
 
พระราชบัญญัติ  

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ. 2535  
------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ใหไว ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2535  

เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน  
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศ  
วา  
 โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ  
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้  
 
 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535"  
 
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป*  
 (ประกาศใน รจ.  22/1    วันลง รจ.   2 เมษายน 2535)  
 
 มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้  
 "พลังงาน" หมายความวา ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใหงานได ไดแก   
พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และใหหมายความรวมถึงสิ่งที่อาจใหงานได เชน เชื้อเพลิง  
ความรอนและไฟฟา เปนตน  
 "พลังงานหมุนเวียน" หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล น้ํา แสง  
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อาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคลื่น เปนตน  
 "พลังงานสิ้นเปลือง" หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันดิบ   
น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน  
 "เชื้อเพลิง" หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามัน เชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ กาซ  
เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสังเคราะห ฟน ไม แกลบ กากออย ขยะและสิ่งอื่น ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงาน  
แหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 "น้ํามันเชื้อเพลิง" หมายความวา กาซ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน น้ํามันกาด  
น้ํามันดีเซล นํ้ามันเตา น้ํามันอื่น ๆ ที่คลายกับน้ํามันที่ไดออกชื่อมาแลวและผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นตามที่  
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 "กาซ" หมายความวา กาซปโตรเลียมเหลวที่ใชเปนกาซหุงตมหรือกาซไฮโดรคารบอนเหลว ซึ่งได  
แก โปรเปน โปรปลีน นอรมัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทีลีนส อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวม  
กันเปนสวนใหญ  
 "โรงกลั่น" หมายความวา โรงกล่ันน้ํามันเชื้อเพลิง สถานที่ผลิตและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง และ  
หมายความรวมถึงโรงแยกกาซและโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียมและสารละลายดวย  
 "คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ" หมายความวา คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  
ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  
 "อนุรักษพลังงาน" หมายความวา ผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด  
 "ตรวจสอบ" หมายความวา สํารวจ ตรวจวัด และเก็บขอมูล  
 "โรงงาน" หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  
 "เจาของโรงงาน" หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานดวย  
 "อาคาร" หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
 "เจาของอาคาร" หมายความรวมถึงบุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารดวย  
 "กองทุน" หมายความวา กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 "คณะกรรมการกองทุน" หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
 "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน หรือผูซึ่งอธิบดีกรม  
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมอบหมาย  
 "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  
 (คําเฉพาะ  ศัพท และนิยามของกฎหมายทุกฉบับ ดู “CD พจนานุกรมกฎหมาย”  :  สูตรไพศาล)  



 3

 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 33) 
 
 
 มาตรา 4  เพื่อประโยชนในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ  
นโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
 (1) เสนอนโยบาย เปาหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานตอคณะรัฐมนตรี  
 (2) เสนอตอคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 8 และมาตรา 18  
 (3) ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 9 มาตรา 11  มาตรา 19 และมาตรา 23  
 (4) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใชจายเงินกองทุนตาม  
มาตรา 28 (1)  
 (5) กําหนดชนิดของน้ํามันเช้ือเพลิงที่ไมตองสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 28 (5)  
 (6) กําหนดอัตราการสงเงินเขากองทุนสําหรับน้ํามันเช้ือเพลิงตามมาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา   
37  
 (7) ใหความเห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา 43  
 (8) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการใหการสงเสริมและชวยเหลือแกโรงงาน อาคาร  
ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง และผูผลิตหรือผูจําหนายวัสดุเพื่อใชในการ  
อนุรักษพลังงานตามมาตรา 40  
 (9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  
 การกําหนดตาม (5) และ (6) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
 มาตรา 5  หนังสือหรือคําสั่งที่มีถึงบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาหนาที่นําสง  
ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น หรือสงโดยทาง  
ไปรษณียลงทะเบียน  
 ในกรณีที่ไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยเหตุใด ๆ ใหสงโดยวิธีปดหนังสือหรือ  
คําสั่งไวในที่ท่ีเห็นไดงาย ณ ที่อยู สํานักงาน หรือบานท่ีบุคคลนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวา  
ดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือจะโฆษณาขอความยอในหนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองที่  
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นั้นก็ได  
 เมื่อไดสงตามวิธีดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวันแลว ใหถือวาบุคคลนั้นไดรับ  
หนังสือหรือคําสั่งนั้นแลว  
 
 มาตรา 6  ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวง  
อุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตาม  
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน  
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงและ  
กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 33) 
 

หมวด 1  
การอนุรักษพลังงานในโรงงาน  

------ 
 
 มาตรา 7  การอนุรักษพลังงานในโรงงานไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
 (1) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเชื้อเพลิง  
 (2) การปองกันการสูญเสียพลังงาน  
 (3) การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม  
 (4) การเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง  
 (5) การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟาการลดความตองการพลัง  
ไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟาใหเหมาะสมกับภาระและ  
วิธีการอื่น  
 (6) การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทํางานและวัสดุ  
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ที่ชวยในการอนุรักษพลังงาน  
 (7) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 
 มาตรา 8  การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงานหรือวิธีการใชพลังงาน  
อยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  
 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา  
 เจาของโรงงานควบคุมแหงใดใชพลังงานต่ํากวาขนาดหรือปริมาณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
ตามวรรคหนึ่งและจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหกเดือน เจาของ  
โรงงานควบคุมแหงน้ันอาจแจงรายละเอียดพรอมดวยเหตุผล และมีคําขอใหอธิบดีผอนผันการที่ตองปฏิบัติ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกลาวได ในกรณีที่มีคําขอดังกลาว ใหอธิบดีพิจารณาผอนผันหรือไม  
ผอนผันและมีหนังสือแจงผลใหเจาของโรงงานควบคุมทราบโดยเร็ว  
 
 
 มาตรา 9  เจาของโรงงานควบคุมตองอนุรักษพลังงานตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงาน  
ในโรงงานของตนใหเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีออก  
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  
 
 มาตรา 10  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของโรงงานควบคุมรายใด  
แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ  
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 9 และใหเจาของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตาม  
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น  
 
 มาตรา 11  นอกจากที่บัญญัติไวแลวในมาตรา 10 ใหเจาของโรงงานควบคุมมีหนาที่ดังตอไปนี้  
 (1) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 13 อยางนอยหนึ่งคน ประจําที่  
โรงงานควบคุมแตละแหง  
 (2) สงขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานใหแกกรมพัฒนาและสงเสริม  
พลังงาน ตามแบบและระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 (3) จัดใหมีการบันทึกขอมูลการใชพลังงาน  การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มี  
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ผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 (4) กําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมและสงใหแกกรมพัฒนาและ  
สงเสริมพลังงานตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 (5) ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ   
วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 กฎกระทรวงตามมาตรานี้ใหรัฐมนตรีออกโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง  
ชาติ  
 
 มาตรา 12  เจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน และแจงใหอธิบดีทราบ  
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุมตามมาตรา 8 ใชบังคับ  
ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมกอนวันที่พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 8 ใชบังคับ หรือนับแตวันที่  
เปนโรงงานควบคุม ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมในหรือหลังวันที่พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 8  
ใชบังคับ  
 
 มาตรา 13  ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
 (1) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานอยางนอย  
สามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม  
 (2) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงานดานการอนุรักษ  
พลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม  
 (3) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึง  
กันที่กระทรวงพลังงาน  จัดขึ้นหรือใหความเห็นชอบ  
 การรับรองของเจาของโรงงานควบคุมตาม (1) และ (2) ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 33) 
 
 มาตรา 14  ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปนี้  
 (1) บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานเปนระยะ ๆ  
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 (2) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน  
 (3) รับรองขอมูลที่เจาของโรงงานควบคุมสงใหแกกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานตามมาตรา 11   
(2)  
 (4) ควบคุมดูแลการบันทึกขอมูลตามมาตรา 11 (3) เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบไดและ 
รับรองความถูกตองของการบันทึกดังกลาว  
 (5) ชวยเจาของโรงงานควบคุมในการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของโรงงาน  
ควบคุมตามมาตรา 11 (4)  
 (6) รับรองผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหตามมาตรา 11 (5)  
 (7) ชวยเจาของโรงงานควบคุมปฏิบัติตามคําแนะนําของอธิบดีตามมาตรา 16  
 
 มาตรา 15  เจาของโรงงานควบคุมตองเก็บรักษาบันทึกขอมูลตามมาตรา 11 (3) ไวประจํา ณ  
โรงงานควบคุมเปนเวลาไมนอยกวาหาปเพื่อประโยชนในการใชงานและในการตรวจสอบของพนักงาน  
เจาหนาที่  
 
 มาตรา 16  เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามมาตรา 11 (4) ที่เจาของโรงงาควบคุมตองสงให  
แกกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ใหมีรายละเอียดแสดงถึงแผนการดําเนินการของโรงงานควบคุมที่จะให  
การอนุรักษพลังงานในโรงงานบรรลุสูมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม  
มาตรา 9  
 ถาอธิบดีเห็นวาเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานดังกลาวไมถูกตองใหอธิบดีมีหนาท่ีใหคําแนะนํา  
เพื่อใหเจาของโรงงานควบคุมแกไขใหถูกตองตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งติดตามและเรงรัดใหเจาของโรงงาน  
ควบคุมดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงานที่ไดแกไขแลว  

 

หมวด 2  
การอนุรักษพลังงานในอาคาร  

------ 
 

 มาตรา 17  การอนุรักษพลังงานในอาคารไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
 (1) การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร  
 (2) การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารใหอยูในระดับที่  
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เหมาะสม  
 (3) การใชวัสดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุ  
กอสรางนั้น ๆ  
 (4) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ  
 (5) การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุท่ีกอใหเกิดการอนุรักษพลังงานในอาคาร  
 (6) การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ  
 (7) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 
 มาตรา 18  การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงานและวิธีการใชพลังงาน  
อยางใดใหเปนอาคารควบคุมใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  
 ใหนํามาตรา 8 วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 19  เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุมใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ  
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด  
 (1) คาการถายเทความรอนรวมของอาคารและการใชพลังงานในอาคาร  
 (2) หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินหาคาการถายเทความรอนของวัสดุกอสรางอาคาร  
คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร และการใชพลังงานในอาคาร  
 (3) มาตรฐานการปรับอากาศ การทําน้ํารอนและการใหความรอนในอาคาร  
 
 มาตรา 20  ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 19  ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายวา  
ดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็นชอบที่จะนํามาใชบังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายวา  
ดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมีผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา   
8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522    และใหบรรดาผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการ  
ควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตามกฎกระทรวง  
ดังกลาว และในกรณีเชนวานี้ แมวาอาคารที่เขาลักษณะเปนอาคารควบคุมจะอยูในทองที่ที่ยังมิไดมีพระราช  
กฤษฎีกาใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ  
ควบคุมอาคารดวย  ท้ังนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
 
 มาตรา 21  เจาของอาคารควบคุมตองอนุรักษพลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานใน  
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อาคารของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 19  
 ใหนํามาตรา 10 มาใชบังคับแกเจาของอาคารควบคุมโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 22  ใหนํามาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 15 และมาตรา 16 มาใชบังคับแกเจาของอาคารควบคุม   
และใหนํามาตรา 13 และมาตรา 14 มาใชบังคับแกผูรับผิดชอบดานพลังงานของเจาของอาคารควบคุมแลว  
แตกรณี โดยอนุโลม  
 

หมวด 3  
การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร อุปกรณ  
และสงเสริมการใชวัสดุเพื่ออนุรักษพลังงาน  

------- 
 

 มาตรา 23  เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุ  
เพื่ออนุรักษพลังงาน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออก  
กฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้  
 (1) กําหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงานอัตราการสิ้นเปลือง  
พลังงานและประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใดเปนเคร่ืองจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง  
 (2) กําหนดวัสดุตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอยางใด เปนวัสดุเพ่ือใชในการอนุรักษพลังงาน  
 ผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษ  
พลังงานตามวรรคหนึ่งมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา 40 ได  

 
 
 
 
 

หมวด 4  
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

------ 
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 มาตรา 24  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงเรียกวา "กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน"  
ในกระทรวงการคลัง เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการ  
อนุรักษพลังงานโดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้  
 (1) เงินที่โอนจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการแกไขและปองกันภาวะการขาด  
แคลนน้ํามันเช้ือเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด  
 (2) เงินที่สงตามมาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 37  
 (3) เงินคาธรรมเนียมพิเศษท่ีจัดเก็บตามมาตรา 42  
 (4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ  
 (5) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลตางประเทศ  
หรือองคการระหวางประเทศ  
 (6) เงินจากดอกผลและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้  
 ใหกระทรวงการคลังเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนตาม  
พระราชบัญญัตินี้  
 
 มาตรา 25  เงินกองทุนใหใชเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้  
 (1) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและดําเนินงานในการ  
อนุรักษพลังงานหรือการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
 (2) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแกเอกชนสําหรับการลงทุนและดําเนินงาน  
ในการอนุรักษพลังงานหรือเพื่อการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน  
 (3) เปนเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษา หรือองคกร  
เอกชนในเรื่องดังตอไปนี้  
  (ก) โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไข  
ปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน  
  (ข) การคนควา วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การสงเสริมและการอนุรักษพลังงาน   
การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานและเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและ  
วางแผนพลังงาน  
  (ค) โครงการสาธิตหรือโครงการริเริ่มที่เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานหรือการปองกันและ  
แกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน  
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  (ง) การศึกษา การฝกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน  
  (จ) การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนา การสงเสริม  
การอนุรักษพลังงาน และการปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน  
 (4) เปนคาใชจายในการบริหารงานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อใหเปนไปตามพระราช  
บัญญัตินี้  
 
 มาตรา 26  องคกรเอกชนที่มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนตามมาตรา 25 (3) ตองมีฐานะ  
เปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการอนุรักษพลัง  
งานหรือการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน และมิไดมีวัตถุประสงคในทาง  
การเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการประกอบกิจกรรมดังกลาว  
 
 มาตรา 27  ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่นายก  
รัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพลังงาน  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ  
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   
อธิบดีกรมบัญชีกลาง  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  อธิบดีกรมโยธาธิการและ  
ผังเมือง  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายกวิศวกรรมสถาน  
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภและผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปน  
กรรมการ  และผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนกรรมการและเลขานุการ  
 การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ  
มีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการเงิน วิทยาการพลังงานและการสงเสริมและรักษา  
คุณภาพสิ่งแวดลอมดวย  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 33) 
 
 มาตรา 28  ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  
 (1) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใชจายเงินกองทุนตามวัตถุ  
ประสงคที่กําหนดไวในมาตรา 25 ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  
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 (2) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา 25 ทั้งนี้ ตามแนวทาง   
หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา 4   
(4)  
 (3) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงินชวยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุน  
จากกองทุน  
 (4) เสนออัตราการสงเงินเขากองทุนสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง  
ชาติ  
 (5) เสนอชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับยกเวนไมตองสงเงินเขากองทุนตอคณะกรรมการนโยบาย  
พลังงานแหงชาติ  
 (6) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  
 (7) ยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ  
 (8) พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา 40 (2) ตามแนวทาง หลักเกณฑ  
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา 4 (8)  
 (9) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา 41  
 (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  
 การกําหนดตาม (3) (7) และ (9) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
 มาตรา 29  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได  
 
 มาตรา 30  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 29 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก  
ตําแหนงเมื่อ  
 (1) ตาย  
 (2) ลาออก  
 (3) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ  
 (4) เปนบุคคลลมละลาย  
 (5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
 (6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา  
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
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 มาตรา 31  ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตง  
ตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยู  
ในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงต้ังไวแลวนั้น  
 
 
 มาตรา 32  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบตามวาระแลวแตยังมิไดมีการแตงต้ัง  
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลาง  
กอน จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม  
 
 มาตรา 33  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน  
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ใหกรรมการซึ่งมาประชุม  
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  
 
 มาตรา 34  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่  
คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใด ๆ มาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็นได  
 ใหนํามาตรา 33 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 35  ใหผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกล่ันและจําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักรสงเงินเขากอง  
ทุนตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการนโยบาย  
พลังงานแหงชาติกําหนด  
 การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมสรรพสามิตพรอมกับการชําระภาษีสรรพสามิต  
สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง ถามี  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมสรรพสามิตกําหนด  
 
 มาตรา 36  ใหผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในราชอาณาจักร สงเงินเขากองทุนตามปริมาณน้ํามัน  
เชื้อเพลิงที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด  
 การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมศุลกากรพรอมกับการชําระคาภาษีอากรสําหรับ  



 14

น้ํามันเชื้อเพลิงนั้น ถามี  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมศุลกากรกําหนด  
 
 มาตรา 37  ใหผูซื้อหรือไดมาซึ่งกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมซึ่งเปน  
ผูผลิตไดจากการแยกกาซธรรมชาติ สงเงินเขากองทุนในอัตราที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  
กําหนด  
 การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพรอมกับการชําระคา  
ภาคหลวงสําหรับกาซ ถามี  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนด  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 33) 
 
 มาตรา 38  ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนตามมาตรา 35 มาตรา 36 หรือมาตรา 37 ไมสงเงิน  
เขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสง ใหกรมสรรพสามิตสําหรับผูผลิตน้ํามันเชื้อ  
เพลิง ณ โรงกลั่นและจําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักร กรมศุลกากรสําหรับผูนําเขานํ้ามันเชื้อเพลิงหรือกรม  
ทรัพยากรธรณีสําหรับผูที่ซื้อหรือไดมาซึ่งกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมซึ่งเปน  
ผูผลิตไดจากการแยกกาซธรรมชาติ แลวแตกรณี เปนผูดําเนินการใหมีการดําเนินคดีตามมาตรา 58 โดยเร็ว  
 ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนไมสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่งหรือสงภายหลังระยะเวลา  
ที่กําหนด  นอกจากจะมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหเสียเงินเพ่ิมในอัตรารอยละสามตอเดือนของ  
จํานวนเงินดังกลาวตั้งแตวันที่ครบกําหนดสงและใหถือวาเงินเพิ่มน้ีเปนเงินที่ตองสงเขากองทุนดวย  
 ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคสอง เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน  
 
 มาตรา 39  เงินที่สงเขากองทุนตามมาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 37 ใหถือวาเปนรายจายตาม  
ประมวลรัษฎากร  
 

หมวด 5  
มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ  

------ 



 15

 
 มาตรา 40  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะตองจัดใหมีการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งมีเครื่อง  
จักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่จําเปนเพื่อการนั้น ๆ หรือผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรือ  
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือ  
ไดดังตอไปนี้  
 (1) ขอรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้  
 (2) ขอรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา 25  
 เจาของโรงงานหรืออาคาร สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ไมมีหนาที่ตองจัดใหมีการอนุรักษ  
พลังงานตามวรรคหนึ่ง แตประสงคที่จะจัดใหมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชหรือระบบควบคุม  
การทํางานของตนเองเพื่อทําการอนุรักษพลังงานใหมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามวรรคหนึ่งได  
 
 มาตรา 41  คําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา 40 ใหย่ืนตอคณะกรรมการกองทุนตาม  
ระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด  
 ในการพิจารณาอนุมัติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกองทุนอาจจางบุคคลหรือสถาบันใดซึ่งเปน  
ผูชํานาญการหรือเชี่ยวชาญทําการศึกษาและรายงาน หรือใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาได  
 ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามแนวทาง  
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา 4 (8) และแจงให  
สวนราชการที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกองทุนในการสงเสริมหรือใหความชวยเหลือ  
แกผูไดรับการสงเสริมและชวยเหลือตอไป  
 ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีหนาที่ติดตามใหผูไดรับการสงเสริมและชวยเหลือปฏิบัติการ  
ใหเปนไปตามวรรคสาม และรายงานใหคณะกรรมการกองทุนทราบ  
 

หมวด 6  
คาธรรมเนียมพิเศษ  

------ 
 
 มาตรา 42  เม่ือพนกําหนดสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 19 ใช  
บังคับ  ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกอนวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 9 หรือ  
มาตรา 19 ใชบังคับ  หรือนับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุม  
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ในหรือหลังวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 19 ใชบังคับ ถาเจาของโรงงานควบคุมหรือ  
เจาของอาคารควบคุมผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาว เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ  
อาคารควบคุม แลวแตกรณี จะตองมีหนาที่ชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามหมวดนี้  
 คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  
ตามปริมาณไฟฟาที่ซื้อหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการ  
ไฟฟาสวนภูมิภาค โดยใหถือวามีผลบังคับเชนเดียวกับการเรียกเก็บคาไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการไฟฟา  
ฝายผลิตแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยการไฟฟานครหลวง หรือกฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค  
แลวแตกรณี  
 
 มาตรา 43  ใหคณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง  
ชาติ กําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา  
 ในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความแตกตาง  
ระหวางอัตราคาไฟฟาที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมชําระใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคกับตนทุนรวมในการผลิตและจายไฟฟาจํานวนดังกลาว  
ใหแกโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  
 ตนทุนรวมตามวรรคสองหมายความวา คาลงทุนในระบบผลิตและระบบจายไฟฟา คาใชจายในการ  
จัดหาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา คาใชจายในการบํารุงรักษา คาใชจายในการบริหาร ความสูญเสียในระบบ  
ไฟฟา และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการประกอบกิจการไฟฟาและใหรวมถึงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมหรือ  
ประชาชนอันเกิดจากการผลิตและจายไฟฟานั้นที่ไมเปนภาระ   โดยตรงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ  
ไทย การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาคดวย  
 
 มาตรา 44  เม่ือมีกรณีที่ตองดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามมาตรา 42 ให  
อธิบดีมีหนังสือแจงใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมที่จะตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษ  
การใชไฟฟาทราบ และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาเริ่มมีผลตั้งแตวันท่ีหนึ่งของเดือน  
ถัดไปนับแตวันที่ไดรับแจงจากอธิบดี  
 ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค เปน  
ผูจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือไดไปจากตน  
พรอมกับการจัดเก็บคาไฟฟาปกติประจําเดือน และนําสงกองทุนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ  
คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา  
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 มาตรา 45  ในระหวางที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใช  
ไฟฟาตามหมวดนี้ ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการสงเสริมและชวยเหลือแก  
โรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมนั้นเปนการชั่วคราวได หรือใหระงับ หรือลดการใหการสงเสริมหรือ  
ชวยเหลือเปนการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาวไดรับการสงเสริมและ  
ชวยเหลืออยูแลวไดตามที่เห็นสมควร  
 
 มาตรา 46  เม่ือโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาได  
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 19 แลว ใหแจงใหอธิบดีทราบ  
 เมื่ออธิบดีไดรับแจงตามวรรคหนึ่งแลว ใหอธิบดีพิจารณาภายในสามสิบวันวาโรงงานควบคุมหรือ  
อาคารควบคุมดังกลาวไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 19 หรือไม ในกรณีที่ไดมี  
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวแลว ใหอธิบดีมีคําสั่งยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาและ  
มีหนังสือแจงใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ  
 การยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่หนึ่งของเดือนถัดไป  
 
 
 
 

หมวด 7  
พนักงานเจาหนาที่  

------ 
 
 มาตรา 47  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้  
 (1) มีหนังสือเรียกเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือ  
ทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือใหสงเอกสารหลักฐานใด ๆ เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา  
 (2) เขาไปในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  
หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบ หรือดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้  
ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารบันทึกสภาพโรงงาน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ  
และสิ่งที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานในโรงงานและอาคารรวมตลอดถึงการปฏิบัติงานของบุคคลใด ๆ  
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ในสถานที่นั้น และใหมีอํานาจตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ หรือนําวัสดุปริมาณพอสมควรเทาที่เปนไป  
ไดไปเปนตัวอยางเพื่อการตรวจสอบได  
 
 มาตรา 48  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 47 (2) ใหเจาของโรงงานควบคุม  
หรือเจาของอาคารควบคุม ตลอดจนบุคคลซึ่งเกี่ยวของหรืออยูในสถานที่นั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร  
 
 มาตรา 49  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่งเกี่ยวของ  
 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 

หมวด 8  
การอุทธรณ  

------ 
 
 มาตรา 50  ผูไดรับหนังสือแจงผลตามมาตรา 8 วรรคสามผูใด ไมเห็นดวยกับหนังสือแจงดังกลาว   
ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง  
 ในกรณีเชนวานี้ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานรอการดําเนินการไวกอนจนกวาจะมีคําวินิจฉัย  
ของรัฐมนตรีและแจงคําวินิจฉัยใหผูยื่นคํารองทราบแลว  
 
 
 มาตรา 51  ผูไดรับหนังสือแจงตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งผูใดไมเห็นดวยกับหนังสือแจง ใหอุทธรณ  
ตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง  
 การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการ  
บังคับตามกฎหมายนั้นไวช่ัวคราว  
 
 มาตรา 52  การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 50 และมาตรา 51 ใหรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว  
 คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด  
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หมวด 9  

บทกําหนดโทษ  
------ 

 
 มาตรา 53  เจาของโรงงานควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผลตามมาตรา 8 วรรคสาม อัน  
เปนเท็จ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
 มาตรา 54  เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีที่สั่งตามมาตรา 10 หรือเจาของ  
อาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีที่สั่งตามมาตรา 10 ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตาม  
มาตรา 21 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท  
 
 มาตรา 55  เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 11 (1) หรือเจาของอาคารควบคุมผูใด  
ไมปฏิบัติตามมาตรา 11 (1) ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 22  ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง  
แสนบาท  
 
 มาตรา 56  เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 11 (2) (3) (4) หรือ (5) หรือมาตรา 15  
หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 11 (2) (3) (4) หรือ (5) หรือมาตรา 15 ซึ่งไดนํามาใช  
บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 22 ตองระวางโทษปรับไมเกิน   หนึ่งแสนบาท  
 
 
 มาตรา 57  เจาของโรงงานควบคุมผูใดรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามมาตรา 13 (1)   
หรือ (2) อันเปนเท็จ หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามมาตรา 13 (1)   
หรือ (2) ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 22 อันเปนเท็จ หรือผูรับผิดชอบดานพลังงานของ  
โรงงานควบคุมผูใดรับรองขอเท็จจริงตามมาตรา 14 (3) (4) หรือ (6) อันเปนเท็จ หรือผูรับผิดชอบดาน  
พลังงานของอาคารควบคุมผูใดรับรองขอเท็จจริงตามมาตรา 14 (3) (4) หรือ (6) ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดย  
อนุโลมตามมาตรา 22 อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือ  
ทั้งจําทั้งปรับ  
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 มาตรา 58  ผูใดไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสงตาม  
มาตรา 35  มาตรา 36 หรือมาตรา 37 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสน  
บาทถึงสิบลานบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
 มาตรา 59  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตาม  
มาตรา 47 (2) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท  
 
 มาตรา 60  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล กรรมการ   
หรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองระวาง  
โทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิด  
นั้น  
 (ตารางอัตราโทษสําเร็จรูป ดู “CD ฐานความผิดตั้งและแกขอหา”  :  สูตรไพศาล)  
 
 มาตรา 61 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีท่ีรัฐมนตรีแตงต้ัง  
จากเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในทางกฎหมายสามคนมีอํานาจเปรียบเทียบได และเมื่อผูกระทํา  
ความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่ไดเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี  
กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 ในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และ  
บุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ  ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี   ตาม  
วรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ  
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
      อานันท ปนยารชุน  
           นายกรัฐมนตรี  
 
-------------------------------------------------------------------- 
 หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เน่ืองจากความตองการใชพลังงาน  
เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเปนภาระแก  
ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไวใชตามความตองการที่เพิ่มขึ้นดังกลาวและ  
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ปจจุบันการดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหมีการผลิตและการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิ  
ภาพ ตลอดจนกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพและวัสดุที่ใชในการอนุรักษพลัง  
งานขึ้นภายในประเทศ นั้น ยังไมสามารถเรงรัดดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได สมควรกําหนดมาตรการ 
ในการกํากับ ดูแล สงเสริม และชวยเหลือเกี่ยวกับการใชพลังงาน โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน  
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ  
พลังงาน การกําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาและ  
อนุรักษพลังงานเพื่อใหการอุดหนุนชวยเหลือในการอนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหา  
สิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกําหนดมาตรการเพื่อสงเสริม  
ใหมีการอนุรักษพลังงานหรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพ่ือใชในการอนุรักษ  
พลังงานจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  

 
 


