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พระราชบัญญัติ
การส่งเสริ มการอนุรกั ษ์พลังงาน
พ.ศ. 2535
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที 23 มีนาคม พ.ศ. 2535
เป็ นปี ที 47 ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นไว้
ึ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ทํา
หน้าทีรัฐสภา ดังต่อไปนี
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ เรี
ี ยกว่า “พระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2535”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ให้
ี ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตนิ ี
“พลังงาน” หมายความว่า ความสามารถในการทํางานซึงมีอยู่ในตัวของสิงทีอาจให้งานได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน
และพลังงานสินเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิงทีอาจให้งานได้ เช่น เชือเพลิง ความร้อนและไฟฟ้ า เป็ นต้น
“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานทีได้จากไม้ ฟื น แกลบ กากอ้อย ชีวมวล นํ า แสงอาทิตย์ ความ
ร้อนใต้พภิ พ ลม และคลืน เป็ นต้น
“พลังงานสินเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานทีได้จากถ่านหิน หินนํามัน ทรายนํามัน นํามันดิบ นํามันเชือเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็ นต้น
“เชือเพลิง” หมายความรวมถึง ถ่ า นหิน หิน นํ ามัน ทรายนํ ามัน นํ ามัน เชือเพลิง ก๊ า ซธรรมชาติ ก๊ า ซเชือเพลิง
เชือเพลิงสังเคราะห์ ฟื น ไม้ แกลบ กากอ้อย ขยะและสิงอืน ตามทีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
“นํ ามันเชือเพลิง” หมายความว่า ก๊าซ นํ ามันเบนซิน นํ ามันเชือเพลิง สําหรับเครืองบิน นํ ามันก๊าด นํ ามันดีเซล
นํามันเตา นํามันอืนๆ ทีคล้ายกับนํามันทีได้ออกชือมาแล้วและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอืนตามทีคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติกาํ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ก๊าซ” หมายความว่า ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวทีใช้เป็ นก๊าซหุงต้มหรือก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลว ซึงได้แก่ โปรเปน
โปรปิ ลนี นอร์มลั บิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทีลนี ส์ อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างรวมกันเป็ นส่วนใหญ่
“โรงกลัน” หมายความว่า โรงกลันนํามันเชือเพลิง สถานทีผลิตและจําหน่ ายนํามันเชือเพลิง และหมายความรวมถึง
โรงแยกก๊าซและโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมและสารละลายด้วย
“คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามกฎหมายว่า
ด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
“อนุรกั ษ์พลังงาน” หมายความว่า ผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
“ตรวจสอบ” หมายความว่า สํารวจ ตรวจวัด และเก็บข้อมูล
“โรงงาน” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“เจ้าของโรงงาน” หมายความรวมถึงผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารโรงงานด้วย
“อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
“เจ้าของอาคาร” หมายความรวมถึงบุคคลอืนซึงครอบครองอาคารด้วย
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพือส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
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“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพือส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
“พนักงานเจ้าหน้าที” หมายความว่า ผูซ้ งรั
ึ ฐมนตรีแต่งตังให้ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน1 หรือผูซ้ งอธิ
ึ บดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงานมอบหมาย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน2
มาตรา 4 เพือประโยชน์ ในการส่งเสริมการอนุ รกั ษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี ให้คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติมอี าํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(1) เสนอนโยบาย เป้ าหมาย หรือมาตรการเกียวกับการอนุรกั ษ์พลังงานต่อคณะรัฐมนตรี
(2) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 8 และมาตรา 18
3 (3) ให้คา
ํ แนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 9 มาตรา 19 มาตรา 21 และมาตรา 23
(4) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เงือนไข และลําดับความสําคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนตามมาตรา 28(1)
(5) กําหนดชนิดของนํามันเชือเพลิงทีไม่ตอ้ งส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 28(5)
(6) กําหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนสําหรับนํามันเชือเพลิงตามมาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 37
(7) ให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา 43
(8) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และเงือนไขการให้การส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงาน อาคาร ผูผ้ ลิตหรือ
ผูจ้ าํ หน่ายเครืองจักรหรืออุปกรณ์ทมีี ประสิทธิภาพสูง และผูผ้ ลิตหรือผูจ้ าํ หน่ายวัสดุเพือใช้ในการอนุรกั ษ์พลังงานตามมาตรา 40
(9) ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ี
การกําหนดตาม (5) และ (6) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 5 หนังสือหรือคําสังทีมีถงึ บุคคลใดเพือปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี ให้เจ้าหน้าทีนําส่งในระหว่างเวลา
พระอาทิตย์ขนและพระอาทิ
ึ
ตย์ตก หรือในเวลาทําการของบุคคลนัน หรือส่งโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ในกรณีทไม่
ี สามารถจะส่งตามวิธดี งั กล่าวในวรรคหนึงด้วยเหตุใดๆ ให้สง่ โดยวิธปี ิ ดหนังสือหรือคําสังไว้ในทีทีเห็นได้
ง่าย ณ ทีอยู่ สํานักงาน หรือบ้านทีบุคคลนันมีชออยู
ื ่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรครังสุดท้าย หรือจะ
โฆษณาข้อความย่อในหนังสือพิมพ์ทจํี าหน่ายเป็ นปกติในท้องทีนันก็ได้
เมือได้สง่ ตามวิธดี งั กล่าวในวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปเจ็ดวันแล้ว ให้ถอื ว่าบุคคลนันได้รบั หนังสือหรือคําสังนันแล้ว
4 มาตรา 6 ให้ น ายกรัฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพลั ง งาน รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ทังนี ในส่วนที
เกียวกับอํานาจหน้าทีของตน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีอํานาจแต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที กับออกกฎกระทรวงหรือประกาศ ตลอดจนมี
อํานาจกําหนดกิจการอืนเพือปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี
กฎกระทรวงและประกาศนัน เมือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1
การอนุรกั ษ์พลังงานในโรงงาน
มาตรา 7 การอนุรกั ษ์พลังงานในโรงงานได้แก่การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชือเพลิง
(2) การป้ องกันการสูญเสียพลังงาน
1

คําว่า “อธิบดีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน” ในพระราชบัญญัตนิ ี แก้ไขเป็ น “อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน” โดยมาตรา 33 แห่ง พระราชกฤษฎีกา
แก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าทีของส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
2 คํา ว่า “รัฐมนตรีว่า การกระทรวงวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสิงแวดล้อม” ในพระราชบัญญัต ินี แก้ไขเป็ น “รัฐมนตรีว่า การกระทรวงพลังงาน” โดยมาตรา 33 แห่ ง พระราช
กฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าทีของส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
3 มาตรา 4(3) ถูกยกเลิกโดย มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตก
ิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
4 มาตรา 6 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตก
ิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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(3) การนําพลังงานทีเหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
(4) การเปลียนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึง
(5) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้ าด้วยวิธปี รับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า การลดความต้องการพลังไฟฟ้ าสูงสุด
ในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้ าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าให้เหมาะสมกับภาระและวิธกี ารอืน
(6) การใช้เครืองจักรหรืออุปกรณ์ทมีี ประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทํางานและวัสดุทช่ี วยใน
การอนุรกั ษ์พลังงาน
(7) การอนุรกั ษ์พลังงานโดยวิธอี นตามที
ื
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 8 การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน หรือวิธกี ารใช้พลังงานอย่างใดให้เป็ น
โรงงานควบคุม ให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึงให้ใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดหนึงร้อยยีสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดใช้พลังงานตํากว่าขนาดหรือปริมาณทีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึงและ
จะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือน เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งนันอาจแจ้งรายละเอียด
พร้อมด้วยเหตุผล และมีคําขอให้อธิบดีผ่อนผันการทีต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ีตลอดเวลาดังกล่าวได้ ในกรณีทมีี คําขอ
ดังกล่าว ให้อธิบดีพจิ ารณาผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผันและมีหนังสือแจ้งผลให้เจ้าของโรงงานควบคุมทราบโดยเร็ว
มาตรา 9 เพือประโยชน์ในการอนุรกั ษ์พลังงานในโรงงานควบคุม ให้รฐั มนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอาํ นาจออกกฎกระทรวงในเรืองดังต่อไปนี
(1) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธกี ารจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบตั ิ
(2) กําหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบด้านพลังงานประจําในโรงงานควบคุมแต่ละ
แห่ง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัตแิ ละหน้าทีของผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงาน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึงจะกําหนดประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงานควบคุมใดให้ได้รบั ยกเว้นจากการต้อง
ปฏิบตั ใิ นเรืองหนึงเรืองใดก็ได้ และกฎกระทรวงดังกล่าวจะกําหนดรายละเอียดทางด้านเทคนิค วิชาการ หรือเรืองอืนใดทีเป็ น
เรืองทีเปลียนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทรัี ฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก็ได้
5

มาตรา 10 ในกรณีทีมีเหตุอนั สมควร อธิบดีมอี ํานาจออกคําสังให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริง
เกียวกับ การใช้พลัง งานเพือตรวจสอบให้ก ารอนุ ร ัก ษ์พ ลังงานเป็ น ไปตามมาตรฐาน หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารทีกํา หนดใน
กฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 9 และให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายนันปฏิบตั ติ ามภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้รบั คําสังนัน
6

มาตรา 11 – มาตรา 16
หมวด 2
การอนุรกั ษ์พลังงานในอาคาร
มาตรา 17
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

5
6

การอนุรกั ษ์พลังงานในอาคารได้แก่การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ทเข้
ี ามาในอาคาร
การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังการรักษาอุณหภูมภิ ายในอาคารให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม
การใช้วสั ดุก่อสร้างอาคารทีจะช่วยอนุรกั ษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนันๆ
การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้และการติดตังเครืองจักร อุปกรณ์ และวัสดุทก่ี อให้เกิดการอนุรกั ษ์พลังงานในอาคาร
การใช้ระบบควบคุมการทํางานของเครืองจักรและอุปกรณ์
การอนุรกั ษ์พลังงานโดยวิธอี นตามที
ื
กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 9 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550

กฎหมายอาคาร

4
มาตรา 18 การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน และวิธีการใช้พลังงานอย่างใดให้เป็ น
อาคารควบคุมให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
ให้นํามาตรา 8 วรรคสองและวรรคสามมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 19 เพือประโยชน์ ใ นการอนุ ร ัก ษ์ พลัง งานในอาคารทีจะทํา การก่อ สร้า งหรือ ดัด แปลง ให้ร ัฐ มนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอาํ นาจออกกฎกระทรวงในเรืองดังต่อไปนี
(1) กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคารทีจะทําการก่อสร้างหรือดัดแปลงทีจะต้องมีการออกแบบเพือการ
อนุรกั ษ์พลังงาน
(2) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการออกแบบอาคารตาม (1) เพือการอนุรกั ษ์พลังงาน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึงจะกําหนดรายละเอียดทางด้านเทคนิค วิชาการ หรือเรืองอืนใดทีเป็ นเรืองทีเปลียนแปลง
รวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทรัี ฐมนตรีกาํ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได้
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มาตรา 20 ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 19 ถ้า คณะกรรมการควบคุ มอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบทีจะนํามาใช้บงั คับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย
แล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็ นกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 และให้บรรดาผูม้ อี ํานาจหน้าทีตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีอํานาจหน้าทีควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือคัด
แปลงอาคารเป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณีเช่นว่านี แม้ว่าอาคารทีเข้าลักษณะเป็ นอาคารควบคุมจะอยู่ในท้องทีที
ยังมิได้มพี ระราชกฤษฎีกาใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารด้วย ทังนี เฉพาะในขอบเขตทีเกียวข้องเพือประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 21 เพื อประโยชน์ ใ นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานในอาคารควบคุ ม ให้ ร ั ฐ มนตรี โ ดยคํ า แนะนํ าของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอาํ นาจออกกฎกระทรวงในเรืองดังต่อไปนี
(1) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธกี ารจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบตั ิ
(2) กําหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบด้านพลังงานประจําในอาคารควบคุมแต่ละแห่ง
ตลอดจนกําหนดคุณสมบัตแิ ละหน้าทีของผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงาน
ให้นํามาตรา 9 วรรคสองและมาตรา 10 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
8

9

มาตรา 22
หมวด 3
การอนุรกั ษ์พลังงานในเครืองจักร หรืออุปกรณ์
และส่งเสริมการใช้วสั ดุหรืออุปกรณ์เพือการอนุรกั ษ์พลังงาน
10

มาตรา 23 เพือประโยชน์ในการอนุรกั ษ์พลังงานในเครืองจักร หรืออุปกรณ์ รวมทังให้มกี ารส่งเสริมการใช้วสั ดุหรือ
อุ ป กรณ์ เ พือการอนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งาน ให้ร ัฐ มนตรีโ ดยคํา แนะนํ า ของคณะกรรมการนโยบายพลัง งานแห่ ง ชาติ มีอํา นาจออก
กฎกระทรวงในเรืองดังต่อไปนี
(1) กําหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครืองจักร หรืออุปกรณ์
(2) กําหนดเครืองจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลียนแปลง
พลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็ นเครืองจักร หรืออุปกรณ์ทมีี ประสิทธิภาพสูง
(3) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพือการอนุรกั ษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็ นวัสดุ
หรืออุปกรณ์เพือการอนุรกั ษ์พลังงาน
(4) กําหนดให้ผผู้ ลิตหรือผูจ้ าํ หน่ายเครืองจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
10

7

มาตรา 19 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
มาตรา 21 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
9 มาตรา 22 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตก
ิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550
10 ชือหมวด 3 และมาตรา 23 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตก
ิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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กฎหมายอาคาร

5
ผูผ้ ลิตและผูจ้ ําหน่ ายเครืองจักรหรืออุปกรณ์ หรือวัสดุหรืออุปกรณ์เพือการอนุ รกั ษ์พลังงานทีมีประสิทธิภาพสูงตาม
วรรคหนึง (2) หรือ (3) มีสทิ ธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา 40 ได้
กฎกระทรวงตามวรรคหนึงจะกําหนดรายละเอียดทางด้านเทคนิค วิชาการ หรือเรืองอืนใดทีเป็ นเรืองทีเปลียนแปลง
รวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทรัี ฐมนตรีกาํ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได้
ถ้าคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเห็นสมควร
จะกําหนดให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดต้องเป็ นไปตามมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้
พลังงานทีได้กําหนดไว้ในกฎกระทรวงทีออกตามมาตรานี ให้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดําเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หมวด 4
กองทุนเพือส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
11 มาตรา 24

ให้จดั ตังกองทุนขึนกองทุนหนึงเรียกว่า “กองทุนเพือส่งเสริมการอนุ รกั ษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน
เพือใช้เป็ นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงานเกียวกับการอนุรกั ษ์พลังงาน โดยประกอบด้วยเงินและ
ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี
(1) เงินทีโอนจากกองทุนนํ ามันเชือเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขและป้ องกันภาวะการขาดแคลน
นํามันเชือเพลิงตามจํานวนทีนายกรัฐมนตรีกาํ หนด
(2) เงินทีส่งตามมาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 37
(3) เงินค่าธรรมเนียมพิเศษทีจัดเก็บตามมาตรา 42
(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ นคราว ๆ
(5) เงินหรือทรัพย์สนิ อืนทีได้รบั จากภาคเอกชนทังภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ
(6) เงินจากดอกผลและประโยชน์ใดๆ ทีเกิดจากกองทุนนี
ให้กระทรวงพลังงานเก็บรักษาเงินและทรัพย์สนิ ของกองทุนและดําเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตนิ ี
12 มาตรา 24/1

ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนีสิน และเงินจากกองทุนเพือส่งเสริมการอนุ รกั ษ์พลังงาน ใน
กระทรวงการคลัง ไปเป็ นของกองทุนเพือส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 25 เงินกองทุนให้ใช้เพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
(1) เป็ นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุ นสําหรับการลงทุนและดําเนินงานในการอนุ ร ัก ษ์
พลังงานหรือการแก้ไขปั ญหาสิงแวดล้อมจากการอนุรกั ษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
(2) เป็ นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุ นแก่เอกชนสําหรับการลงทุนและดําเนินงานในการ
อนุรกั ษ์พลังงานหรือเพือการแก้ไขปั ญหาสิงแวดล้อมจากการอนุรกั ษ์พลังงาน
(3) เป็ นเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน
ในเรืองดังต่อไปนี
(ก) โครงการทางด้า นการอนุ ร ักษ์ พลังงานหรือ โครงการทีเกียวกับการป้ อ งกัน และแก้ไขปั ญหา
สิงแวดล้อมจากการอนุรกั ษ์พลังงาน
(ข) การค้นคว้า วิจยั การศึกษาเกียวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุ รกั ษ์พลังงาน การป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาสิงแวดล้อมจากการอนุรกั ษ์พลังงานและเกียวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน
(ค) โครงการสาธิต หรือโครงการริเริมทีเกียวกับการอนุรกั ษ์พลังงานหรือการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
สิงแวดล้อมจากการอนุรกั ษ์พลังงาน
(ง) การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกียวกับพลังงาน
11
12

มาตรา 24 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
มาตรา 24/1 เพิมเติมโดย มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550
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(จ) การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกียวกับการพัฒนา การส่งเสริมการ
อนุรกั ษ์พลังงาน และการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิงแวดล้อมจากการอนุรกั ษ์พลังงาน
(4) เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานเพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 26 องค์กรเอกชนทีมีสทิ ธิได้รบั เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุ นตามมาตรา 25(3) ต้องมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล
ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศทีมีกจิ กรรมเกียวข้องโดยตรงกับการอนุ รกั ษ์พลังงานหรือการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาสิงแวดล้อมจากการอนุ รกั ษ์พลังงาน และมิได้มวี ตั ถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหากําไรจากการประกอบกิจกรรม
ดังกล่าว
13 มาตรา 27

ให้มคี ณะกรรมการกองทุนคณะหนึงประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีคนหนึงทีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็ น ประธานกรรมการ รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงพลัง งาน ปลัด กระทรวงการคลัง ปลัด กระทรวงพลัง งาน เลขาธิก าร
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ เลขาธิก ารสํา นั ก งานมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรม อธิบ ดี
กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกสภาวิศวกร นายกสภาสถาปนิก และผูท้ รงคุณวุฒไิ ม่เกินเจ็ดคน
ซึงคณะรัฐมนตรีแต่งตังเป็ นกรรมการ และผูอ้ าํ นวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็ นกรรมการและเลขานุการ
การแต่งตังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ามวรรคหนึง ให้พจิ ารณาจากบุคคลซึงมีความรู้ความเชียวชาญมีผลงานและ
ประสบการณ์ทเกี
ี ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเงิน วิทยาการพลังงานและการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมด้วย
มาตรา 28 ให้คณะกรรมการกองทุนมีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(1) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงือนไข และลําดับความสําคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ที
กําหนดไว้ในมาตรา 25 ต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(2) พิจ ารณาจัด สรรเงิน กองทุ น เพือใช้ต ามวัตถุ ป ระสงค์ทีกํา หนดไว้ใ นมาตรา 25 ทังนี ตามแนวทาง
หลักเกณฑ์ เงือนไข และลําดับความสําคัญทีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกาํ หนดตามมาตรา 4(4)
(3) กําหนดระเบียบเกียวกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน
(4) เสนออัตราการส่งเงินเข้ากองทุนสําหรับนํามันเชือเพลิงต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(5) เสนอชนิดของนํามันเชือเพลิงทีได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งส่งเงินเข้ากองทุนต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ
(6) กําหนดต้องค่าธรรมเนียมพิเศษโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(7) ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ
(8) พิจารณาอนุ มตั ิคําขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา 40(2) ตามแนวทาง หลักเกณฑ์และ
เงือนไขทีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกาํ หนดตามมาตรา 4(8)
(9) กําหนดระเบียบเกียวกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา 41
(10) ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ี
การกําหนดตาม (3) (7)และ (9) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 29 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ งพ้
ึ นจากตําแหน่งอาจได้รบั แต่งตังอีกได้
มาตรา 30
(1)
(2)
(3)
(4)
13

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 29 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งเมือ
ตาย
ลาออก
คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่อง หรือไม่สจุ ริตต่อหน้าที หรือหย่อนความสามารถ
เป็ นบุคคลล้มละลาย

มาตรา 27 วรรคหนึง ถูกยกเลิกโดย มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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(5) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จําคุ ก เว้นแต่ เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้ก ระทํา โดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 31 ในกรณีทมีี การแต่งตังกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นระหว่างทีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิ งแต่
ึ งตังไว้แล้วยังมี
วาระอยู่ในตําแหน่ ง ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งตังเพิมขึนหรือแต่งตังซ่อม ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตังนันอยู่ในตําแหน่ งเท่ากับวาระทีเหลืออยู่
ของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ แต่
ี งตังไว้แล้วนัน
มาตรา 32 ในกรณีทีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดํารงตําแหน่ ง ครบตามวาระแล้วแต่ ยงั มิได้มีก ารแต่ งตังกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒขิ นใหม่
ึ
ให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ งพ้
ึ นจากตําแหน่ งตามวาระปฏิบตั หิ น้าทีไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตัง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒขิ นใหม่
ึ
มาตรา 33 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดจึง
จะเป็ นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม ให้กรรมการซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานในที
ประชุม
การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึงให้มเี สียงหนึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
14 มาตรา 34

ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น มีอํ า นาจแต่ ง ตังคณะอนุ ก รรมการเพือพิจ ารณาหรือ ปฏิบ ัติก ารตามที
คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลมาให้ขอ้ เท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น เพือประโยชน์ใน
การปฏิบตั ติ ามอํานาจหน้าทีได้ตามความจําเป็ น
ในการแต่งตังคณะอนุกรรมการเพือพิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารตามมาตรา 28(2) คณะกรรมการกองทุนอาจมอบอํานาจ
ให้คณะอนุ กรรมการมีอํานาจในการอนุ มตั กิ ารขอเปลียนแปลงการจัดสรรเงินกองทุนให้แก่กจิ การ แผนงาน หรือโครงการได้
เท่าทีไม่เกินจากวงเงินทีคณะกรรมการกองทุนจัดสรรให้ ทังนีให้เป็ นไปตามระเบียบทีคณะกรรมการกองทุนกําหนด
ให้ค ณะอนุ ก รรมการทีคณะกรรมการกองทุ น แต่ ง ตังขึนตามวรรคหนึ งเชิญ บุ ค คลมาให้ข้อ เท็จ จริง คํา อธิบ าย
คําแนะนํา หรือความเห็น เพือประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามอํานาจหน้าทีได้ตามความจําเป็ น และให้นํามาตรา 33 มาใช้บงั คับแก่
การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
15 มาตรา 34/1

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจําหน่ ายทรัพย์สนิ ของกองทุนและการบัญชี ให้เป็ นไป
ตามระเบียบทีคณะกรรมการกองทุนกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
15 มาตรา 34/2 ให้คณะกรรมการกองทุนจัดทํางบการเงินส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึง
คณะกรรมการกองทุนแต่งตังโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทุน และให้ทําการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั สินปี งบประมาณทุกปี
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีตามวรรคหนึงจัดทํารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและ
การเงิน ของกองทุ น เสนอต่ อ คณะกรรมการกองทุ น ภายในหนึ งร้ อ ยห้า สิบ วัน นั บ แต่ ว ัน สินปี ง บประมาณเพือเสนอต่ อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพือทราบ
รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินตามวรรคสอง ให้รฐั มนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพือนําเสนอต่อรัฐสภาเพือ
ทราบและจัดให้มกี ารประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 35 ให้ผผู้ ลิตนํามันเชือเพลิง ณ โรงกลันและจําหน่ายเพือใช้ในราชอาณาจักรส่งเงินเข้ากองทุนตามปริมาณ
นํามันเชือเพลิงทีผลิตและจําหน่ายเพือใช้ในราชอาณาจักรในอัตราทีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกาํ หนด
การส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึง ให้ส่งแก่กรมสรรพสามิตพร้อมกับการชําระภาษีสรรพสามิตสําหรับนํ ามัน
เชือเพลิง ถ้ามี ทังนี ตามระเบียบทีกรมสรรพสามิตกําหนด
14
15

มาตรา 34 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
มาตรา 34/1 และมาตรา 34/2 เพิมเติมโดย มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550
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มาตรา 36 ให้ผนู้ ําเข้านํามันเชือเพลิงเพือใช้ในราชอาณาจักรส่งเงินเข้ากองทุนตามปริมาณนํามันเชือเพลิงทีนําเข้า
มาเพือใช้ในราชอาณาจักรในอัตราทีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกาํ หนด
การส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึง ให้สง่ แก่กรมศุลกากรพร้อมกับการชําระค่าภาษีอากร สําหรับนํามันเชือเพลิงนัน
ถ้ามี ทังนี ตามระเบียบทีกรมศุลกากรกําหนด
มาตรา 37 ให้ผซู้ อหรื
ื อได้มาซึงก๊าซจากผูร้ บั สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยการปิ โตรเลียมซึงเป็ นผูผ้ ลิตได้จากการ
แยกก๊าซธรรมชาติ ส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราทีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกาํ หนด
การส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึง ให้ส่งแก่กรมเชือเพลิงธรรมชาติ16พร้อมกับการชําระค่าภาคหลวงสําหรับก๊าซ
ถ้ามี ทังนี ตามระเบียบทีกรมเชือเพลิงธรรมชาติกาํ หนด
17 มาตรา 38

ในกรณีทผูี ม้ หี น้าทีส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 35 มาตรา 36 หรือมาตรา 37 ไม่สง่ เงินเข้ากองทุนหรือ
ส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตามจํานวนทีต้องส่งกองทุนภายในเวลาทีกําหนดแก่กรมสรรพสามิตสําหรับผูผ้ ลิตนํามันเชือเพลิง ณ
โรงกลันและจําหน่ ายเพือใช้ในราชอาณาจักร หรือกรมศุลกากรสําหรับผู้นําเข้านํ ามันเชือเพลิง หรือกรมเชือเพลิงธรรมชาติ
สําหรับผูท้ ซืี อหรือได้มาซึงก๊าซจากผูร้ บั สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยการปิ โตรเลียมให้กรมสรรพสามิต หรือกรมศุลกากร หรือ
กรมเชือเพลิงธรรมชาติ แล้วแต่กรณี ดําเนินคดีตามมาตรา 58 โดยเร็ว เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี
(1) ในกรณีทผูี น้ ันเห็นเองว่าตนมีกรณีดงั กล่าว ให้ผู้นันส่งเงินตามจํานวนทีต้องส่งหรือตามจํานวนทีขาด
พร้อมทังเงินเพิมในอัตราร้อยละสามต่อเดือนของจํานวนเงินดังกล่าวนับแต่วนั ทีครบกําหนดส่งเงินเข้ากองทุนจนกว่าจะครบแก่
กรมสรรพสามิต กรมศุลกากรหรือกรมเชือเพลิงธรรมชาติ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทกรมสรรพสามิ
ี
ต กรมศุลกากร หรือกรมเชือเพลิงธรรมชาติ แล้วแต่กรณี ตรวจพบว่ามีกรณี
ดังกล่าว และแจ้งเป็ นหนังสือให้ผมู้ หี น้าทีส่งเงินเข้ากองทุนส่งเงินเข้ากองทุนภายในระยะเวลาทีกําหนด และผูน้ ันได้ส่งเงินตาม
จํานวนทีต้องส่งหรือตามจํานวนทีขาด พร้อมทังเงินเพิมในอัตราร้อยละหกต่อเดือนของจํานวนเงินดังกล่าวนับแต่วนั ทีครบ
กําหนดส่งเงินเข้ากองทุนจนกว่าจะครบแก่กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือกรมเชือเพลิงธรรมชาติ แล้วแต่กรณี ภายใน
ระยะเวลาทีกําหนด
เมือผูม้ หี น้าทีส่งเงินเข้ากองทุนได้ดาํ เนินการตามทีกําหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ผูน้ นไม่
ั มคี วามผิด
ให้ถอื ว่าเงินเพิมเป็ นเงินทีต้องส่งเข้ากองทุนด้วย และในการคํานวณระยะเวลาเพือการคํานวณเงินเพิมตาม (1) หรือ
(2) นัน หากมีเศษของเดือนให้นบั เป็ นหนึงเดือน
มาตรา 39 เงินทีส่งเข้ากองทุนตามมาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 37 ให้ถอื เป็ นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร
หมวด 5
มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ
มาตรา 40 โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทีจะต้องจัดให้มกี ารอนุ รกั ษ์พลังงาน รวมทังมีเครืองจักร อุปกรณ์
เครืองมือ เครืองใช้ และวัสดุทจํี าเป็ นเพือการนันๆ หรือผูผ้ ลิตหรือผูจ้ าํ หน่ายเครืองจักรหรืออุปกรณ์ทมีี ประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุ
เพือใช้ในการอนุรกั ษ์พลังงาน มีสทิ ธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือได้ดงั ต่อไปนี
(1) ขอรับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามพระราชบัญญัตนิ ี
(2) ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา 25
เจ้าของโรงงานหรืออาคาร ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจทีไม่มหี น้าทีต้องจัดให้มกี ารอนุ รกั ษ์พลังงานตามวรรคหนึง
แต่ ประสงค์ทจะจั
ี ดให้มเี ครืองจักร อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้หรือระบบควบคุมการทํางานของตนเองเพือทําการอนุ รกั ษ์
พลังงานให้มสี ทิ ธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามวรรคหนึงได้

16

คําว่า “กรมทรัพยากรธรณี” ในพระราชบัญญัตนิ ี แก้ไขเป็ น “กรมเชือเพลิงธรรมชาติ” โดยมาตรา 33 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจ
หน้าทีของส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
17 มาตรา 38 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตก
ิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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มาตรา 41 คํา ขอรับ การส่ง เสริม และช่ ว ยเหลือ ตามมาตรา 40 ให้ยืนต่ อ คณะกรรมการกองทุ น ตามระเบียบที
คณะกรรมการกองทุนกําหนด
ในการพิจารณอนุ มตั ติ ามวรรคหนึง คณะกรรมการกองทุนอาจจ้างบุคคลหรือสถาบันใด ซึงเป็ นผู้ชํานาญการหรือ
เชียวชาญทําการศึกษาและรายงานหรือให้ความเห็นเพือประกอบการพิจารณาได้
ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุ มตั คิ ําขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามแนวทางหลักเกณฑ์และเงือนไขที
คณะกรรมการนโยบายพลัง งานแห่ง ชาติกํา หนดตามมาตรา 4(8) และแจ้ง ให้ส่วนราชการทีเกียวข้อ งปฏิบ ัติต ามมติของ
คณะกรรมการกองทุนในการส่งเสริมหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมและช่วยเหลือต่อไป
ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงานมีหน้าทีติดตามให้ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมและช่วยเหลือปฏิบตั กิ ารให้
เป็ นไปตามวรรคสาม และรายงานให้คณะกรรมการกองทุนทราบ
หมวด 6
ค่าธรรมเนี ยมพิ เศษ
18 มาตรา 42

เมือพ้นกําหนดสามปี นับแต่วนั ทีกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 9(1) หรือมาตรา 21(1) ใช้บงั คับ ใน
กรณีทเป็
ี นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมก่อนหรือในวันทีกฎกระทรวงดังกล่าวใช้บงั คับ หรือนับแต่วนั ทีเป็ นโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมในกรณีเป็ นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหลังวันทีกฎกระทรวงดังกล่าวใช้บงั คับ ถ้าเจ้าของโรงงาน
ควบคุม หรือเจ้าของอาคารควบคุมผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องชําระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้ าตามหมวดนี
ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้ าตามวรรคหนึงจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟ้ า
ทีซือหรือได้มาจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้ านครหลวง หรือการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค โดยให้ถอื ว่ามีผลบังคับ
เช่นเดียวกับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้ าตามกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้ านคร
หลวง หรือกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค แล้วแต่กรณี
มาตรา 43 ให้คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้ า
ในการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้ าตามวรรคหนึง ให้คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างอัตราค่าไฟฟ้ า
ทีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมชําระให้แก่การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้ านครหลวง หรือการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าคกับต้นทุนรวมในการผลิตและจ่ายไฟฟ้ าจํานวนดังกล่าวให้แก่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ต้นทุนรวมตามวรรคสองหมายความว่า ค่าลงทุนในระบบผลิตและระบบจ่ายไฟฟ้ า ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเชือเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้ า ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ความสูญเสียในระบบไฟฟ้ า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้ าและให้รวมถึงผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมหรือประชาชนอันเกิดจากการผลิตและจ่ายไฟฟ้ านันทีไม่เป็ น
ภาระโดยตรงของการไฟฟ้ าผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้ านครหลวงหรือการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคด้วย
มาตรา 44 เมือมีกรณีทต้ี องดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ การใช้ไฟฟ้ าตามมาตรา 42 ให้อธิบดีมหี นังสือ
แจ้งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทีจะต้องชําระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้ าทราบ และให้ภาระการ
ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้ าเริมมีผลตังแต่วนั ทีหนึงของเดือนถัดไปนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งจากอธิบดี
ให้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้ านครหลวง หรือการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเป็ นผูจ้ ดั เก็บค่าธรรมเนียม
พิเศษการใช้ไฟฟ้ าจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทีซือหรือได้ไปจากตนพร้อมกับการจัดเก็บค่าไฟฟ้ าปกติประจําเดือน
และนําส่งกองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้รบั ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้ า
มาตรา 45 ในระหว่างทีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต้องชําระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้ าตามหมวดนี
ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมนันเป็ น
การชัวคราวได้ หรือให้ระงับ หรือลดการให้การส่งเสริมหรือช่วยเหลือเป็ นการชัวคราว ในกรณีทโรงงานควบคุ
ี
มหรืออาคาร
ควบคุมดังกล่าวได้รบั การส่งเสริมและช่วยเหลืออยู่แล้วได้ตามทีเห็นสมควร
18

มาตรา 42 วรรคหนึง ถูกยกเลิกโดย มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว

กฎหมายอาคาร

10
19 มาตรา 46

เมือโรงงานควบคุม หรือ อาคารควบคุ มทีต้อ งชํา ระค่ า ธรรมเนี ยมพิเ ศษการใช้ไ ฟฟ้ า ได้ป ฏิบตั ิตาม
กฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 9(1) หรือมาตรา 21(1) แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ
ให้อธิบดีดําเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตังแต่วนั ทีได้รบั แจ้งว่าโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมดังกล่าวได้ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 9(1) หรือมาตรา 21(1) หรือไม่ ในกรณีทีได้มกี ารปฏิบตั ิตาม
กฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว ให้อธิบดีมคี ําสังยุตกิ ารเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้ าและมีหนังสือแจ้งให้โรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมทราบ
คําสังยุตกิ ารเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้ าตามวรรคสอง ให้มผี ลใช้บงั คับตังแต่วนั ทีหนึงของเดือนถัดไป
หมวด 7
พนักงานเจ้าหน้ าที
มาตรา 47 เพือปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี ให้พนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจดังต่อไปนี
(1) มีหนังสือเรียกเจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทําคํา
ชีแจงเป็ นหนังสือ หรือให้สง่ เอกสารหลักฐานใด ๆ เพือตรวจสอบหรือเพือประกอบการพิจารณา
(2) เข้าไปในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขนถึ
ึ งพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ทําการของสถานทีนันเพือตรวจสอบหรือดําเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี ในการนี ให้มอี ํานาจสอบถามข้อเท็จจริง
หรือตรวจสอบเอกสารบันทึกสภาพโรงงาน อาคาร เครืองจักรและอุปกรณ์ และสิงทีเกียวข้องกับการอนุรกั ษ์พลังงานในโรงงาน
และอาคาร รวมตลอดถึงการปฏิบตั งิ านของบุคคลใดๆ ในสถานทีนัน และให้มอี ํานาจตรวจสอบเครืองจักรและอุปกรณ์ หรือนํา
วัสดุปริมาณพอสมควรเท่าทีเป็ นไปได้ไปเป็ นตัวอย่างเพือการตรวจสอบได้
20 (3) ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครืองจักรหรืออุปกรณ์ แ ละคุณภาพวัสดุ
หรืออุปกรณ์เพือการอนุรกั ษ์พลังงาน ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 48 ในการปฏิบตั ิหน้าทีของพนักงานเจ้าหน้าทีตามมาตรา 47(2) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุม ตลอดจนบุคคลซึงเกียวข้องหรืออยู่ในสถานทีนันอํานวยความสะดวกตามสมควร
21 มาตรา 48/1

ในกรณีทีจะต้องมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานการใช้พลังงานในเครืองจักรหรือ
อุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพือการอนุ รกั ษ์พลังงานตามมาตรา 47(3) อธิบดีอาจอนุญาตให้บุคคลหรือนิตบิ ุคคลเป็ น
ผูด้ าํ เนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าทีได้
การกําหนดคุณสมบัติ การขอรับใบอนุ ญาต การอนุ ญาต และการต่ออายุใบอนุ ญาตของบุคคลหรือนิติบุคคลตาม
วรรคหนึง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
21 มาตรา 48/2

ผูร้ บั ใบอนุ ญาตตามมาตรา 48/1 ผูใ้ ดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา 47(3) อันเป็ น
เท็จ หรือไม่ตรงตามความเป็ นจริงและศาลได้มคี าํ พิพากษาถึงทีสุดให้ลงโทษตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัตนิ แล้
ี ว ให้อธิบดี
สังเพิกถอนใบอนุญาต
21 มาตรา 48/3

กรณี ทีผู้ร ับ อนุ ญ าตตามมาตรา 48/1 ถู ก ฟ้ อ งต่ อ ศาลว่ า ได้ก ระทํ า ความผิด ตามมาตรา 56 แห่ ง
พระราชบัญญัตนิ ี ให้อธิบดีมอี าํ นาจสังพักใช้ใบอนุญาตไว้รอคําพิพากษาถึงทีสุดก็ได้
ห้ามมิให้ผรู้ บั อนุญาตทีถูกสังพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการตามใบอนุญาตนัน
21 มาตรา 48/4

ผู้รบั ใบอนุ ญาตซึงถูกพักใช้ใบอนุ ญาต มีสทิ ธิอุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้

รับทราบคําสัง
คําสังของรัฐมนตรีให้เป็ นทีสุด
การอุทธรณ์คาํ สังรัฐมนตรีตามวรรคหนึงไม่เป็ นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสังพักใช้ใบอนุญาต
19

มาตรา 46 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
มาตรา 47(3) เพิมเติมโดย มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550
21 มาตรา 48/1 มาตรา 48/2 มาตรา 48/3 และมาตรา 48/4 เพิมเติมโดย มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัตก
ิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550
20
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มาตรา 49 ในการปฏิบตั หิ น้าที พนักงานเจ้าหน้าทีต้องแสดงบัตรประจําตัวแก่บุคคลซึงเกียวข้อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าทีให้เป็ นไปตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 8
การอุทธรณ์
มาตรา 50 ผู้ได้รบั หนังสือแจ้งผลตามมาตรา 8 วรรคสาม ผู้ใดไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งดังกล่าว ให้อุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้ง
ในกรณีเช่นว่านี ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงานรอการดําเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะมีคาํ วินิจฉัย
ของรัฐมนตรีและแจ้งคําวินิจฉัยให้ผยู้ นคํ
ื าร้องทราบแล้ว
มาตรา 51 ผู้ได้รบั หนังสือแจ้งตามมาตรา 44 วรรคหนึง ผู้ใดไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งให้อุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้ง
การอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เว้นแต่รฐั มนตรีจะเห็นสมควรให้มกี ารทุเลาการบังคับตาม
กฎหมายนันไว้ชวคราว
ั
มาตรา 52 การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 50 และมาตรา 51 ให้รฐั มนตรีพจิ ารณาโดยเร็ว
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็ นทีสุด
หมวด 9
บทกําหนดโทษ
มาตรา 53 เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลตามมาตรา 8 วรรคสามอันเป็ นเท็จ ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึงแสนห้าหมืนบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา 54 เจ้าของโรงงานควบคุมผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังของอธิบดีทสัี งตามมาตรา 10 หรือเจ้าของอาคารควบคุม
ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังของอธิบดีทสัี งตามมาตรา 10 ซึงได้นํามาใช้บงั คับโดยอนุโลมตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมืนบาท
22 มาตรา 55

เจ้า ของโรงงานควบคุ ม เจ้า ของอาคารควบคุ ม หรือ ผู้ร ับ ผิด ชอบด้า นพลัง งานผู้ใ ดไม่ ป ฏิบ ัติต าม
กฎกระทรวงทีออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
23 มาตรา 56

ผูร้ บั ใบอนุ ญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครืองจักรหรืออุปกรณ์ และ
คุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพือการอนุ รกั ษ์พลังงานตามมาตรา 48/1 ผูใ้ ดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา 47(3)
อันเป็ นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็ นจริง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทังจําทังปรับ
24 มาตรา 57

มาตรา 58 ผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตามจํานวนทีต้องส่งตามมาตรา 35 มาตรา 36
หรือมาตรา 37 ต้องระวางโทษจําคุกตังแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตังแต่หนึงแสนบาทถึงสิบล้านบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา 59 ผูใ้ ดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าทีซึงปฏิบตั หิ น้าทีตามมาตรา 47(2) ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
25 มาตรา 60

ในกรณีทผูี ้กระทําความผิดเป็ นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิตบิ ุคคลนันเกิดจากการสังการ
หรือการกระทําของกรรมการ หรือผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ ุคคลนัน หรือในกรณีทบุี คคล
22

มาตรา 55 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
มาตรา 56 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
24 มาตรา 57 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตก
ิ ารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550
25 มาตรา 60 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 3(27) แห่งพระราชบัญญัตแ
ิ ก้ไขเพิมเติมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเกียวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. 2560
และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
23
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ดังกล่าวมีหน้าทีต้องสังการหรือกระทําการและละเว้นไม่สงการหรื
ั
อไม่กระทําการจนเป็ นเหตุให้นิตบิ ุคคลนันกระทําความผิด ผู้
นันต้องรับโทษตามทีบัญญัตไิ ว้สาํ หรับความผิดนัน ๆ ด้วยนัน
มาตรา 61 บรรดาความผิด ตามพระราชบัญ ญัตินี ให้ค ณะกรรรมการเปรีย บเทีย บคดีทีรัฐ มนตรีแ ต่ ง ตังจาก
เจ้าหน้าทีของรัฐซึงเป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นทางกฎหมายสามคนมีอาํ นาจเปรียบเทียบได้ และเมือผูก้ ระทําความผิดได้ชาํ ระค่าปรับ
ตามจํานวนทีได้เปรียบเทียบภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีกําหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ในการสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ีและบุคคลนันยินยอมให้
เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรืองให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึงภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีผูน้ ันแสดง
ความยินยอมให้เปรียบเทียบ
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปั นยารชุน
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี คือ เนื องจากความต้อ งการใช้พ ลัง งานเพือตอบสนองการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิมขึนในอัตราทีสูง อันเป็ นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพือจัดหาพลังงาน
ทังในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการทีเพิมขึนดังกล่าวและปั จจุบนั การดําเนินการอนุ รกั ษ์พลังงานเพือให้มกี ารผลิต
และการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนก่อให้เกิดการผลิตเครืองจักรและอุปกรณ์ทมีี ประสิทธิภาพและ
วัสดุทใช้
ี ในการอนุ รกั ษ์พลังงานขึนภายในประเทศ นัน ยังไม่สามารถเร่งรัดดําเนินงานให้บรรลุเป้ าหมายได้ สมควรกําหนด
มาตรการในการกํากับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเกียวกับการใช้พลังงาน โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน เป้ าหมาย
และแผนอนุรกั ษ์พลังงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรกั ษ์พลังงาน วิธปี ฏิบตั ใิ นการอนุรกั ษ์พลังงานการกําหนดระดับการ
ใช้พลังงานในเครืองจักรและอุปกรณ์ การจัดตังกองทุนเพือพัฒนาและอนุ รกั ษ์พลังงานเพือให้การอุดหนุ น ช่วยเหลือในการ
อนุ รกั ษ์พลังงาน การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิงแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นคว้าวิจยั เกียวกับพลังงาน และ
กําหนดมาตรการเพือส่งเสริมให้มกี ารอนุรกั ษ์พลังงาน หรือผลิตเครืองจักรอุปกรณ์ทมีี ประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพือใช้ในการอนุ
รักษ์พลังงาน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที 33 วันที 2 เมษายน 2535

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ให้
ี ใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดหนึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยทีพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุ รกั ษ์พลังงาน พ.ศ.
2535 มีบทบัญญัตบิ างประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปั จจุบนั สมควรแก้ไขเพิมเติมบทบัญญัตดิ งั กล่าวเพือให้สามารถ
กํากับและส่งเสริมการใช้พลังงาน การอนุ รกั ษ์พลังงานให้มปี ระสิทธิภาพ และสามารถปรับเปลียนแนวทางการอนุ รกั ษ์พลังงาน
ให้ทนั ต่อเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครืองจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สนิ ของ
กองทุนเพือส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน ตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิตบิ ุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
การใช้พลังงานในเครืองจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพือการอนุ รกั ษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที เพือให้
ทันต่อการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที 87 ก วันที 4 ธันวาคม 2550
กฎหมายอาคาร

