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พระราชบญัญติั 
การส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน  

พ.ศ. 2535 

ภมูพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที� 23 มนีาคม พ.ศ. 2535 

เป็นปีที� 47 ในรชักาลปัจจุบนั 
  
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 
 โดยที�เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน 
 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึ�นไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิทาํ
หน้าที�รฐัสภา ดงัต่อไปนี�  

 มาตรา 1 พระราชบญัญตันิี�เรยีกว่า “พระราชบญัญตักิารสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535” 

 มาตรา 2 พระราชบญัญตันิี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

 มาตรา 3 ในพระราชบญัญตันิี� 
 “พลงังาน” หมายความว่า ความสามารถในการทาํงานซึ�งมอียู่ในตวัของสิ�งที�อาจใหง้านได ้ไดแ้ก่ พลงังานหมุนเวยีน 
และพลงังานสิ�นเปลอืง และใหห้มายความรวมถงึสิ�งที�อาจใหง้านได ้เช่น เชื�อเพลงิ ความรอ้นและไฟฟ้า เป็นตน้ 
 “พลงังานหมุนเวยีน” หมายความรวมถงึ พลงังานที�ได้จากไม ้ฟืน แกลบ กากอ้อย ชวีมวล นํ�า แสงอาทติย ์ความ
รอ้นใตพ้ภิพ ลม และคลื�น เป็นตน้ 
 “พลงังานสิ�นเปลอืง” หมายความรวมถงึ พลงังานที�ไดจ้ากถ่านหนิ หนินํ�ามนั ทรายนํ�ามนั นํ�ามนัดบิ นํ�ามนัเชื�อเพลงิ 
ก๊าซธรรมชาต ิและนิวเคลยีร ์เป็นตน้ 
 “เชื�อเพลิง” หมายความรวมถึง ถ่านหิน หินนํ�ามัน ทรายนํ�ามนั นํ�ามันเชื�อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซเชื�อเพลิง  
เชื�อเพลงิสงัเคราะห ์ฟืน ไม ้แกลบ กากออ้ย ขยะและสิ�งอื�น ตามที�คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตกิําหนดโดยประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา 
 “นํ� ามนัเชื�อเพลงิ” หมายความว่า ก๊าซ นํ�ามนัเบนซิน นํ�ามนัเชื�อเพลิง สําหรบัเครื�องบนิ นํ�ามนัก๊าด นํ�ามนัดีเซล  
นํ�ามนัเตา นํ�ามนัอื�นๆ ที�คลา้ยกบันํ�ามนัที�ไดอ้อกชื�อมาแลว้และผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมอื�นตามที�คณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แห่งชาตกิาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 “ก๊าซ” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที�ใช้เป็นก๊าซหุงต้มหรือก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลว ซึ�งได้แก่ โปรเปน  
โปรปิลนี นอรม์ลับวิเทน ไอโซ-บวิเทน หรอืบวิทลีนีส ์อย่างใดอย่างหนึ�งหรอืหลายอย่างรวมกนัเป็นสว่นใหญ่ 
 “โรงกลั �น” หมายความว่า โรงกลั �นนํ�ามนัเชื�อเพลงิ สถานที�ผลติและจําหน่ายนํ�ามนัเชื�อเพลงิ และหมายความรวมถงึ
โรงแยกก๊าซและโรงงานอุตสาหกรรมเคมปิีโตรเลยีมและสารละลายดว้ย 
 “คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต”ิ หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตติามกฎหมายว่า
ดว้ยคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ
 “อนุรกัษ์พลงังาน” หมายความว่า ผลติและใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและประหยดั 
 “ตรวจสอบ” หมายความว่า สาํรวจ ตรวจวดั และเกบ็ขอ้มลู 
 “โรงงาน” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 
 “เจา้ของโรงงาน” หมายความรวมถงึผูร้บัผดิชอบในการบรหิารโรงงานดว้ย 
 “อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 
 “เจา้ของอาคาร” หมายความรวมถงึบุคคลอื�นซึ�งครอบครองอาคารดว้ย 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื�อสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน 
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 “คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื�อสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน 
 “พนกังานเจา้หน้าที �” หมายความว่า ผูซ้ึ�งรฐัมนตรแีต่งตั �งใหป้ฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี� 
 “อธบิด”ี หมายความว่า อธบิดกีรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน1 หรอืผูซ้ึ�งอธบิดกีรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรกัษ์พลงังานมอบหมาย 
 “รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลงังาน2 

 มาตรา 4 เพื�อประโยชน์ในการส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังานตามพระราชบญัญตัินี� ให้คณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแห่งชาตมิอีาํนาจหน้าที�ดงัต่อไปนี� 
  (1) เสนอนโยบาย เป้าหมาย หรอืมาตรการเกี�ยวกบัการอนุรกัษ์พลงังานต่อคณะรฐัมนตร ี
  (2) เสนอต่อคณะรฐัมนตรใีนการออกพระราชกฤษฎกีาตามมาตรา 8 และมาตรา 18 
  3 (3) ใหค้าํแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 9 มาตรา 19 มาตรา 21 และมาตรา 23 
  (4) กาํหนดแนวทาง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และลาํดบัความสาํคญัของการใชจ้่ายเงนิกองทุนตามมาตรา 28(1) 
  (5) กาํหนดชนิดของนํ�ามนัเชื�อเพลงิที�ไม่ตอ้งสง่เงนิเขา้กองทุนตามมาตรา 28(5) 
  (6) กาํหนดอตัราการสง่เงนิเขา้กองทุนสาํหรบันํ�ามนัเชื�อเพลงิตามมาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 37 
  (7) ใหค้วามเหน็ชอบอตัราค่าธรรมเนียมพเิศษตามมาตรา 43 
  (8) กาํหนดแนวทาง หลกัเกณฑ ์และเงื�อนไขการใหก้ารสง่เสรมิและช่วยเหลอืแก่โรงงาน อาคาร ผูผ้ลติหรอื
ผูจ้าํหน่ายเครื�องจกัรหรอือุปกรณ์ที�มปีระสทิธภิาพสงู และผูผ้ลติหรอืผูจ้าํหน่ายวสัดุเพื�อใชใ้นการอนุรกัษ์พลงังานตามมาตรา 40 
  (9) ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี� 
 การกาํหนดตาม (5) และ (6) ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 มาตรา 5 หนงัสอืหรอืคาํสั �งที�มถีงึบุคคลใดเพื�อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี� ใหเ้จา้หน้าที�นําสง่ในระหว่างเวลา
พระอาทติยข์ึ�นและพระอาทติยต์ก หรอืในเวลาทาํการของบุคคลนั �น หรอืสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน 
 ในกรณีที�ไม่สามารถจะสง่ตามวธิดีงักล่าวในวรรคหนึ�งดว้ยเหตุใดๆ ใหส้ง่โดยวธิปิีดหนงัสอืหรอืคาํสั �งไวใ้นที�ที�เหน็ได้
ง่าย ณ ที�อยู่ สาํนกังาน หรอืบา้นที�บุคคลนั �นมชีื�ออยู่ในทะเบยีนบา้นตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบยีนราษฎรครั �งสดุทา้ย หรอืจะ
โฆษณาขอ้ความย่อในหนงัสอืพมิพท์ี�จาํหน่ายเป็นปกตใินทอ้งที�นั �นกไ็ด ้
 เมื�อไดส้ง่ตามวธิดีงักล่าวในวรรคสองและเวลาไดล้่วงพน้ไปเจด็วนัแลว้ ใหถ้อืว่าบุคคลนั �นไดร้บัหนงัสอืหรอืคาํสั �งนั �นแลว้ 

 4 มาตรา 6 ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รกัษาการตามพระราชบญัญตัินี� ทั �งนี� ในส่วนที�
เกี�ยวกบัอาํนาจหน้าที�ของตน 
 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลงังาน มอีํานาจแต่งตั �งพนักงานเจา้หน้าที� กบัออกกฎกระทรวงหรอืประกาศ ตลอดจนมี
อาํนาจกาํหนดกจิการอื�นเพื�อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี� 
 กฎกระทรวงและประกาศนั �น เมื�อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด 1   
การอนุรกัษ์พลงังานในโรงงาน 

 มาตรา 7 การอนุรกัษ์พลงังานในโรงงานไดแ้ก่การดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ�งดงัต่อไปนี� 
  (1) การปรบัปรุงประสทิธภิาพของการเผาไหมเ้ชื�อเพลงิ 
  (2) การป้องกนัการสญูเสยีพลงังาน 

                                                
1 คําว่า “อธบิดกีรมพฒันาและส่งเสรมิพลงังาน” ในพระราชบญัญตันิี� แก้ไขเป็น “อธบิดกีรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน” โดยมาตรา 33 แห่ง พระราชกฤษฎีกา

แกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหน้าที�ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
2 คําว่า “รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อม” ในพระราชบัญญัตินี� แก้ไขเป็น “รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน” โดยมาตรา 33 แห่ง พระราช

กฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหน้าที�ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
3 มาตรา 4(3) ถกูยกเลกิโดย มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
4 มาตรา 6 ถกูยกเลกิโดย มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
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  (3) การนําพลงังานที�เหลอืจากการใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ 
  (4) การเปลี�ยนไปใชพ้ลงังานอกีประเภทหนึ�ง 
  (5) การปรบัปรุงการใชไ้ฟฟ้าดว้ยวธิปีรบัปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า การลดความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสุด
ในช่วงความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงูสดุของระบบการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบัภาระและวธิกีารอื�น 
  (6) การใช้เครื�องจกัรหรอือุปกรณ์ที�มปีระสทิธภิาพสงูตลอดจนระบบควบคุมการทํางานและวสัดุที�ช่วยใน
การอนุรกัษ์พลงังาน 
  (7) การอนุรกัษ์พลงังานโดยวธิอีื�นตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 8 การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปรมิาณการใช้พลงังาน หรอืวธิกีารใช้พลงังานอย่างใดให้เป็น
โรงงานควบคุม ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 
 พระราชกฤษฎกีาตามวรรคหนึ�งใหใ้ชบ้งัคบัเมื�อพน้กาํหนดหนึ�งรอ้ยยี�สบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 เจา้ของโรงงานควบคุมแห่งใดใชพ้ลงังานตํ�ากว่าขนาดหรอืปรมิาณที�กาํหนดในพระราชกฤษฎกีาตามวรรคหนึ�งและ
จะใชพ้ลงังานในระดบัดงักล่าวต่อไปเป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าหกเดอืน เจา้ของโรงงานควบคุมแห่งนั �นอาจแจง้รายละเอยีด
พรอ้มดว้ยเหตุผล และมคีําขอใหอ้ธบิดผี่อนผนัการที�ต้องปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี�ตลอดเวลาดงักล่าวได ้ในกรณีที�มคีําขอ
ดงักล่าว ใหอ้ธบิดพีจิารณาผ่อนผนัหรอืไม่ผ่อนผนัและมหีนงัสอืแจง้ผลใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมทราบโดยเรว็ 

 5 มาตรา 9 เพื�อประโยชน์ในการอนุรกัษ์พลงังานในโรงงานควบคุม ใหร้ฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของคณะกรรมการ 
นโยบายพลงังานแห่งชาต ิมอีาํนาจออกกฎกระทรวงในเรื�องดงัต่อไปนี� 
  (1) กาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัการพลงังานใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมตอ้งปฏบิตั ิ
  (2) กําหนดใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมต้องจดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานประจําในโรงงานควบคุมแต่ละ
แห่ง ตลอดจนกาํหนดคุณสมบตัแิละหน้าที�ของผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังาน 
 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ�งจะกําหนดประเภท ชนิด หรอืขนาดของโรงงานควบคุมใดใหไ้ด้รบัยกเวน้จากการต้อง
ปฏบิตัใินเรื�องหนึ�งเรื�องใดกไ็ด ้และกฎกระทรวงดงักล่าวจะกําหนดรายละเอยีดทางดา้นเทคนิค วชิาการ หรอืเรื�องอื�นใดที�เป็น
เรื�องที�เปลี�ยนแปลงรวดเรว็ตามสภาพเศรษฐกจิและสงัคมใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�รฐัมนตรกีําหนดโดยประกาศในราชกจิจา
นุเบกษากไ็ด ้

 มาตรา 10 ในกรณีที�มเีหตุอนัสมควร อธิบดีมอีํานาจออกคําสั �งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งขอ้เทจ็จรงิ
เกี�ยวกับการใช้พลังงานเพื�อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที�กําหนดใน
กฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา 9 และใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมรายนั �นปฏบิตัติามภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�ไดร้บัคาํสั �งนั �น 

 6 มาตรา 11 – มาตรา 16 

หมวด 2   
การอนุรกัษ์พลงังานในอาคาร 

 มาตรา 17 การอนุรกัษ์พลงังานในอาคารไดแ้ก่การดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ�งดงัต่อไปนี� 
  (1) การลดความรอ้นจากแสงอาทติยท์ี�เขา้มาในอาคาร 
  (2) การปรบัอากาศอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทั �งการรกัษาอุณหภูมภิายในอาคารใหอ้ยู่ในระดบัที�เหมาะสม 
  (3) การใชว้สัดุก่อสรา้งอาคารที�จะช่วยอนุรกัษ์พลงังาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวสัดุก่อสรา้งนั �นๆ 
  (4) การใชแ้สงสว่างในอาคารอย่างมปีระสทิธภิาพ 
  (5) การใชแ้ละการตดิตั �งเครื�องจกัร อุปกรณ์ และวสัดุที�ก่อใหเ้กดิการอนุรกัษ์พลงังานในอาคาร 
  (6) การใชร้ะบบควบคุมการทาํงานของเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 
  (7) การอนุรกัษ์พลงังานโดยวธิอีื�นตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

                                                
5 มาตรา 9 ถกูยกเลกิโดย มาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
6 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16 ถกูยกเลกิโดย มาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 
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 มาตรา 18 การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใช้พลงังาน และวิธีการใช้พลงังานอย่างใดให้เป็น
อาคารควบคุมใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 
 ใหนํ้ามาตรา 8 วรรคสองและวรรคสามมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 7 มาตรา 19 เพื�อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที�จะทําการก่อสร้างหรือดัดแปลง ให้รัฐมนตรีโดย
คาํแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิมอีาํนาจออกกฎกระทรวงในเรื�องดงัต่อไปนี� 
  (1) กาํหนดประเภท หรอืขนาดของอาคารที�จะทาํการก่อสรา้งหรอืดดัแปลงที�จะตอ้งมกีารออกแบบเพื�อการ
อนุรกัษ์พลงังาน  
  (2) กาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการออกแบบอาคารตาม (1) เพื�อการอนุรกัษ์พลงังาน 
 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ�งจะกําหนดรายละเอยีดทางดา้นเทคนิค วชิาการ หรอืเรื�องอื�นใดที�เป็นเรื�องที�เปลี�ยนแปลง
รวดเรว็ตามสภาพเศรษฐกจิและสงัคม ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�รฐัมนตรกีาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษากไ็ด ้

 มาตรา 20 ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 19 ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบที�จะนํามาใชบ้งัคบักบัการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารดว้ย
แล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดงักล่าวมผีลเสมอืนเป็นกฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 และใหบ้รรดาผูม้อีํานาจหน้าที�ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารมอีํานาจหน้าที�ควบคุมดูแลใหก้ารก่อสรา้งหรอืคดั
แปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดงักล่าว และในกรณเีช่นว่านี� แมว้่าอาคารที�เขา้ลกัษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในทอ้งที�ที�
ยงัมไิด้มพีระราชกฤษฎีกาใช้บงัคบักฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกต็าม ให้ถือว่าอยู่ในบงัคบัแห่งกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารดว้ย ทั �งนี� เฉพาะในขอบเขตที�เกี�ยวขอ้งเพื�อประโยชน์ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี� 

 8 มาตรา 21 เพื� อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลัง งานในอาคารควบคุม  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิมอีาํนาจออกกฎกระทรวงในเรื�องดงัต่อไปนี� 
  (1) กาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัการพลงังานใหเ้จา้ของอาคารควบคุมตอ้งปฏบิตั ิ
  (2) กาํหนดใหเ้จา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานประจาํในอาคารควบคุมแต่ละแหง่ 
ตลอดจนกาํหนดคุณสมบตัแิละหน้าที�ของผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังาน 
 ใหนํ้ามาตรา 9 วรรคสองและมาตรา 10 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 9 มาตรา 22  
10 หมวด 3   

การอนุรกัษ์พลงังานในเครื�องจกัร หรอือปุกรณ์ 
และส่งเสริมการใช้วสัดหุรอือปุกรณ์เพื�อการอนุรกัษ์พลงังาน 

 10  มาตรา 23 เพื�อประโยชน์ในการอนุรกัษ์พลงังานในเครื�องจกัร หรอือุปกรณ์ รวมทั �งใหม้กีารสง่เสรมิการใชว้สัดุหรอื
อุปกรณ์เพื�อการอนุรักษ์พลังงาน ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอํานาจออก
กฎกระทรวงในเรื�องดงัต่อไปนี� 
  (1) กาํหนดมาตรฐานดา้นประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานของเครื�องจกัร หรอือุปกรณ์ 
  (2) กําหนดเครื�องจกัร หรอือุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปรมิาณการใช้พลงังาน อตัราการเปลี�ยนแปลง 
พลงังาน และประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานอย่างใด เป็นเครื�องจกัร หรอือุปกรณ์ที�มปีระสทิธภิาพสงู 
  (3) กาํหนดวสัดุหรอือุปกรณ์เพื�อการอนุรกัษ์พลงังานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวสัดุ
หรอือุปกรณ์เพื�อการอนุรกัษ์พลงังาน 
  (4) กาํหนดใหผู้ผ้ลติหรอืผูจ้าํหน่ายเครื�องจกัร หรอือุปกรณ์ ตอ้งแสดงค่าประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน 

                                                
7 มาตรา 19 ถกูยกเลกิโดย มาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
8 มาตรา 21 ถกูยกเลกิโดย มาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
9 มาตรา 22 ถกูยกเลกิโดย มาตรา 9 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 
10 ชื�อหมวด 3 และมาตรา 23 ถกูยกเลกิโดย มาตรา 10 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
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 ผูผ้ลติและผูจ้ําหน่ายเครื�องจกัรหรอือุปกรณ์ หรอืวสัดุหรอือุปกรณ์เพื�อการอนุรกัษ์พลงังานที�มปีระสทิธภิาพสงูตาม
วรรคหนึ�ง (2) หรอื (3) มสีทิธขิอรบัการสง่เสรมิและช่วยเหลอืตามมาตรา 40 ได ้
 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ�งจะกําหนดรายละเอยีดทางดา้นเทคนิค วชิาการ หรอืเรื�องอื�นใดที�เป็นเรื�องที�เปลี�ยนแปลง
รวดเรว็ตามสภาพเศรษฐกจิและสงัคม ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�รฐัมนตรกีาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษากไ็ด ้
 ถา้คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าดว้ยมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมเหน็สมควร
จะกาํหนดใหม้าตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมหรอืผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมใดตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานดา้นประสทิธภิาพการใช้
พลงังานที�ได้กําหนดไว้ในกฎกระทรวงที�ออกตามมาตรานี� ให้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดําเนินการตาม
กฎหมายว่าดว้ยมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

หมวด 4   
กองทุนเพื�อส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน 

 11 มาตรา 24 ใหจ้ดัตั �งกองทุนขึ�นกองทุนหนึ�งเรยีกว่า “กองทุนเพื�อสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน” ในกระทรวงพลงังาน 
เพื�อใชเ้ป็นทุนหมนุเวยีนและใชจ้่ายช่วยเหลอืหรอือุดหนุนการดาํเนินงานเกี�ยวกบัการอนุรกัษ์พลงังาน โดยประกอบดว้ยเงนิและ
ทรพัยส์นิดงัต่อไปนี� 
  (1) เงนิที�โอนจากกองทุนนํ�ามนัเชื�อเพลงิตามกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขและป้องกนัภาวะการขาดแคลน
นํ�ามนัเชื�อเพลงิตามจาํนวนที�นายกรฐัมนตรกีาํหนด 
  (2) เงนิที�สง่ตามมาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 37 
  (3) เงนิค่าธรรมเนียมพเิศษที�จดัเกบ็ตามมาตรา 42 
  (4) เงนิอุดหนุนจากรฐับาลเป็นคราว ๆ 
  (5) เงนิหรอืทรพัยส์นิอื�นที�ได้รบัจากภาคเอกชนทั �งภายในและภายนอกประเทศ รฐับาลต่างประเทศหรอื
องคก์ารระหว่างประเทศ 
  (6) เงนิจากดอกผลและประโยชน์ใดๆ ที�เกดิจากกองทุนนี� 
 ใหก้ระทรวงพลงังานเกบ็รกัษาเงนิและทรพัยส์นิของกองทุนและดาํเนินการเบกิจ่ายเงนิกองทุนตามพระราชบญัญตันิี� 

 12 มาตรา 24/1 ใหโ้อนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ สทิธ ิหนี�สนิ และเงนิจากกองทุนเพื�อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน ใน
กระทรวงการคลงั ไปเป็นของกองทุนเพื�อสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังานตามพระราชบญัญตันิี� 

 มาตรา 25 เงนิกองทุนใหใ้ชเ้พื�อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี� 
  (1) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรบัการลงทุนและดําเนินงานในการอนุรักษ์ 
พลงังานหรอืการแกไ้ขปัญหาสิ�งแวดลอ้มจากการอนุรกัษ์พลงังานของสว่นราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ 
  (2) เป็นเงนิหมุนเวยีน เงนิช่วยเหลอื หรอืเงนิอุดหนุนแก่เอกชนสําหรบัการลงทุนและดําเนินงานในการ
อนุรกัษ์พลงังานหรอืเพื�อการแกไ้ขปัญหาสิ�งแวดลอ้มจากการอนุรกัษ์พลงังาน 
  (3) เป็นเงนิช่วยเหลอืหรอืเงนิอุดหนุนใหแ้ก่ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการศกึษา หรอืองคก์รเอกชน
ในเรื�องดงัต่อไปนี� 
   (ก) โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที�เกี�ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
สิ�งแวดลอ้มจากการอนุรกัษ์พลงังาน 
   (ข) การคน้ควา้ วจิยั การศกึษาเกี�ยวกบัการพฒันา การส่งเสรมิและการอนุรกัษ์พลงังาน การป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาสิ�งแวดลอ้มจากการอนุรกัษ์พลงังานและเกี�ยวกบัการกาํหนดนโยบายและวางแผนพลงังาน 
   (ค) โครงการสาธติ หรอืโครงการรเิริ�มที�เกี�ยวกบัการอนุรกัษ์พลงังานหรอืการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
สิ�งแวดลอ้มจากการอนุรกัษ์พลงังาน 
   (ง) การศกึษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี�ยวกบัพลงังาน 

                                                
11 มาตรา 24 ถกูยกเลกิโดย มาตรา 11 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
12 มาตรา 24/1 เพิ�มเตมิโดย มาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 
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   (จ) การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสมัพนัธ์เกี�ยวกบัการพฒันา การส่งเสริมการ
อนุรกัษ์พลงังาน และการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสิ�งแวดลอ้มจากการอนุรกัษ์พลงังาน 
  (4) เป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิารงานการสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังานเพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี�  

 มาตรา 26 องคก์รเอกชนที�มสีทิธไิดร้บัเงนิช่วยเหลอืหรอืเงนิอุดหนุนตามมาตรา 25(3) ต้องมฐีานะเป็นนิตบิุคคล
ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศที�มกีจิกรรมเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการอนุรกัษ์พลงังานหรอืการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาสิ�งแวดลอ้มจากการอนุรกัษ์พลงังาน และมไิดม้วีตัถุประสงคใ์นทางการเมอืงหรอืมุ่งคา้หากําไรจากการประกอบกจิกรรม
ดงักล่าว 

 13 มาตรา 27 ใหม้คีณะกรรมการกองทุนคณะหนึ�งประกอบดว้ย รองนายกรฐัมนตรคีนหนึ�งที�นายกรฐัมนตรมีอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพลังงาน เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อธิบดี
กรมบญัชกีลาง อธบิดกีรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง อธบิดกีรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกสภาวศิวกร นายกสภาสถาปนิก และผูท้รงคุณวุฒไิม่เกนิเจด็คน
ซึ�งคณะรฐัมนตรแีต่งตั �งเป็นกรรมการ และผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 การแต่งตั �งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติามวรรคหนึ�ง ให้พจิารณาจากบุคคลซึ�งมคีวามรู้ความเชี�ยวชาญมผีลงานและ
ประสบการณ์ที�เกี�ยวกบัเศรษฐศาสตร ์การเงนิ วทิยาการพลงังานและการสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มดว้ย 

 มาตรา 28 ใหค้ณะกรรมการกองทุนมอีาํนาจหน้าที�ดงัต่อไปนี� 
  (1) เสนอแนวทาง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และลาํดบัความสาํคญัของการใชจ้่ายเงนิกองทุนตามวตัถุประสงคท์ี�
กาํหนดไวใ้นมาตรา 25 ต่อคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ
  (2) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื�อใช้ตามวัตถุประสงค์ที�กําหนดไว้ในมาตรา 25 ทั �งนี� ตามแนวทาง 
หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และลาํดบัความสาํคญัที�คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตกิาํหนดตามมาตรา 4(4) 
  (3) กาํหนดระเบยีบเกี�ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารขอจดัสรร ขอเงนิช่วยเหลอื หรอืขอเงนิอุดหนุนจากกองทุน 
  (4) เสนออตัราการสง่เงนิเขา้กองทุนสาํหรบันํ�ามนัเชื�อเพลงิต่อคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ
  (5) เสนอชนิดของนํ�ามนัเชื�อเพลงิที�ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งสง่เงนิเขา้กองทุนต่อคณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แห่งชาต ิ
  (6) กาํหนดตอ้งค่าธรรมเนียมพเิศษโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ
  (7) ยกเวน้ค่าธรรมเนียมพเิศษ 
  (8) พิจารณาอนุมตัิคําขอรบัการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา 40(2) ตามแนวทาง หลกัเกณฑ์และ
เงื�อนไขที�คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตกิาํหนดตามมาตรา 4(8) 
  (9) กาํหนดระเบยีบเกี�ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารขอรบัการสง่เสรมิและช่วยเหลอืตามมาตรา 41 
  (10) ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี� 
 การกาํหนดตาม (3) (7)และ (9) ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 มาตรา 29 กรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 
 กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ�งพน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัแต่งตั �งอกีได ้

 มาตรา 30 นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 29 กรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งเมื�อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) คณะรฐัมนตรใีหอ้อกเพราะบกพร่อง หรอืไม่สจุรติต่อหน้าที� หรอืหย่อนความสามารถ 
  (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                                                
13 มาตรา 27 วรรคหนึ�ง ถกูยกเลกิโดย มาตรา 13 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
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  (5) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
  (6) ได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที�สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรบัความผิดที�ได้กระทําโดย
ประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 มาตรา 31 ในกรณีที�มกีารแต่งตั �งกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินระหว่างที�กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ�งแต่งตั �งไวแ้ลว้ยงัมี
วาระอยู่ในตําแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั �งเพิ�มขึ�นหรอืแต่งตั �งซ่อม ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตั �งนั �นอยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที�เหลอือยู่
ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒทิี�แต่งตั �งไวแ้ลว้นั �น 

 มาตรา 32 ในกรณีที�กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดํารงตําแหน่งครบตามวาระแล้วแต่ยงัมิได้มีการแต่งตั �งกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒขิึ�นใหม่ ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ�งพน้จากตําแหน่งตามวาระปฏบิตัหิน้าที�ไปพลางก่อน จนกว่าจะมกีารแต่งตั �ง
กรรมการผูท้รงคุณวุฒขิึ�นใหม่ 

 มาตรา 33 การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั �งหมดจงึ
จะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม ให้กรรมการซึ�งมาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�
ประชุม  
 การวนิิจฉัยชี�ขาดของที�ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ�งใหม้เีสยีงหนึ�งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีง
เท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด 

 14 มาตรา 34 ให้คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแต่งตั �งคณะอนุกรรมการเพื�อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที�
คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย ตลอดจนเชญิบุคคลมาใหข้อ้เทจ็จรงิ คําอธบิาย คําแนะนํา หรอืความเหน็ เพื�อประโยชน์ใน
การปฏบิตัติามอาํนาจหน้าที�ไดต้ามความจาํเป็น 
 ในการแต่งตั �งคณะอนุกรรมการเพื�อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารตามมาตรา 28(2) คณะกรรมการกองทุนอาจมอบอาํนาจ
ให้คณะอนุกรรมการมอีํานาจในการอนุมตักิารขอเปลี�ยนแปลงการจดัสรรเงนิกองทุนใหแ้ก่กจิการ แผนงาน หรอืโครงการได้
เท่าที�ไม่เกนิจากวงเงนิที�คณะกรรมการกองทุนจดัสรรให ้ทั �งนี�ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที�คณะกรรมการกองทุนกาํหนด 
 ให้คณะอนุกรรมการที�คณะกรรมการกองทุนแต่งตั �งขึ�นตามวรรคหนึ�งเชิญบุคคลมาให้ข้อเท็จจริง คําอธิบาย 
คาํแนะนํา หรอืความเหน็ เพื�อประโยชน์ในการปฏบิตัติามอาํนาจหน้าที�ไดต้ามความจาํเป็น และใหนํ้ามาตรา 33 มาใชบ้งัคบัแก่
การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 15 มาตรา 34/1 การรบัเงนิ การจ่ายเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ การจําหน่ายทรพัยส์นิของกองทุนและการบญัช ีใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบที�คณะกรรมการกองทุนกาํหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั 

 15 มาตรา 34/2 ให้คณะกรรมการกองทุนจดัทํางบการเงนิส่งสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืบุคคลภายนอกซึ�ง
คณะกรรมการกองทุนแต่งตั �งโดยความเหน็ชอบของสาํนักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัชขีองกองทุน และใหท้ําการ
ตรวจสอบและรบัรองบญัชแีละการเงนิทุกประเภทของกองทุนภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิ�นปีงบประมาณทุกปี 
 ให้สํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดินหรือผู้สอบบญัชีตามวรรคหนึ�งจดัทํารายงานผลการสอบและรบัรองบญัชแีละ
การเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนภายในหนึ�งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ�นปีงบประมาณเพื�อเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตแิละคณะรฐัมนตรเีพื�อทราบ 
 รายงานผลการสอบบญัชแีละการเงนิตามวรรคสอง ให้รฐัมนตรเีสนอต่อนายกรฐัมนตรเีพื�อนําเสนอต่อรฐัสภาเพื�อ
ทราบและจดัใหม้กีารประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 มาตรา 35 ใหผู้ผ้ลตินํ�ามนัเชื�อเพลงิ ณ โรงกลั �นและจาํหน่ายเพื�อใชใ้นราชอาณาจกัรสง่เงนิเขา้กองทุนตามปรมิาณ
นํ�ามนัเชื�อเพลงิที�ผลติและจาํหน่ายเพื�อใชใ้นราชอาณาจกัรในอตัราที�คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตกิาํหนด 
 การส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ�ง ให้ส่งแก่กรมสรรพสามิตพร้อมกบัการชําระภาษีสรรพสามิตสําหรบันํ�ามนั
เชื�อเพลงิ ถา้ม ีทั �งนี� ตามระเบยีบที�กรมสรรพสามติกาํหนด 

                                                
14 มาตรา 34 ถกูยกเลกิโดย มาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
15 มาตรา 34/1 และมาตรา 34/2 เพิ�มเตมิโดย มาตรา 15 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 
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 มาตรา 36 ใหผู้นํ้าเขา้นํ�ามนัเชื�อเพลงิเพื�อใชใ้นราชอาณาจกัรสง่เงนิเขา้กองทุนตามปรมิาณนํ�ามนัเชื�อเพลงิที�นําเขา้
มาเพื�อใชใ้นราชอาณาจกัรในอตัราที�คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตกิาํหนด 
 การสง่เงนิเขา้กองทุนตามวรรคหนึ�ง ใหส้ง่แก่กรมศุลกากรพรอ้มกบัการชาํระค่าภาษอีากร สาํหรบันํ�ามนัเชื�อเพลงินั �น 
ถา้ม ีทั �งนี� ตามระเบยีบที�กรมศุลกากรกาํหนด  

 มาตรา 37 ใหผู้ซ้ื�อหรอืไดม้าซึ�งก๊าซจากผูร้บัสมัปทานตามกฎหมายว่าดว้ยการปิโตรเลยีมซึ�งเป็นผูผ้ลติไดจ้ากการ
แยกก๊าซธรรมชาต ิสง่เงนิเขา้กองทุนในอตัราที�คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตกิาํหนด 
 การส่งเงนิเขา้กองทุนตามวรรคหนึ�ง ใหส้่งแก่กรมเชื�อเพลงิธรรมชาต1ิ6พรอ้มกบัการชําระค่าภาคหลวงสาํหรบัก๊าซ 
ถา้ม ีทั �งนี� ตามระเบยีบที�กรมเชื�อเพลงิธรรมชาตกิาํหนด 

 17 มาตรา 38 ในกรณีที�ผูม้หีน้าที�สง่เงนิเขา้กองทุนตามมาตรา 35 มาตรา 36 หรอืมาตรา 37 ไม่สง่เงนิเขา้กองทุนหรอื
ส่งเงนิเขา้กองทุนไม่ครบตามจํานวนที�ต้องส่งกองทุนภายในเวลาที�กําหนดแก่กรมสรรพสามติสาํหรบัผูผ้ลตินํ�ามนัเชื�อเพลงิ ณ 
โรงกลั �นและจําหน่ายเพื�อใช้ในราชอาณาจกัร หรอืกรมศุลกากรสําหรบัผู้นําเขา้นํ�ามนัเชื�อเพลงิ หรอืกรมเชื�อเพลงิธรรมชาติ
สาํหรบัผูท้ี�ซื�อหรอืไดม้าซึ�งก๊าซจากผูร้บัสมัปทานตามกฎหมายว่าดว้ยการปิโตรเลยีมใหก้รมสรรพสามติ หรอืกรมศุลกากร หรอื
กรมเชื�อเพลงิธรรมชาต ิแลว้แต่กรณี ดาํเนินคดตีามมาตรา 58 โดยเรว็ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี� 
  (1) ในกรณีที�ผูน้ั �นเหน็เองว่าตนมกีรณีดงักล่าว ให้ผู้นั �นส่งเงนิตามจํานวนที�ต้องส่งหรอืตามจํานวนที�ขาด 
พรอ้มทั �งเงนิเพิ�มในอตัรารอ้ยละสามต่อเดอืนของจาํนวนเงนิดงักล่าวนับแต่วนัที�ครบกําหนดส่งเงนิเขา้กองทุนจนกว่าจะครบแก่
กรมสรรพสามติ กรมศุลกากรหรอืกรมเชื�อเพลงิธรรมชาต ิแลว้แต่กรณี 
  (2) ในกรณีที�กรมสรรพสามติ กรมศุลกากร หรอืกรมเชื�อเพลงิธรรมชาต ิแล้วแต่กรณี ตรวจพบว่ามกีรณี
ดงักล่าว และแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ม้หีน้าที�ส่งเงนิเขา้กองทุนส่งเงนิเขา้กองทุนภายในระยะเวลาที�กาํหนด และผูน้ั �นไดส้่งเงนิตาม
จํานวนที�ต้องส่งหรอืตามจํานวนที�ขาด พร้อมทั �งเงนิเพิ�มในอตัราร้อยละหกต่อเดอืนของจํานวนเงนิดงักล่าวนับแต่วนัที�ครบ
กําหนดส่งเงนิเขา้กองทุนจนกว่าจะครบแก่กรมสรรพสามติ กรมศุลกากร หรอืกรมเชื�อเพลงิธรรมชาติ แล้วแต่กรณี ภายใน
ระยะเวลาที�กาํหนด 
 เมื�อผูม้หีน้าที�สง่เงนิเขา้กองทุนไดด้าํเนินการตามที�กาํหนดไวใ้น (1) หรอื (2) ผูน้ั �นไม่มคีวามผดิ 
 ใหถ้อืว่าเงนิเพิ�มเป็นเงนิที�ต้องส่งเขา้กองทุนดว้ย และในการคาํนวณระยะเวลาเพื�อการคาํนวณเงนิเพิ�มตาม (1) หรอื 
(2) นั �น หากมเีศษของเดอืนใหน้บัเป็นหนึ�งเดอืน 

 มาตรา 39 เงนิที�สง่เขา้กองทุนตามมาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 37 ใหถ้อืเป็นรายจ่ายตามประมวลรษัฎากร 

หมวด 5   
มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ 

  มาตรา 40 โรงงานควบคุมหรอือาคารควบคุมที�จะต้องจดัใหม้กีารอนุรกัษ์พลงังาน รวมทั �งมเีครื�องจกัร อุปกรณ์ 
เครื�องมอื เครื�องใช ้และวสัดุที�จาํเป็นเพื�อการนั �นๆ หรอืผูผ้ลติหรอืผูจ้าํหน่ายเครื�องจกัรหรอือุปกรณ์ที�มปีระสทิธภิาพสงูหรอืวสัดุ
เพื�อใชใ้นการอนุรกัษ์พลงังาน มสีทิธขิอรบัการสง่เสรมิและช่วยเหลอืไดด้งัต่อไปนี� 
  (1) ขอรบัยกเวน้ค่าธรรมเนียมพเิศษตามพระราชบญัญตันิี� 
  (2) ขอรบัเงนิช่วยเหลอืหรอืเงนิอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา 25 
 เจา้ของโรงงานหรอือาคาร ส่วนราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิที�ไม่มหีน้าที�ต้องจดัใหม้กีารอนุรกัษ์พลงังานตามวรรคหนึ�ง 
แต่ประสงค์ที�จะจดัให้มเีครื�องจกัร อุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องใช้หรือระบบควบคุมการทํางานของตนเองเพื�อทําการอนุรกัษ์
พลงังานใหม้สีทิธขิอรบัการสง่เสรมิและช่วยเหลอืตามวรรคหนึ�งได ้

                                                
16 คําว่า “กรมทรพัยากรธรณี” ในพระราชบญัญตันิี� แก้ไขเป็น “กรมเชื�อเพลงิธรรมชาต”ิ โดยมาตรา 33 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบญัญตัใิห้สอดคล้องกบัการโอนอํานาจ

หน้าที�ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
17 มาตรา 38 ถกูยกเลกิโดย มาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
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 มาตรา 41 คําขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา 40 ให้ยื�นต่อคณะกรรมการกองทุนตามระเบียบที�
คณะกรรมการกองทุนกาํหนด  
 ในการพจิารณอนุมตัติามวรรคหนึ�ง คณะกรรมการกองทุนอาจจา้งบุคคลหรอืสถาบนัใด ซึ�งเป็นผู้ชํานาญการหรอื
เชี�ยวชาญทาํการศกึษาและรายงานหรอืใหค้วามเหน็เพื�อประกอบการพจิารณาได ้
 ให้คณะกรรมการกองทุนพจิารณาอนุมตัคิําขอรบัการส่งเสรมิและช่วยเหลอืตามแนวทางหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกําหนดตามมาตรา 4(8) และแจ้งให้ส่วนราชการที�เกี�ยวข้องปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการกองทุนในการสง่เสรมิหรอืใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิและช่วยเหลอืต่อไป 
 ใหก้รมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังานมหีน้าที�ตดิตามใหผู้ไ้ดร้บัการส่งเสรมิและช่วยเหลอืปฏบิตักิารให้
เป็นไปตามวรรคสาม และรายงานใหค้ณะกรรมการกองทุนทราบ 

หมวด 6   
ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

 18 มาตรา 42 เมื�อพ้นกําหนดสามปีนับแต่วนัที�กฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา 9(1) หรอืมาตรา 21(1) ใช้บงัคบั ใน
กรณีที�เป็นโรงงานควบคุมหรอือาคารควบคุมก่อนหรอืในวนัที�กฎกระทรวงดงักล่าวใชบ้งัคบั หรอืนบัแต่วนัที�เป็นโรงงานควบคุม
หรอือาคารควบคุมในกรณีเป็นโรงงานควบคุมหรอือาคารควบคุมหลงัวนัที�กฎกระทรวงดงักล่าวใช้บงัคบั ถ้าเจ้าของโรงงาน
ควบคุม หรอืเจา้ของอาคารควบคุมผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามกฎกระทรวงดงักล่าว ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมพเิศษการใชไ้ฟฟ้าตามหมวดนี� 
 ค่าธรรมเนียมพเิศษการใชไ้ฟฟ้าตามวรรคหนึ�งจะเรยีกเกบ็จากโรงงานควบคุมหรอือาคารควบคุมตามปรมิาณไฟฟ้า
ที�ซื�อหรอืไดม้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรอืการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค โดยใหถ้อืว่ามผีลบงัคบั
เช่นเดยีวกบัการเรยีกเกบ็ค่าไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้านคร
หลวง หรอืกฎหมายว่าดว้ยการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค แลว้แต่กรณี 

 มาตรา 43 ใหค้ณะกรรมการกองทุนโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตกิําหนดอตัรา
ค่าธรรมเนียมพเิศษการใชไ้ฟฟ้า  
 ในการกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมพเิศษการใชไ้ฟฟ้าตามวรรคหนึ�ง ใหค้ํานึงถงึความแตกต่างระหว่างอตัราค่าไฟฟ้า
ที�โรงงานควบคุมหรอือาคารควบคุมชําระใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรอืการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคกบัตน้ทุนรวมในการผลติและจ่ายไฟฟ้าจาํนวนดงักล่าวใหแ้ก่โรงงานควบคุมหรอือาคารควบคุม 
 ตน้ทุนรวมตามวรรคสองหมายความว่า ค่าลงทุนในระบบผลติและระบบจ่ายไฟฟ้า ค่าใชจ้่ายในการจดัหาเชื�อเพลงิใน
การผลติไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษา ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ความสูญเสยีในระบบไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ในการ
ประกอบกจิการไฟฟ้าและใหร้วมถงึผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้มหรอืประชาชนอนัเกดิจากการผลติและจ่ายไฟฟ้านั �นที�ไม่เป็น
ภาระโดยตรงของการไฟฟ้าผลติแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวงหรอืการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคดว้ย 

 มาตรา 44 เมื�อมกีรณีที�ตอ้งดาํเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมพเิศษ การใชไ้ฟฟ้าตามมาตรา 42 ใหอ้ธบิดมีหีนงัสอื
แจง้ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรอืเจา้ของอาคารควบคุมที�จะต้องชาํระค่าธรรมเนียมพเิศษการใชไ้ฟฟ้าทราบ และใหภ้าระการ
ชาํระค่าธรรมเนียมพเิศษการใชไ้ฟฟ้าเริ�มมผีลตั �งแต่วนัที�หนึ�งของเดอืนถดัไปนบัแต่วนัที�ไดร้บัแจง้จากอธบิด ี
 ใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรอืการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเป็นผูจ้ดัเกบ็ค่าธรรมเนียม
พเิศษการใชไ้ฟฟ้าจากโรงงานควบคุมหรอือาคารควบคุมที�ซื�อหรอืไดไ้ปจากตนพรอ้มกบัการจดัเกบ็ค่าไฟฟ้าปกตปิระจาํเดอืน 
และนําสง่กองทุนภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�ไดร้บัค่าธรรมเนียมพเิศษการใชไ้ฟฟ้า 

 มาตรา 45 ในระหว่างที�โรงงานควบคุมหรอือาคารควบคุมต้องชําระค่าธรรมเนียมพเิศษการใชไ้ฟฟ้าตามหมวดนี� 
ใหค้ณะกรรมการกองทุนพจิารณาระงบัสทิธกิารขอรบัการส่งเสรมิและช่วยเหลอืแก่โรงงานควบคุม หรอือาคารควบคุมนั �นเป็น
การชั �วคราวได้ หรอืให้ระงบั หรอืลดการให้การส่งเสรมิหรอืช่วยเหลอืเป็นการชั �วคราว ในกรณีที�โรงงานควบคุมหรอือาคาร
ควบคุมดงักล่าวไดร้บัการสง่เสรมิและช่วยเหลอือยู่แลว้ไดต้ามที�เหน็สมควร 

                                                
18 มาตรา 42 วรรคหนึ�ง ถกูยกเลกิโดย มาตรา 17 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 



 

กฎหมายอาคาร 

10 

 19 มาตรา 46 เมื�อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที�ต้องชําระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าได้ปฏิบตัิตาม
กฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา 9(1) หรอืมาตรา 21(1) แลว้ ใหแ้จง้ใหอ้ธบิดทีราบ 
 ให้อธบิดดีําเนินการตรวจสอบให้แล้วเสรจ็ภายในสามสบิวนันับตั �งแต่วนัที�ได้รบัแจง้ว่าโรงงานควบคุมหรอือาคาร
ควบคุมดงักล่าวได้ปฏบิตัิตามกฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา 9(1) หรือมาตรา 21(1) หรือไม่ ในกรณีที�ได้มกีารปฏบิตัิตาม
กฎกระทรวงดงักล่าวแลว้ ใหอ้ธบิดมีคีําสั �งยุตกิารเกบ็ค่าธรรมเนียมพเิศษการใชไ้ฟฟ้าและมหีนังสอืแจง้ใหโ้รงงานควบคุมหรอื
อาคารควบคุมทราบ 
 คาํสั �งยุตกิารเกบ็ค่าธรรมเนียมพเิศษการใชไ้ฟฟ้าตามวรรคสอง ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที�หนึ�งของเดอืนถดัไป 

หมวด 7   
พนักงานเจ้าหน้าที� 

 มาตรา 47 เพื�อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี� ใหพ้นกังานเจา้หน้าที�มอีาํนาจดงัต่อไปนี� 
  (1) มหีนังสอืเรยีกเจ้าของโรงงานควบคุมหรอือาคารควบคุมมาให้ถ้อยคําหรอืแจ้งขอ้เทจ็จรงิ หรอืทําคํา
ชี�แจงเป็นหนงัสอื หรอืใหส้ง่เอกสารหลกัฐานใด ๆ เพื�อตรวจสอบหรอืเพื�อประกอบการพจิารณา 
  (2) เขา้ไปในโรงงานควบคุมหรอือาคารควบคุมในระหว่างเวลาพระอาทติยข์ึ�นถงึพระอาทติยต์กหรอืในเวลา
ทําการของสถานที�นั �นเพื�อตรวจสอบหรอืดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตันิี� ในการนี� ใหม้อีํานาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิ
หรอืตรวจสอบเอกสารบนัทกึสภาพโรงงาน อาคาร เครื�องจกัรและอุปกรณ์ และสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัการอนุรกัษ์พลงังานในโรงงาน
และอาคาร รวมตลอดถงึการปฏบิตังิานของบุคคลใดๆ ในสถานที�นั �น และใหม้อีํานาจตรวจสอบเครื�องจกัรและอุปกรณ์ หรอืนํา
วสัดุปรมิาณพอสมควรเท่าที�เป็นไปไดไ้ปเป็นตวัอย่างเพื�อการตรวจสอบได ้
  20 (3) ตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังาน การใช้พลงังานในเครื�องจกัรหรอือุปกรณ์และคุณภาพวสัดุ
หรอือุปกรณ์เพื�อการอนุรกัษ์พลงังาน ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี� 

 มาตรา 48 ในการปฏบิตัิหน้าที�ของพนักงานเจ้าหน้าที�ตามมาตรา 47(2) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรอืเจ้าของ
อาคารควบคุม ตลอดจนบุคคลซึ�งเกี�ยวขอ้งหรอือยู่ในสถานที�นั �นอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 21 มาตรา 48/1 ในกรณีที�จะต้องมีการตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังานการใช้พลงังานในเครื�องจกัรหรือ
อุปกรณ์ และคุณภาพวสัดุหรอือุปกรณ์เพื�อการอนุรกัษ์พลงังานตามมาตรา 47(3) อธบิดอีาจอนุญาตใหบุ้คคลหรอืนิตบิุคคลเป็น
ผูด้าํเนินการแทนพนกังานเจา้หน้าที�ได ้
 การกําหนดคุณสมบตัิ การขอรบัใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตของบุคคลหรอืนิติบุคคลตาม
วรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 21 มาตรา 48/2 ผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 48/1 ผูใ้ดรายงานผลการตรวจสอบและรบัรองตามมาตรา 47(3) อนัเป็น
เทจ็ หรอืไม่ตรงตามความเป็นจรงิและศาลไดม้คีาํพพิากษาถงึที�สดุใหล้งโทษตามมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญตันิี�แลว้ ใหอ้ธบิดี
สั �งเพกิถอนใบอนุญาต 

 21 มาตรา 48/3 กรณีที�ผู้ร ับอนุญาตตามมาตรา 48/1 ถูกฟ้องต่อศาลว่าได้กระทําความผิดตามมาตรา 56 แห่ง
พระราชบญัญตันิี� ใหอ้ธบิดมีอีาํนาจสั �งพกัใชใ้บอนุญาตไวร้อคาํพพิากษาถงึที�สดุกไ็ด ้
 หา้มมใิหผู้ร้บัอนุญาตที�ถูกสั �งพกัใชใ้บอนุญาตประกอบกจิการตามใบอนุญาตนั �น 

 21 มาตรา 48/4 ผู้รบัใบอนุญาตซึ�งถูกพกัใช้ใบอนุญาต มีสทิธิอุทธรณ์ต่อรฐัมนตรีภายในสามสบิวนันับแต่วนัที�ได้
รบัทราบคาํสั �ง 
 คาํสั �งของรฐัมนตรใีหเ้ป็นที�สดุ 
 การอุทธรณ์คาํสั �งรฐัมนตรตีามวรรคหนึ�งไม่เป็นเหตุใหทุ้เลาการบงัคบัตามคาํสั �งพกัใชใ้บอนุญาต 

                                                
19 มาตรา 46 ถกูยกเลกิโดย มาตรา 18 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
20 มาตรา 47(3) เพิ�มเตมิโดย มาตรา 19 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 
21 มาตรา 48/1 มาตรา 48/2 มาตรา 48/3 และมาตรา 48/4 เพิ�มเตมิโดย มาตรา 20 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 
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 มาตรา 49 ในการปฏบิตัหิน้าที� พนกังานเจา้หน้าที�ตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัแก่บุคคลซึ�งเกี�ยวขอ้ง 
 บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หน้าที�ใหเ้ป็นไปตามแบบที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

หมวด 8   
การอทุธรณ์ 

 มาตรา 50 ผู้ได้รบัหนังสอืแจง้ผลตามมาตรา 8 วรรคสาม ผู้ใดไม่เหน็ด้วยกบัหนังสอืแจง้ดงักล่าว ให้อุทธรณ์ต่อ
รฐัมนตรภีายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�ไดร้บัแจง้ 
 ในกรณีเช่นว่านี� ใหก้รมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังานรอการดําเนินการไวก้่อนจนกว่าจะมคีาํวนิิจฉยั
ของรฐัมนตรแีละแจง้คาํวนิิจฉยัใหผู้ย้ ื�นคาํรอ้งทราบแลว้ 

 มาตรา 51 ผู้ได้รบัหนังสอืแจ้งตามมาตรา 44 วรรคหนึ�ง ผู้ใดไม่เห็นด้วยกบัหนังสอืแจ้งให้อุทธรณ์ต่อรฐัมนตรี
ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�ไดร้บัแจง้ 
 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบงัคบัตามกฎหมาย เว้นแต่รฐัมนตรจีะเหน็สมควรให้มกีารทุเลาการบงัคบัตาม
กฎหมายนั �นไวช้ั �วคราว 

 มาตรา 52 การพจิารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 50 และมาตรา 51 ใหร้ฐัมนตรพีจิารณาโดยเรว็ 
  คาํวนิิจฉยัของรฐัมนตรใีหเ้ป็นที�สดุ 

หมวด 9   
บทกาํหนดโทษ 

 มาตรา 53 เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลตามมาตรา 8 วรรคสามอนัเป็นเทจ็ ต้อง
ระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ�งแสนหา้หมื�นบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

 มาตรา 54 เจา้ของโรงงานควบคุมผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามคาํสั �งของอธบิดทีี�ส ั �งตามมาตรา 10 หรอืเจา้ของอาคารควบคุม
ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามคาํสั �งของอธบิดทีี�ส ั �งตามมาตรา 10 ซึ�งไดนํ้ามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตามมาตรา 21 ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิ
หา้หมื�นบาท 

 22 มาตรา 55 เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้ร ับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที�ออกตามความในมาตรา 9 หรอืมาตรา 21 ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสองแสนบาท 

 23 มาตรา 56 ผูร้บัใบอนุญาตตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังาน การใชพ้ลงังานในเครื�องจกัรหรอือุปกรณ์ และ
คุณภาพวสัดุหรอือุปกรณ์เพื�อการอนุรกัษ์พลงังานตามมาตรา 48/1 ผูใ้ดรายงานผลการตรวจสอบและรบัรองตามมาตรา 47(3) 
อนัเป็นเทจ็หรอืไม่ตรงตามความเป็นจรงิ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสองแสนบาทหรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

 24 มาตรา 57 

 มาตรา 58 ผู้ใดไม่ส่งเงนิเขา้กองทุนหรอืส่งเงนิเขา้กองทุนไม่ครบตามจํานวนที�ต้องส่งตามมาตรา 35 มาตรา 36 
หรอืมาตรา 37 ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั �งแต่สามเดอืนถงึสองปี หรอืปรบัตั �งแต่หนึ�งแสนบาทถงึสบิลา้นบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั  

 มาตรา 59 ผูใ้ดขดัขวางหรอืไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที�ซึ�งปฏบิตัหิน้าที�ตามมาตรา 47(2) ต้อง
ระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้พนับาท 

 25 มาตรา 60 ในกรณีที�ผู้กระทําความผดิเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผดิของนิตบิุคคลนั �นเกดิจากการสั �งการ
หรอืการกระทําของกรรมการ หรอืผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดซึ�งรบัผดิชอบในการดําเนินงานของนิตบิุคคลนั �น หรอืในกรณีที�บุคคล

                                                
22 มาตรา 55 ถกูยกเลกิโดย มาตรา 21 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
23 มาตรา 56 ถกูยกเลกิโดย มาตรา 22 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
24 มาตรา 57 ถกูยกเลกิโดย มาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 
25 มาตรา 60 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 3(27) แห่งพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิ�มเตมิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายที�เกี�ยวกบัความรบัผดิในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบุิคคล พ.ศ. 2560 

และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
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ดงักล่าวมหีน้าที�ตอ้งสั �งการหรอืกระทําการและละเวน้ไม่สั �งการหรอืไม่กระทาํการจนเป็นเหตุใหน้ิตบิุคคลนั �นกระทาํความผดิ ผู้
นั �นตอ้งรบัโทษตามที�บญัญตัไิวส้าํหรบัความผดินั �น ๆ ดว้ยนั �น  

 มาตรา 61 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี�  ให้คณะกรรรมการเปรียบเทียบคดีที�ร ัฐมนตรีแต่งตั �งจาก
เจา้หน้าที�ของรฐัซึ�งเป็นผูท้รงคุณวุฒใินทางกฎหมายสามคนมอีาํนาจเปรยีบเทยีบได ้และเมื�อผูก้ระทําความผดิไดช้าํระค่าปรบั
ตามจํานวนที�ได้เปรยีบเทยีบภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดกีําหนดแล้ว ให้ถือว่าคดเีลกิกนัตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
 ในการสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทําความผดิตามพระราชบญัญตันิี�และบุคคลนั �นยนิยอมให้
เปรยีบเทยีบ ใหพ้นักงานสอบสวนส่งเรื�องใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดตีามวรรคหนึ�งภายในเจด็วนันับแต่วนัที�ผูน้ั �นแสดง
ความยนิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบ 
 
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

อานนัท ์ปันยารชุน 
นายกรฐัมนตร ี

 
 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี�  คือ เนื �องจากความต้องการใช้พลังงานเพื �อตอบสนองการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไดเ้พิ �มขึ�นในอตัราที �สงู อนัเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื �อจดัหาพลงังาน
ทั �งในและนอกประเทศไวใ้ชต้ามความต้องการที �เพิ �มขึ�นดงักล่าวและปัจจุบนั การดําเนินการอนุรกัษ์พลงังานเพื �อใหม้กีารผลติ
และการใชพ้ลงังานอย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนก่อใหเ้กดิการผลติเครื �องจกัรและอุปกรณ์ที �มปีระสทิธภิาพและ
วสัดุที �ใช้ในการอนุรกัษ์พลงังานขึ�นภายในประเทศ นั �น ยงัไม่สามารถเร่งรดัดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ สมควรกําหนด
มาตรการในการกาํกบั ดแูล สง่เสรมิ และช่วยเหลอืเกี �ยวกบัการใชพ้ลงังาน โดยมกีารกาํหนดนโยบายอนุรกัษ์พลงังาน เป้าหมาย
และแผนอนุรกัษ์พลงังานการตรวจสอบและวเิคราะหก์ารอนุรกัษ์พลงังาน วธิปีฏบิตัใินการอนุรกัษ์พลงังานการกาํหนดระดบัการ
ใช้พลงังานในเครื �องจกัรและอุปกรณ์ การจดัตั �งกองทุนเพื �อพฒันาและอนุรกัษ์พลงังานเพื �อให้การอุดหนุน ช่วยเหลอืในการ
อนุรกัษ์พลงังาน การป้องกนัและแก้ไขปัญหาสิ �งแวดล้อมจากการใช้พลงังาน ตลอดจนการค้นควา้วจิยัเกี �ยวกบัพลงังาน และ
กาํหนดมาตรการเพื �อสง่เสรมิใหม้กีารอนุรกัษ์พลงังาน หรอืผลติเครื �องจกัรอุปกรณ์ที �มปีระสทิธภิาพสงูหรอืวสัดุเพื �อใชใ้นการอนุ
รกัษ์พลงังาน จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี� 
 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที � 33 วนัที � 2 เมษายน 2535 
 
พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550 

 มาตรา 2 พระราชบญัญตันิี�ใหใ้ชบ้งัคบัเมื�อพน้กาํหนดหนึ�งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี�  คอื โดยที �พระราชบญัญตัิการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 
2535 มบีทบญัญตับิางประการไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั สมควรแกไ้ขเพิ �มเตมิบทบญัญตัดิงักล่าวเพื �อใหส้ามารถ
กํากบัและส่งเสรมิการใชพ้ลงังาน การอนุรกัษ์พลงังานใหม้ปีระสทิธภิาพ และสามารถปรบัเปลี �ยนแนวทางการอนุรกัษ์พลงังาน
ใหท้นัต่อเทคโนโลย ีกาํหนดมาตรฐานดา้นประสทิธภิาพของการผลติเครื �องจกัรและอุปกรณ์ การเกบ็รกัษาเงนิและทรพัยส์นิของ
กองทุนเพื �อสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน ตลอดจนการมอบหมายใหบุ้คคลหรอืนิตบิุคคลตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังาน
การใชพ้ลงังานในเครื �องจกัรหรอือุปกรณ์ และคุณภาพวสัดุหรอือุปกรณ์เพื �อการอนุรกัษ์พลงังานแทนพนักงานเจา้หน้าที � เพื �อให้
ทนัต่อการเปลี �ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี� 
 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที � 87 ก วนัที � 4 ธนัวาคม 2550 


