๒) (ก) หรือ (ข) นับแต่วันถัดจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังไม่พ้นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๔) หรือ (๕)  ภายในระยะเวลาดังกล่าวได้  โดยไม่ใช่ความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการตามข้อ ๗ (๒)  



ข้อ ๑๐  กรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๔) หรือ (๕)  พ้นจากหน้าที่ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  อันทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในข้อ ๔ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมมีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที และดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

(๒)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๔) หรือ (๕)  ภายในระยะเวลาตาม (๑) ได้ โดยไม่ใช่ความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี  และให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ  แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที



ข้อ ๑๑  วิธีการแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ให้ไว้ ณ  วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วรรณรัตน์  ชาญนุกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 49ก วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

ภาคผนวก  ข

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง  แบบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

พ.ศ. 2552

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง  แบบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552




อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓  มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ออกประกาศไว้ดังนี้ 


ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดีตามจำนวน คุณสมบัติ และระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ วรรคสอง ข้อ ๗ วรรคสอง ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ตามแบบ บพช.๑ ท้ายประกาศนี้  

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ไกรฤทธิ์  นิลคูหา

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบ บพช.๑



หนังสือแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน







วันที่........เดือน...................พ.ศ.................

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..........................................อายุ.........ปี สัญชาติ............

อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่........ตรอก/ซอย.................ถนน.....................ตำบล/แขวง...................

อำเภอ/เขต...............................จังหวัด...................................ในฐานะ........................................ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด...............................................................ตั้งอยู่เลขที่..........................หมู่ที่........ตรอก/ซอย..............................ถนน...............................ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต.........................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์................................โทรสาร.....................................อีเมล............................................ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.....................................................................

ทะเบียนเลขที่.........................................และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.......เดือน................พ.ศ......

ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมชื่อ...........................................TSIC-ID.......................

ตั้งอยู่ตามแผนที่แนบท้ายหนังสือนี้ เลขที่.................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย...........................

ถนน................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต....................................

จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์...........................โทรสาร.......................

ขอแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของผู้ได้รับการแต่งตั้งต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ดังนี้  


          ๑. ขอแจ้งว่า(นาย/นาง/นางสาว).......................................................อายุ............ปี 

สัญชาติ............................หมายเลขประจำตัวประชาชน.................................................................

อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.................ถนน.......................ตำบล/แขวง...................

อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์................................โทรสาร.................................อีเมล................................................. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ดังกล่าวข้างต้น      ตามหลักฐานการตกลงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่แนบท้ายหนังสือนี้  

แบบ บพช.๑

๒.  ขอรับรองว่า(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่  และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดในข้อที่ได้ทำเครื่องหมาย [ ( ] ไว้เป็นสำคัญ ดังนี้


      [  ] ๒.๑ เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อยสามปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม


      [  ] ๒.๒ เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม


      [  ]
 ๒.๓ เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ


      [  ]
 ๒.๔ เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรือ           การฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ

       [  ] ๒.๕ เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความและหลักฐานทั้งหมดที่แจ้งมานี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุก

ประการ






ลงชื่อ.....................................................ผู้แจ้ง







(                  


)






ตำแหน่ง.................................................

                                                                    ประทับตรานิติบุคคล   

แบบ บพช.๑

หมายเหตุ

๑. 
การแจ้งการแต่งตั้ง ผู้แจ้งจะต้องเป็นเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือเป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือ 

    
เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว โดยมีหนังสือมอบอำนาจเป็นหลักฐานซึ่ง สามารถใช้แบบหนังสือมอบอำนาจ         

    
ตามตัวอย่างแนบท้าย บพช.๑  หรือจัดทำขึ้นใหม่โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ก็ได้

                ๒. 

ให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า หรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า            

                  
ชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดต่ำกว่า ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือใช้พลังงานไฟฟ้า            

                  
พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือของตนเองอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ             

                  
หลายอย่างรวมกัน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่า          

                  
พลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า ๖๐ ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง

                  
อย่างใดตามข้อ ๒

                 ๓.  
ให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า หรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า               

                       
ชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป หรือใช้พลังงานไฟฟ้า  

                       
พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือของตนเองอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ          

                       
หลายอย่างรวมกัน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่า               

                       
พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๖๐  ล้านเมกะจูลขึ้นไป ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยอย่างน้อย       

                       
หนึ่งคนต้องเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึง

                       
กันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบตามข้อ ๒.๔ หรือเป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

                       
ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามข้อ ๒.๕ สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่เหลือต้องมี

                       
คุณสมบัติตามข้อหนึ่งข้อใดในข้อ ๒


๔.

แนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้แจ้ง  และรับรองสำเนาถูกต้อง


๕.

แนบหลักฐานทะเบียนการค้า  โดยผู้แจ้งเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง  กรณีผู้แจ้งมิได้เป็นนิติบุคคล


๖.


แนบหลักฐานหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  ที่ออกไว้ไม่เกิน ๖ เดือน กรณีเป็นนิติบุคคล                  





โดยผู้แจ้งเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง


๗.

ผู้แจ้งจะต้องรับรองความถูกต้องของแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม


๘.

แบบ บพช.๑ ใช้สำหรับแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานได้เพียง ๑ คน/ชุด เท่านั้น

เอกสารแนบ บพช.๑

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

ของ...............................................................



ขอรับรองว่า ที่ตั้งของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมตั้งอยู่ในตามแผนที่นี้จริงทุกประการ

ลงชื่อ....................................................ผู้แจ้ง

(                                     )

ตำแหน่ง....................................

ประทับตรานิติบุคคล

เอกสารแนบ บพช.๑

หนังสือรับเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน







               วันที่........เดือน.........................พ.ศ.....

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)............................................................อายุ.............ปี  

สัญชาติ........................หมายเลขประจำตัวประชาชน.....................................................................

อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย................................ถนน.............................

ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด........................................

รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์..................................โทรสาร.....................................อีเมล...........................................จบการศึกษาระดับ.......................................เมื่อ ปี พ.ศ............

คณะ.......................................................................สาขาวิชา.....................................................

สถาบันการศึกษา................................................................................เป็นผู้มีคุณสมบัติสามารถทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามหลักฐานที่แนบท้ายหนังสือนี้  ได้ตกลงรับเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมชื่อ...............................................................ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด...............................................ตั้งแต่วันที่..........เดือน........................พ.ศ. ................เป็นต้นไป

เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวข้างต้น  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

                                      ลงชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน




                     (                                          )

                                       ลงชื่อ............................................................พยาน


 (                                           )

                                       ลงชื่อ............................................................พยาน


  (                                         )

หมายเหตุ   หลักฐานแนบท้ายหนังสือของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

๑.    ภาพถ่ายวุฒิบัตรการศึกษาและรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหนังสือรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามแบบ บพช.๒ หรือ บพช.๓ กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ  ๒.๑  หรือข้อ ๒.๒  ในแบบ บพช.๑



  ๒.
ภาพถ่ายวุฒิบัตรการศึกษาและวุฒิบัตรการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์ 





คล้ายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาฯให้ความเห็นชอบ และรับรองสำเนาถูกต้อง  กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๓ ในแบบ บพช.๑



  ๓.
ภาพถ่ายวุฒิบัตรการศึกษาและวุฒิบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรือการฝึกอบรมที่มี      

                   
วัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาฯให้ความเห็นชอบ และรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๔ 

                     
ในแบบ บพช.๑

๔.    ภาพถ่ายวุฒิบัตรการศึกษาและใบประกาศที่ระบุว่าสอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งจัด โดยกรมพัฒนาฯ และรับรองสำเนาถูกต้อง  กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๕ ในแบบ บพช.๑



 ๕. 
ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้ถูกแจ้งแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

และรับรองสำเนาถูกต้อง  

เอกสารแนบ บพช.๑

หนังสือมอบอำนาจ

                 วันที่...........เดือน............................พ.ศ.........

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).............................................อายุ.....ปี สัญชาติ............

อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย....................ถนน.......................ตำบล/แขวง................อำเภอ/เขต.................................จังหวัด.........................ในฐานะ.................................................  ของบริษัท/ห้างหุ่นส่วนจำกัด............................................ตั้งอยู่เลขที่........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................ถนน........................ตำบล/แขวง..........................อำเภอ/เขต.................จังหวัด.......................ขอมอบอำนาจให้(นาย/นาง/นางสาว)............................................อายุ.......ปี

สัญชาติ..........อยู่บ้านเลขที่...........ตรอก/ซอย................ถนน.....................ตำบล/แขวง..................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด....................................เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้



๑.  แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามแบบ บพช.๑

๒.  แจ้งรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามแบบ บพช.๒  และ/หรือแบบ บพช.๓

ต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐


การใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปภายใต้ขอบข่ายที่ได้รับอำนาจนี้  ข้าพเจ้าขอยอมรับผิดผูกพันเสมือนได้กระทำด้วยตัวเองทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐานทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ      ต่อหน้าพยาน





ลงชื่อ...........................................................ผู้มอบอำนาจ                   

                                                   (                                            )





ลงชื่อ...........................................................ผู้รับมอบอำนาจ






(                                            )

                                         ลงชื่อ...........................................................พยาน





          (                                            )





ลงชื่อ............................................................พยาน






(                                            )

หมายเหตุ

๑. หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ใช้ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล                     



    ไม่ได้เป็นผู้แจ้งการแต่งตั้งหรือรับรองผลงาน  แต่มอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้แจ้งแต่งตั้งหรือรับรองผลงาน

 ๒. แนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ                                        

                   โดยเจ้าของหลักฐานเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง

               ๓. ติดอากร  ๓๐.๐๐  บาท

ภาคผนวก  ค

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง  แบบการรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน  พ.ศ. 2552

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง  แบบการรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

พ.ศ. 2552




อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐   อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ออกประกาศไว้ดังนี้ 


แบบการรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่างๆในกรณีที่ปฏิบัติงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ให้เป็นไปตามแบบ บพช.๒ ท้ายประกาศนี้ และในกรณีที่ปฏิบัติงานในโรงงานหรืออาคารที่มิใช่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ให้เป็นไปตามแบบ บพช.๓ ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ไกรฤทธิ์  นิลคูหา

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


แบบ บพช.๒




หนังสือรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ได้จากการปฏิบัติงานในโรงงานควบคุม

หรืออาคารควบคุม








  วันที่..........เดือน................พ.ศ..... 


ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)....................................อายุ.......ปี สัญชาติ...................

อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.................................ถนน..........................ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต................................จังหวัด...................................ในฐานะ...............................................ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด..............................................ตั้งอยู่เลขที่.................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................

ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด.....................................

รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์..........................โทรสาร.....................อีเมล.........................

ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.....................................................................

ทะเบียนเลขที่.................................และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่...........เดือน.....................พ.ศ......

ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงาน/อาคารชื่อ.......................................................... TSIC-ID..................................

ขอรับรองว่า(นาย/นาง/นางสาว)............................................................อายุ.........ปี สัญชาติ.............หมายเลขประจำตัวประชาชน.............................................อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.............

ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................ตำบล/แขวง................................

อำเภอ/เขต...................................จังหวัด..............................เป็นผู้มีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ          การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างท้ายนี้

แบบ บพช.๒

ผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของ(นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................

ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ประจำโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด...................................................................

		(๑)

ลำดับที่

		(๒)

รายละเอียดผลงาน

		(๓)

ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

และสถานที่ตั้ง

		(๔)

ระยะเวลาดำเนินการ

		(๕)

เงินลงทุน

(บาท)

		(๖)

ผลการอนุรักษ์/ปี

		(๗)

หมายเหตุ



		

		

		

		เริ่ม

(เดือน/พ.ศ.)

		แล้วเสร็จ

(เดือน/พ.ศ.)

		

		ชนิดพลังงาน

		จำนวน๑/

(หน่วย)

		มูลค่า

(บาท)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		รวม

		

		

		

		

		





ขอรับรองว่า  ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

ชื่อ.................................................................................ผู้รับรอง

                                                                                    (...................................................................)

หมายเหตุ
๑.   ผู้รับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานจะต้องเป็นเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว โดยมีหนังสือมอบอำนาจเป็นหลักฐาน

2. หนังสือรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามแบบ บพช.๒ ใช้สำหรับกรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ หรือ ๒.๒ ในแบบ บพช.๑

3. แบบ บพช.๒ ใช้สำหรับรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานได้เพียง ๑ คน /ชุด เท่านั้น

4. ๑/ หากผลการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าให้ระบุจำนวนทั้งหน่วยกิโลวัตต์ และ กิโลวัตต์-ชั่วโมง

5. แนบรายละเอียดการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน


      แบบ บพช.๓




หนังสือรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ได้จากการปฏิบัติงานในโรงงาน/อาคาร

ที่มิใช่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม








        วันที่........เดือน..........พ.ศ..... 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).................................................อายุ........ปี สัญชาติ......

อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............................ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด......................ในฐานะ...............................................ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด..............................................ตั้งอยู่เลขที่.................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...................................ถนน...................................

ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด.........................

รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................โทรสาร..........................อีเมล..................

ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท......................................................................

ทะเบียนเลขที่..................................และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่...........เดือน................พ.ศ..........

ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงาน/อาคารชื่อ....................................................................................................

ขอรับรองว่า(นาย/นาง/นางสาว)......................................................อายุ.......ปี สัญชาติ...................หมายเลขประจำตัวประชาชน........................................อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่.................

ตรอก/ซอย.....................................ถนน..............................ตำบล/แขวง.....................................

อำเภอ/เขต........................................จังหวัด..........................เป็นผู้มีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างท้ายนี้

แบบ บพช.๓

ผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของ(นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................

ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ประจำโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด...................................................................

		(๑)

ลำดับที่

		(๒)

รายละเอียดผลงาน

		(๓)

ชื่อโรงงาน/อาคารและสถานที่ตั้ง

		(๔)

ระยะเวลาดำเนินการ

		(๕)

เงินลงทุน

(บาท)

		(๖)

ผลการอนุรักษ์/ปี

		(๗)

หมายเหตุ



		

		

		

		เริ่ม

(เดือน/พ.ศ.)

		แล้วเสร็จ

(เดือน/พ.ศ.)

		

		ชนิดพลังงาน

		จำนวน๑/

(หน่วย)

		มูลค่า

(บาท)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		รวม

		

		

		

		

		





ขอรับรองว่า  ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

ชื่อ.................................................................................ผู้รับรอง

                                                                                    (...................................................................)

หมายเหตุ
๑.   ผู้รับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานจะต้องเป็นเจ้าของโรงงาน/อาคาร หรือเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว โดยมีหนังสือมอบอำนาจเป็นหลักฐาน

2. หนังสือรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามแบบ บพช.๓ ใช้สำหรับกรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ หรือ ๒.๒ ในแบบ บพช.๑

3. แบบ บพช.๓ ใช้สำหรับรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานได้เพียง ๑ คน /ชุด เท่านั้น

4. ๑/ หากผลการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าให้ระบุจำนวนทั้งหน่วยกิโลวัตต์ และ กิโลวัตต์-ชั่วโมง

5. แนบรายละเอียดการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

ภาคผนวก ง

ตัวอย่างหนังสือนำส่งแบบ 

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

         

             ตัวอย่างหนังสือนำส่งแบบแจ้งการ

              แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน











วันที่.........เดือน........................................พ.ศ.........

เรื่อง  แจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (แบบ บพช.1) 

2. แบบการรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ได้จากการปฏิบัติงาน ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม (แบบ บพช.2) – กรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 หรือ 3.2

3. แบบการรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ได้จากการปฏิบัติงานในโรงงาน/อาคารที่มิใช่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม (แบบ บพช.3) – กรณีที่              ผู้รับผิดชอบพลังงานมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 หรือ 3.2

ด้วย (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเป็นเจ้าของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม)  TSIC-ID……………… มีความประสงค์ขอแจ้งแต่งตั้งผู้มีรายนามท้ายนี้เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยมีรายละเอียดรวมถึงเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (2 และ 3 ถ้ามี)


1.  (ชื่อและนามสกุลของผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน)


2.  (ชื่อและนามสกุลของผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................

(ชื่อและนามสกุลเจ้าของโรงงานควบคุม/เจ้าของอาคารควบคุมหรือผู้รับมอบอำนาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ  :  แก้ไข ตัดหรือเพิ่มเติมคำหรือข้อความได้ตามความเหมาะสม

ภาคผนวก จ

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมซึ่งพ้นหน้าที่ไป

ภาคผนวก จ 1


ตัวอย่างหนังสือแจ้งการพ้นหน้าที่ของ

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสำหรับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม              ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่



                                               ตัวอย่างหนังสือแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

                                           สำหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

                                        ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่












วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ.........

เรื่อง  แจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ด้วย (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเป็นเจ้าของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม)TSIC-ID…….........…..ขอแจ้งให้ทราบว่า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (อาวุโส) ประจำ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) ได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อันเป็นผลทำให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน    พ.ศ. 2552  และ (ชื่อนิติบุคคล) จะดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (อาวุโส) คนใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนคนเดิมตามจำนวน คุณสมบัติ และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ นี้ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................

(ชื่อและนามสกุลเจ้าของโรงงานควบคุม/เจ้าของอาคารควบคุมหรือผู้รับมอบอำนาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ  :  แก้ไข ตัด หรือเพิ่มเติมคำหรือข้อความได้ตามความเหมาะสม


ภาคผนวก จ 2


ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมสำหรับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่



                                                 ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิม

                                                     สำหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

                                                    ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่



วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ........

เรื่อง  แจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิม

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อ้างถึง  (หนังสือของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ฉบับลงวันที่ตามภาคผนวก จ 1)

สิ่งที่ส่งมาด้วย           1.  แบบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (แบบ บพช.1) 


2.  แบบการรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ได้จากการปฏิบัติงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม (แบบ บพช.2) – กรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 หรือ 3.2


3.
แบบการรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ได้จากการปฏิบัติงานในโรงงาน/     อาคารที่มิใช่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม (แบบ บพช.3) – กรณีที่ผู้รับผิดชอบพลังงานมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 หรือ 3.2

ตามหนังสือที่อ้างถึง (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเป็นเจ้าของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม)           TSIC-ID…...........………………………….ได้แจ้งการพ้นหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (อาวุโส) ของ(นาย/นาง/นางสาว)...............................................และจะดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานคนใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ (ชื่อนิติบุคคล) มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง(นาย/นาง/นางสาว).......................................... เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (อาวุโส) ประจำ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) โดยมีรายละเอียดรวมถึงเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (2 และ 3 ถ้ามี)  



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................

(ชื่อและนามสกุลเจ้าของโรงงานควบคุม/เจ้าของอาคารควบคุมหรือผู้รับมอบอำนาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ  :  แก้ไข ตัด หรือเพิ่มเติมคำหรือข้อความได้ตามความเหมาะสม


ภาคผนวก ฉ

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้งและการขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ (กรณีเป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ และมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอยู่แล้ว)

ภาคผนวก ฉ 1

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอยู่แล้วสำหรับโรงงานควบคุม/

อาคารควบคุมขนาดเล็ก                 

(กรณีเป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ)



                                               ตัวอย่างหนังสือแจ้งการมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอยู่แล้ว

                                           สำหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดเล็ก

                                        (กรณีเป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ)












วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ....

เรื่อง  แจ้งการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ด้วย (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเป็นเจ้าของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) TSIC-ID……...........….                       ขอแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้งให้ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................หมายเลข (ผชร./ผชอ..........................) ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 2(1) (2) หรือ (3) แห่งกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม)  ตั้งแต่วันที่..............เดือน........................พ.ศ. .... และให้ทำหน้าที่ดังกล่าวต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ นี้ 



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................

(ชื่อและนามสกุลเจ้าของโรงงานควบคุม/เจ้าของอาคารควบคุมหรือผู้รับมอบอำนาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ  :  แก้ไข ตัด หรือเพิ่มเติมคำหรือข้อความได้ตามความเหมาะสม


ภาคผนวก ฉ 2

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอยู่แล้วสำหรับโรงงานควบคุม/

อาคารควบคุมขนาดใหญ่                 

(กรณีเป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ)



                                               ตัวอย่างหนังสือแจ้งการมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอยู่แล้ว

                                           สำหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญ่

                                        (กรณีเป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ)











    วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ....

เรื่อง  แจ้งการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ด้วย (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเป็นเจ้าของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) TSIC-ID……...........…..ขอแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้งให้ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................. หมายเลข (ผชร./ผชอ.........................) ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 2(1) (2) หรือ (3) แห่งกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) ตั้งแต่วันที่..............เดือน........................พ.ศ. .... และให้ทำหน้าที่ดังกล่าวต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ พร้อมกันนี้ (ชื่อนิติบุคคล) จะดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสอย่างน้อย 1 คน ตามคุณสมบัติและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ นี้ต่อไปโดยเร็ว 



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................

(ชื่อและนามสกุลเจ้าของโรงงานควบคุม/เจ้าของอาคารควบคุมหรือผู้รับมอบอำนาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ  :  แก้ไข ตัด หรือเพิ่มเติมคำหรือข้อความได้ตามความเหมาะสม


ภาคผนวก ฉ 3

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ     ด้านพลังงานอาวุโสภายใน 2 ปี นับแต่วันที่

กฎกระทรวงใช้บังคับ

 (กรณีเป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ) 



                                                 ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

                                           ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ 

                                        (กรณีเป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ)











   วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ........

เรื่อง  แจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อ้างถึง  (หนังสือของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ฉบับลงวันที่ตามภาคผนวก ฉ 2)

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (แบบ บพช.1)  จำนวน  1   ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเป็นเจ้าของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม)           TSIC-ID….............….. ต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสอย่างน้อย 1 คน ตามคุณสมบัติและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

บัดนี้ (ชื่อนิติบุคคล) มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว)....................................... เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสประจำ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) โดยมีรายละเอียดรวมถึงเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................

(ชื่อและนามสกุลเจ้าของโรงงานควบคุม/เจ้าของอาคารควบคุมหรือผู้รับมอบอำนาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ  :  แก้ไข ตัด หรือเพิ่มเติมคำหรือข้อความได้ตามความเหมาะสม


ภาคผนวก ฉ 4

ตัวอย่างหนังสือขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ภายใน 2 ปี 

นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ 

(กรณีเป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ) 

                                                          ตัวอย่างหนังสือขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

                                                                อาวุโส ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ 

                                        (กรณีเป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ)











  วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ........

เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อ้างถึง  (หนังสือของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ฉบับลงวันที่ตามภาคผนวก ฉ 2)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. (เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเจ้าของโรงงานควบคุม/เจ้าของอาคารควบคุม

                            ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสแล้วแต่ยังไม่สามารถจัดหาบุคคลากร                            เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ) 

 
ตามหนังสือที่อ้างถึง (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเป็นเจ้าของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม)           TSIC-ID…...........…….. ต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสอย่างน้อย 1 คน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 มีผลใช้บังคับความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 



ในการนี้ (ชื่อนิติบุคคล) ขอชี้แจงว่าได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่สามารถจัดหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจาก            (ระบุเหตุผลให้ชัดเจนถึงสาเหตุที่ยังไม่สามารถจัดหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสได้และต้องเป็นเหตุผลที่มิใช่ความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น จึงใคร่เสนอขออนุมัติเพื่อขยายระยะเวลาในการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสออกไปอีก จนถึงครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงฯ นี้ใช้บังคับ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะรีบแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วต่อไป



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................

(ชื่อและนามสกุลเจ้าของโรงงานควบคุม/เจ้าของอาคารควบคุมหรือผู้รับมอบอำนาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ  :  แก้ไข ตัด หรือเพิ่มเติมคำหรือข้อความได้ตามความเหมาะสม


ภาคผนวก ช

ตัวอย่างหนังสือขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส 

(กรณีเป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหลังวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ และยังไม่พ้นกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ) 



                                                   ตัวอย่างหนังสือขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

                                                                อาวุโส   (กรณีเป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหลังหรือวันที่

                                                                กฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ และยังไม่เกิน 2 ปี)











    วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ........

เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย  (เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเจ้าของโรงงานควบคุม/เจ้าของอาคาร                                 ควบคุมได้ดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสแล้ว แต่ยังไม่สามารถจัดหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุม                                 หรืออาคารควบคุม)

ด้วย (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเป็นเจ้าของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) TSIC-ID…...........….. ต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสอย่างน้อย 1 คน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม แต่ยังไม่สามารถจัดหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจาก (ระบุเหตุผลให้ชัดเจนถึงสาเหตุที่ยังไม่สามารถจัดหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสได้และต้องเป็นเหตุผลที่มิใช่ความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 

ในการนี้ (ชื่อนิติบุคคล) จึงใคร่เสนอขออนุมัติเพื่อขยายระยะเวลาในการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสออกไปอีก จนถึงครบกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ใช้บังคับ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะรีบแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วต่อไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................

(ชื่อและนามสกุลเจ้าของโรงงานควบคุม/เจ้าของอาคารควบคุมหรือผู้รับมอบอำนาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ  :  แก้ไข ตัด หรือเพิ่มเติมคำหรือข้อความได้ตามความเหมาะสม


ภาคผนวก ซ

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้งและขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสแทนคนเดิม 

(ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ) 

ภาคผนวก ซ 1

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส 

(ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ) 



                                                    ตัวอย่างหนังสือแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

                                                       (ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ)











วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ....

เรื่อง  แจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ด้วย (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเป็นเจ้าของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) TSIC-ID……...........…..                   ขอแจ้งให้ทราบว่า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................. หมายเลข (ผชร./ผชอ..............................) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสประจำ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) ได้พ้นหน้าที่จากการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อันเป็นผลทำให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 และ (ชื่อนิติบุคคล) จะดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสคนใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนคนเดิมตามจำนวน คุณสมบัติ และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ นี้ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................

(ชื่อและนามสกุลเจ้าของโรงงานควบคุม/เจ้าของอาคารควบคุมหรือผู้รับมอบอำนาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ  :  แก้ไข ตัด หรือเพิ่มเติมคำหรือข้อความได้ตามความเหมาะสม


ภาคผนวก ซ 2

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสแทนคนเดิม 

(ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ) 



                                                 ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

                                           แทนคนเดิม

                                        (ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ)











    วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ........

เรื่อง  แจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสแทนคนเดิม

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อ้างถึง  (หนังสือของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ฉบับลงวันที่ตามภาคผนวก ซ 1)

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (แบบ บพช.1)  จำนวน  1   ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเป็นเจ้าของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) TSIC-ID…............….…..ได้แจ้งการพ้นหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................  หมายเลข (ผชร./ผชอ................................) และจะดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสคนใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

บัดนี้ (ชื่อนิติบุคคล) มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง (นาย/นางนางสาว)............................................................................................. เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสประจำ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) โดยมีรายละเอียดรวมถึงเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................

(ชื่อและนามสกุลเจ้าของโรงงานควบคุม/เจ้าของอาคารควบคุมหรือผู้รับมอบอำนาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ  :  แก้ไข ตัด หรือเพิ่มเติมคำหรือข้อความได้ตามความเหมาะสม


ภาคผนวก ซ 3

ตัวอย่างหนังสือขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสแทนคนเดิม

(ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ )



                                                   ตัวอย่างหนังสือขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

                                                                อาวุโสแทนคนเดิม 

                                        (ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ)


  
  วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ........

เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อ้างถึง  (หนังสือของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ฉบับลงวันที่ตามภาคผนวก ซ 1)

สิ่งที่ส่งมาด้วย  (เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเจ้าของโรงงานควบคุม/เจ้าของอาคารควบคุมได้ดำเนินการจัดหาผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสแล้ว แต่ยังไม่สามารถจัดหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คนเดิมพ้นหน้าที่)

ตามหนังสือที่อ้างถึง (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเป็นเจ้าของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม)                    TSIC-ID…...........…….. ต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสคนใหม่ เพื่อทำหน้าที่แทนคนเดิมภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสคนเดิมพ้นหน้าที่  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

ในการนี้ (ชื่อนิติบุคคล) ขอชี้แจงว่าได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่สามารถจัดหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจาก (ระบุเหตุผลให้ชัดเจนถึงสาเหตุที่ยังไม่สามารถจัดหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสได้ และเป็นเหตุผลที่มิใช่ความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น จึงใคร่ขออนุมัติเพื่อขยายระยะเวลาในการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสออกไปอีก จนครบกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ใช้บังคับ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะรีบแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ......................................................

(ชื่อและนามสกุลเจ้าของโรงงานควบคุม/เจ้าของอาคารควบคุมหรือผู้รับมอบอำนาจ)

(ประทับตรานิติบุคคล)

หมายเหตุ  :  แก้ไข ตัด หรือเพิ่มเติมคำหรือข้อความได้ตามความเหมาะสม

กรณีที่ 1





กรณีที่ 2





31 ก.ค. 52





กฎกระทรวง


มีผลใช้บังคับ





180 วัน





26 ม.ค. 53





30 ก.ค. 54





31 ก.ค. 52





180 วัน





แต่งตั้ง PRE ภายใน 180 วัน





DF/DB ขนาดใหญ่ขยายเวลาแต่งตั้ง PRE อาวุโส ต่อ อพพ. ซึ่งมีอำนาจอนุมัติได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ กฎกระทรวงใช้บังคับ





26 ม.ค. 53





30 ก.ค. 54





2 ปี





กรณีที่ 1 (ตามข้อ 12.1 (2))





กรณีที่ 2 (ตามข้อ 12.1 (3))





กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ





2 ปี





โรงงาน A ขยายเวลาการแต่งตั้ง PRE อาวุโส ต่อ อพพ. ซึ่งมีอำนาจในการอนุมัติได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ





137วัน





180 วัน





180 วัน





โรงงาน B แต่งตั้ง PRE อาวุโส ภายใน 180 วัน





A เป็นโรงงานควบคุม





กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ





B เป็นโรงงานควบคุม





27 ก.พ. 53





1 ก.ย. 52





15 เม.ย. 54





27 ก.ย. 54





30 ก.ค. 54





31 ก.ค. 52





กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ





2 ปี





โรงงาน A ขอขยายเวลาการแต่งตั้ง PRE อาวุโสแทนคนเดิม ต่อ อพพ. ซึ่งมีอำนาจในการอนุมัติได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ





121วัน





180 วัน





180 วัน





โรงงานควบคุม A


(PRE อาวุโสพ้นหน้าที่)





กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ





โรงงานควบคุม B


(PRE อาวุโสพ้นหน้าที่)








27 ก.พ. 53





1 ก.ย. 52





1 เม.ย. 54





27 ก.ย. 54





30 ก.ค. 54





31 ก.ค. 52





โรงงาน B แต่งตั้ง PRE อาวุโสคนใหม่แทนคนเดิมภายใน 


180 วัน โดยไม่มีสิทธิขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้ง PRE ได้





เลขที่รับ.....................................


วันที่.......เดือน................พ.ศ......


ลงชื่อ..........................ผู้รับหนังสือ


สำหรับเจ้าหน้าที่











ติดอากร


๓๐.๐๐ บาท
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ตรา/เครื่องหมายของผู้ยื่น                


คำขอฯ และหัวจดหมาย (ถ้ามี)








ตรา/เครื่องหมายของผู้ยื่น                


คำขอฯ และหัวจดหมาย (ถ้ามี)








ตรา/เครื่องหมายของผู้ยื่น                


คำขอฯ และหัวจดหมาย (ถ้ามี)








ตรา/เครื่องหมายของผู้ยื่น                


คำขอฯ และหัวจดหมาย (ถ้ามี)








ตรา/เครื่องหมายของผู้ยื่น                


คำขอฯ และหัวจดหมาย (ถ้ามี)








ตรา/เครื่องหมายของผู้ยื่น                


คำขอฯ และหัวจดหมาย (ถ้ามี)








ตรา/เครื่องหมายของผู้ยื่น                


คำขอฯ และหัวจดหมาย (ถ้ามี)








ตรา/เครื่องหมายของผู้ยื่น                


คำขอฯ และหัวจดหมาย (ถ้ามี)








ตรา/เครื่องหมายของผู้ยื่น                


คำขอฯ และหัวจดหมาย (ถ้ามี)








ตรา/เครื่องหมายของผู้ยื่น                


คำขอฯ และหัวจดหมาย (ถ้ามี)








ตรา/เครื่องหมายของผู้ยื่น                


คำขอฯ และหัวจดหมาย (ถ้ามี)








ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2552











