
- สําเนา - 
 

ประกาศกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 
เรื่อง กําหนดแนวทางการปฏิบัติและแบบคําขอผอนผันการปฏิบัต ิ
ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 

  ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘ วรรค ๓ 
ประกอบมาตรา ๑๘  ใหสิทธิแกเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่มีการใชพลังงานต่ํากวาขนาด
หรือปริมาณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม หรือพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคาร
ควบคุม และจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไป เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหกเดือน อาจแจง
รายละเอียดพรอมดวยเหตุผลและมีคําขอใหอธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ผอนผันที่ตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติฯ นี ้ตลอดเวลาดังกลาวได 
  เพื่อใหการแจงรายละเอียด เหตุผล ในการยื่นคําขอผอนผันและหลักฐานประกอบการ
พิจารณาเปนไปโดยครบถวนถูกตอง และใหการพิจารณาแลวเสร็จโดยเร็ว กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 
จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการขอผอนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังตอไปนี ้
  ๑.  การยื่นคําขอผอนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นโดยใชแบบฟอรม บพผ. ๑ 
ตามที่แนบทายประกาศนี้ 
  ๒.  เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการพิจารณา ใหเปนไปตามเอกสารประกอบ บพผ. ๑ 
  ๓.  ใหยื่นคําขอผอนผัน ณ สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน 
  ๔.  การขอผอนผัน จะพิจารณาใหครั้งละไมเกิน ๑ ป หากมีความจําเปนตองขอผอนผันเกิน
กวาที่กําหนด ตองขอขยายเวลาเพิ่มเติมลวงหนากอนระยะเวลาผอนผันจะหมดลงไมนอยกวา ๑ เดือน 
   
  ทั้งนี ้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๒ 
 
        อิทธ ิ พิชเยนทรโยธิน 
                                (นายอิทธ ิ พิชเยนทรโยธิน) 
        อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 
          รับรองสําเนาถูกตอง 
(นายไพฑูรย  สกุลชางเสนาะ) 
            นิติกร ๗ 



ชื่อบริษัท, หางหุนสวนจํากัด…........................... 
ที่อยู.................................................................... 

 

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

เรื่อง  การผอนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 

อางถึง  หนังสือที่ วว ๐๔๐๖/....... หรือ หนังสือที ่พน ๐๕๐๔/............(หนังสือแจงการเปนอาคาร/ 
            โรงงานควบคุม, แจงเตือนใหปฏิบัติตามกฎหมาย) 
 

สิ่งที่สงมาดวย  ๑.   แบบคําขอผอนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒. กราฟเปรียบเทียบชวงเวลาที่จะขอผอนผันเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา  
๓. สําเนาใบแสดงการใชพลังงานชวง..........................ถึง......................... 
๔. เอกสารประกอบตามที่กําหนด 

 

ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดแจงวาอาคาร................................/
โรงงาน.......................... ณ เลขที.่..........ถนน...................... ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต................. 
จังหวัด........................ ของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด........................ มีฐานะเปนอาคาร/โรงงานควบคุมตาม
พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘/พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 
๒๕๔๐ โดยจะตองดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด นั้น 
  บริษัท/หางหุนสวนจํากัด ..................................ขอเรียนใหทราบวาบริษัทฯ/หางฯ 
ครอบครองมิเตอร/หมอแปลงมีขนาด..........................แตในชวงเวลาที่ผานมามีปริมาณการใชพลังงานที่ตํ่า
กวาปริมาณตามที่กฎหมายกําหนด เนื่องจาก........................................ ดังนั้น บริษัทฯ/หางฯ จึงขอผอนผัน
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนเวลา ๑ ป ตั้งแต.............................
ถึง................................... รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
        ผูมีอํานาจลงนาม 

ตราประทับ 
นิติบุคคล 



แบบคําขอผอนผันการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
 
 

 ขาพเจา (ชื่อนิติบุคคล)...............................................................โดย (ผูมีอํานาจ)...................................................... 
ในฐานะ (ผูจัดการ ฯลฯ)................................................ขอยื่นคําขอผอนผันการปฏิบัติตาม  พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 8 วรรค 3 ตออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดยมีรายละเอียด 
ดังตอไปนี ้
ชื่อนิติบุคคล .......................................................................................................ประเภท       ¡  อาคาร         ¡  โรงงาน 
ชี่ออาคาร/โรงงาน ..................................................................................................................................................................... 
ประเภทกิจการ .........................................................................................  ¡  ราชการ      ¡  รัฐวิสาหกิจ    ¡  เอกชน  
ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที.่................หมูที.่................ถนน............................................ตําบล/แขวง....................................... 
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.............................................. 
โทรศัพท..........................................โทรสาร.......................................... 
ที่ตั้งอาคาร/โรงงาน เลขที.่................หมูที.่................ถนน............................................ตําบล/แขวง....................................... 
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.............................................. 
โทรศัพท..........................................โทรสาร.......................................... 
สถานภาพของอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม กอนการขอรับการผอนผัน 

• วันที่เปนอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม................................................................................ 
• ชื่อผูรับผิดชอบดานพลังงาน................................................................................................. 
• ปริมาณไฟฟาที่ใช...........................................หนวย (กิโลวัตต-ชั่วโมง)/...................................(เดือน/ป) 
• ขนาดกิโลวัตตอนุมัติ...............................กิโลวัตต  ขนาดหมอแปลง..........................กิโลโวลทแอมแปร 
• พลังงานสิ้นเปลืองอื่นๆ (เทียบเทาพลังงานความรอน)........................ลานเมกะจูล/.................(เดือน/ป) 

สถานภาพการใชพลังงานปจจุบัน 
• ขนาดหมอแปลงที่ติดตั้ง................................................................................กิโลโวลทแอมแปร 
• ขนาดกิโลวัตตอนุมัติ.....................................................................................กิโลวัตต   
• ปริมาณไฟฟาที่ใช...........................................หนวย (กิโลวัตต-ชั่วโมง)/...................................(เดือน/ป) 
• พลังงานสิ้นเปลืองอื่นๆ (เทียบเทาพลังงานความรอน)........................ลานเมกะจูล/.................(เดือน/ป) 

เหตุผลประกอบการขอผอนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
ระยะเวลาท่ีขอผอนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย ........................(เดือน/ป) ตั้งแต................................ถึง................................. 
 โดยมีเอกสารหลักฐานแนบประกอบการพิจารณาพรอมนี้และขอรับรองวาขอมูลที่ชี้แจงประกอบเอกสาร
หลักฐานที่แนบมาทั้งหมด เปนความจริง 
 
       ลงนาม...............................................ผูยื่นคําขอ 
                  (.............................................) 
                  ........../...................../............. 
        ประทับตรานิติบุคคล 

บพผ. 1 

เลขที่รับ...................... 
รับเมื่อ......................... 



- 2 - 
 
1.  ปริมาณการใชพลังงาน 
      1.1  ปริมาณการใชพลังงานรวมชวง 6 เดือนแรกของปที่ผานมา...................................................................ลานเมกะจูล 
      1.2  ปริมาณการใชพลังงานรวมชวง 6 เดือนหลังของปที่ผานมา...................................................................ลานเมกะจูล 
      1.3  ปริมาณการใชพลังงานรวมที่คาดการณ สําหรับ 6 เดือนแรกของปตอไป...............................................ลานเมกะจูล 
      1.3  ปริมาณการใชพลังงานรวมที่คาดการณ สําหรับ 6 เดือนหลังของปตอไป...............................................ลานเมกะจูล 
             (ของชวงเวลาที่ขอผอนผนั) 
 
2.  หลักฐานประกอบการแสดงรายงานปริมาณการใชพลังงาน 
      2.1  ใบแสดงรายการคาใชจายพลังงานรวมชวง 6 เดือนหลังของปที่ผานมา เปนรายเดือน 
      2.2  ใบแสดงรายการคาใชจายพลังงานไฟฟาชวง 6 เดือนหลังของปที่ผานมา เปนรายเดือน 
      2.3  ใบแสดงรายการคาใชจายพลังงานความรอนชวง 6 เดือนหลังของปที่ผานมา เปนรายเดือน 
      2.4  ใบแสดงรายการคาใชจายพลังงานอื่นชวง 6 เดือนหลังของปท่ีผานมา เปนรายเดือน 
      2.5  หลกัฐานอื่นอนัเปนประโยชนตอการพจิารณา (ถาม)ี เชน เอกสารการอนมุตัขิอยกเลกิการใชหมอแปลงไฟฟา หรือ 
             เอกสารอนุมัติการเปลี่ยนขนาดมิเตอรไฟฟาที่ไดรับจากการไฟฟาฯ 
             (หากไมมหีลกัฐานอืน่อนัเปนประโยชนตามขอ 2.5 อาจใชกราฟแสดงการใชพลังงานเปรียบเทียบใหสอดคลองกับ
ขอ 1.3, 1.4 ตามตัวอยางที่แนบ) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1.   ผูขอจะตองเปนเจาของอาคารควบคมุหรือโรงงานควบคุม หรือผูไดรบัมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว โดยมีหนังสอื 
                        มอบอํานาจ พรอมภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวคนตางดาว ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ 
                        อํานาจ โดยเจาของหลักฐานเปนผูรับรองความถูกตอง 
  2.  ในกรณีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนนิติบคุคล ผูขอจะตองเปนผูมอีํานาจลงนามแทนนิติบคุคล หรือผูไดรับ 
                        มอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว โดยนอกจะตองมีหลกัฐานตามขอ 1 แลว ยังตองเพิ่มเตมิหลักฐานแสดงฐานะของนิต ิ
                        บคุคล ไดแก ภาพถายใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวน บริษทั หนังสอืรับรองของสํานักงานทะเบียน 
                        หุนสวนบริษัท ซึ่งออกใหไมเกิน 6 เดือน ในกรณีที่เคยยื่นเอกสารดังกลาวใหพิจารณาในกิจกรรมอื่นๆ  ภายในระยะ 
         เวลา 6 เดือน อาจขอใชหลักฐานเอกสารเดิมได โดยแจงใหทราบวายื่นเอกสารดังกลาวในกิจกรรมใด เมื่อใด 

      
 
 



มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. รวม
ปริมาณการใชพลังงานที่ผานมา ม.ิย. 43 - พ.ค. 44 263,000 259,000 255,000 251,000 247,000 243,000 239,000 235,000 231,000 227,000 223,000 219,000 2,892,000
ปริมาณการใชพลังงานที่คาดการณ ม.ิย. 44 - พ.ค. 45 125,000 120,000 115,000 110,000 105,000 110,000 110,000 105,000 100,000 90,000 90,000 85,000 1,265,000

ตัวอยางการขอผอนผันชวงเดือน มิ.ย. 44 - พ.ค. 45
ตารางเปรียบเทียบชวงเวลาที่จะขอผอนผันเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา
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มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

หนวยวัด/เมกะจูล
ลาน/เมกะจูล

ปริมาณการใชพลังงานที่ผานมา ม.ิย. 43 - พ.ค. 44

ปริมาณการใชพลังงานที่คาดการณ ม.ิย. 44 - พ.ค. 45


