
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา         
  
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน    
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พลังงาน” หมายความวา ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจ

ใหงานได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และใหหมายความรวมถึงส่ิงที่อาจให
งานได เชน เช้ือเพลิง ความรอนและไฟฟา เปนตน 

“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กาก
ออย ชีวมวล น้ํา แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคลื่น เปนตน 

“พลังงานสิ้นเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน 
ทรายน้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน 

“เช้ือเพลิง” หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันเชื้อเพลิง 
กาซธรรมชาติ กาซเชื้อเพลิง เช้ือเพลิงสังเคราะห ฟน ไม แกลบ กากออย ขยะและสิ่งอ่ืน ตามที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“น้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา กาซ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องบิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันอื่น ๆ ที่คลายกับน้ํามันที่ไดออกช่ือมาแลวและ
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๓/หนา ๑/๒ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

“กาซ” หมายความวา กาซปโตรเลียมเหลวที่ ใช เปนกาซหุงตมหรือกาซ
ไฮโดรคารบอนเหลว ซึ่งไดแก โปรเปน โปรปลีน นอรมัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทีลีนส 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันเปนสวนใหญ 

“โรงกลั่น” หมายความวา โรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิง สถานที่ผลิตและจําหนาย
น้ํามันเชื้อเพลิง และหมายความรวมถึงโรงแยกกาซและโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียมและ
สารละลายดวย 

“ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย พ ลั ง ง า น แ ห ง ช า ติ ” ห ม า ย ค ว า ม ว า 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ 

“อนุรักษพลังงาน” หมายความวา ผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด 

“ตรวจสอบ” หมายความวา สํารวจ ตรวจวัด และเก็บขอมูล 
“โรงงาน” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
“เจาของโรงงาน” หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานดวย 
“อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
“เจาของอาคาร” หมายความรวมถึงบุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารดวย 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*

หรือผูซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*มอบหมาย 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน* 
 
มาตรา ๔  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติ

นี้ ใหคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย เปาหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานตอ

คณะรัฐมนตร ี
(๒) เสนอตอคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ และ

มาตรา ๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)๒ ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ 
และมาตรา ๒๓ 

(๔) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย
เงินกองทุนตามมาตรา ๒๘ (๑) 

(๕) กําหนดชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมตองสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๒๘ 
(๕) 

(๖) กําหนดอัตราการสงเงินเขากองทุนสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงตาม มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ 

(๗) ใหความเห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๔๓ 
(๘) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการใหการสงเสริมและชวยเหลือ

แกโรงงาน อาคาร ผูผลิตหรือผูจําหนายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง และผูผลิต
หรือผูจําหนายวัสดุเพ่ือใชในการอนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๐ 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
การกําหนดตาม (๕) และ (๖) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕  หนังสือหรือคําส่ังที่มีถึงบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหเจาหนาที่นําสงในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของบุคคล
นั้น หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน 

ในกรณีที่ไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยเหตุใด ๆ ใหสงโดยวิธี
ปดหนังสือหรือคําส่ังไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ ที่อยู สํานักงาน หรือบานที่บุคคลนั้นมีช่ืออยูใน
ทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือจะโฆษณาขอความยอใน
หนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองที่นั้นก็ได 

เมื่อไดสงตามวิธีดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวันแลว ใหถือวา
บุคคลนั้นไดรับหนังสือหรือคําส่ังนั้นแลว 

 
มาตรา ๖๓  ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของตน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออก
กฎกระทรวงหรือประกาศ ตลอดจนมีอํานาจกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

                                                 
๒ มาตรา ๔ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
หมวด ๑ 

การอนุรักษพลังงานในโรงงาน 
   

 
มาตรา ๗  การอนุรักษพลังงานในโรงงานไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 
(๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเช้ือเพลิง 
(๒) การปองกันการสูญเสียพลังงาน 
(๓) การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม 
(๔) การเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง 
(๕) การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลด

ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟา
ใหเหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น 

(๖) การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการ
ทํางานและวัสดุที่ชวยในการอนุรักษพลังงาน 

(๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘  การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน หรือ

วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับ

แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เจาของโรงงานควบคุมแหงใดใชพลังงานต่ํากวาขนาดหรือปริมาณที่กําหนดใน

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งและจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวาหกเดือน เจาของโรงงานควบคุมแหงนั้นอาจแจงรายละเอียดพรอมดวยเหตุผล และมีคํา
ขอใหอธิบดีผอนผันการที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกลาวได ในกรณีที่มีคําขอ
ดังกลาว ใหอธิบดีพิจารณาผอนผันหรือไมผอนผันและมีหนังสือแจงผลใหเจาของโรงงานควบคุม
ทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา ๙๔  เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม ใหรัฐมนตรี

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังตอไปนี ้

                                                 
๔ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงาน
ควบคุมตองปฏิบัติ 

(๒) กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําในโรงงานควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงาน
ควบคุมใดใหไดรับยกเวนจากการตองปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดก็ได และกฎกระทรวงดังกลาวจะ
กําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือเร่ืองอ่ืนใดที่เปนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตาม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก็ได 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังใหเจาของ

โรงงานควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงาน
เปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ และให
เจาของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังนั้น 

 
มาตรา ๑๑๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๓๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๔๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๕๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๖๑๐  (ยกเลิก) 

                                                 
๕ มาตรา ๑๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๖ มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๗ มาตรา ๑๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๘ มาตรา ๑๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๙ มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๒ 

การอนุรักษพลังงานในอาคาร 
   

 
มาตรา ๑๗  การอนุรักษพลังงานในอาคารไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึง่

ดังตอไปนี ้
(๑) การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร 
(๒) การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคาร

ใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
(๓) การใชวัสดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดง

คุณภาพของวัสดุกอสรางนั้น ๆ 
(๔) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ 
(๕) การใชและการติดตั้งเคร่ืองจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษ

พลังงานในอาคาร 
(๖) การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ 
(๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๘  การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน และ

วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนอาคารควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
ใหนํามาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๙๑๑  เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารที่จะทําการกอสราง

หรือดัดแปลง ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่
จะตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

(๒) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) 
เพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือ
เร่ืองอ่ืนใดที่เปนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได 

                                                                                                                                            
๑๐ มาตรา ๑๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๑๑ มาตรา ๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๐  ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๙  ถาคณะกรรมการควบคุม

อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็นชอบที่จะนํามาใชบังคับกับ
การควบคุมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมี
ผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และใหบรรดาผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล
ใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว และในกรณีเชนวานี้ แมวา
อาคารที่เขาลักษณะเปนอาคารควบคุมจะอยูในทองที่ที่ ยังมิไดมีพระราชกฤษฎีกาใชบังคับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารดวย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เก่ียวของเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๑๑๒  เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม ให

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงใน
เร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคาร
ควบคุมตองปฏิบัติ 

(๒) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําในอาคารควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

ใหนํามาตรา ๙ วรรคสองและมาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๒๑๓  (ยกเลิก) 
 

หมวด ๓ 
การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ 

และสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน๑๔ 
   

 

                                                 
๑๒ มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๓ มาตรา ๒๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๑๔ ชื่อหมวด ๓ การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร อุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุเพ่ือ

อนุรักษพลังงาน แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓๑๕  เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ 
รวมทั้งใหมีการสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ 

(๒) กําหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน 
อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใด เปนเครื่องจักร หรือ
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง 

(๓) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานตามประเภท คุณภาพและ
มาตรฐานอยางใด เปนวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

(๔) กําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักร หรืออุปกรณ ตองแสดงคา
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

ผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณ หรือวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการ
อนุรักษพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงตามวรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) มีสิทธิขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ ได 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือ
เร่ืองอ่ืนใดที่เปนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได 

ถาคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเห็นสมควรจะกําหนดใหมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใดตองเปนไปตามมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ไดกําหนด
ไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรานี้ ใหสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 
หมวด ๔ 

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
   

 
มาตรา ๒๔๑๖  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุน
การดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้ 

                                                 
๑๕ มาตรา ๒๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๖ มาตรา ๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เงินที่โอนจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการแกไขและ
ปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

(๒) เงินที่สงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ 
(๓) เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บตามมาตรา ๔๒ 
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ 
(๕) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(๖) เงินจากดอกผลและประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี ้
ใหกระทรวงพลังงานเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการ

เบิกจายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๒๔/๑๑๗  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และเงินจาก

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในกระทรวงการคลัง ไปเปนของกองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๒๕  เงินกองทุนใหใชเพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(๑) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและ

ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานของ
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๒) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแกเอกชนสําหรับการ
ลงทุนและดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือเพ่ือการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษ
พลังงาน 

(๓) เปนเ งินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนใหแกสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนในเรื่องดังตอไปนี ้

(ก) โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการที่เก่ียวกับการ
ปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน 

(ข) การคนควา วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การสงเสริมและการ
อนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานและเกี่ยวกับการ
กําหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน 

(ค) โครงการสาธิต หรือโครงการริเร่ิมที่เก่ียวกับการอนุรักษพลังงานหรือ
การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน 

(ง) การศึกษา การฝกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน 

                                                 
๑๗ มาตรา ๒๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(จ) การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และการประชาสัมพันธเก่ียวกับการ
พัฒนา การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการ
อนุรักษพลังงาน 

(๔) เปนคาใชจายในการบริหารงานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๒๖  องคกรเอกชนที่มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนตาม

มาตรา ๒๕ (๓) ตองมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศที่มี
กิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการอนุรักษพลังงานหรือการปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจาก
การอนุรักษพลังงาน และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการประกอบ
กิจกรรมดังกลาว 

 
มาตรา  ๒๗๑๘  ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ งประกอบดวย  รอง

นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพลังงาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อธิบดี
กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายกสภา
วิศวกร นายกสภาสถาปนิก และผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 
และผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปนกรรมการและเลขานุการ 

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาจากบุคคล ซึ่งมี
ความรูความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณที่เก่ียวกับเศรษฐศาสตรการเงิน วิทยาการ
พลังงานและการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมดวย 

 
มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย

เงินกองทุนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๒๕ ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาต ิ

(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา 
๒๕ ทั้งนี้ ตามแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ (๔) 

(๓) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงินชวยเหลือ 
หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน 

                                                 
๑๘ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔ )  เ สนออั ต ร า ก า ร ส ง เ งิ น เ ข า กอ งทุ นสํ า ห รั บน้ํ า มั น เ ชื้ อ เพ ลิ งต อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ

(๕) เสนอชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับยกเวนไมตองสงเงินเขากองทุนตอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ

(๖ )  กํ า ห น ด อั ต ร า ค า ธ ร ร ม เ นี ย มพิ เ ศ ษ โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

(๗) ยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ 
(๘) พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ (๒) ตาม

แนวทาง หลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ 
(๘) 

(๙) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือตามมาตรา ๔๑ 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
การกําหนดตาม (๓) (๗) และ (๙) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๓๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๙ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอน

ความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๓๑  ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้ง
ซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
แตงตั้งไวแลวนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๒  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบตามวาระแลวแต
ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

 
มาตรา ๓๓  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ให
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๔๑๙  ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ

พิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลมาให
ขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ได
ตามความจําเปน 

ในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามมาตรา ๒๘ (๒) 
คณะกรรมการกองทุนอาจมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติการขอ
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินกองทุนใหแกกิจการ แผนงาน หรือโครงการไดเทาที่ไมเกินจากวงเงิน
ที่คณะกรรมการกองทุนจัดสรรให ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

ใหคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแตงตั้งข้ึนตามวรรคหนึ่งเชิญบุคคล
มาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่ไดตามความจําเปนและใหนํามาตรา ๓๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๔/๑๒๐  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจําหนาย

ทรัพยสินของกองทุนและการบัญชี ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๓๔/๒๒๑  ใหคณะกรรมการกองทุนจัดทํางบการเงินสงสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ
                                                 

๑๙ มาตรา ๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๐ มาตรา ๓๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๑ มาตรา ๓๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุน และใหทําการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณทุกป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานผล
การสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการกองทุนภายในหนึ่งรอยหา
สิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณเพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินตามวรรคสอง ใหรัฐมนตรีเสนอตอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๕  ใหผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหนายเพ่ือใชใน

ราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุนตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจําหนายเพื่อใชใน
ราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด 

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมสรรพสามิตพรอมกับการชําระ
ภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง ถามี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

 
มาตรา ๓๖  ใหผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชในราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุน

ตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติกําหนด 

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมศุลกากรพรอมกับการชําระคา
ภาษีอากรสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น ถามี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมศุลกากรกําหนด 

 
มาตรา ๓๗  ใหผูซื้อหรือไดมาซึ่งกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการ

ป โตรเลียมซึ่ ง เปนผูผลิตไดจากการแยกก าซธรรมชาติ  สง เ งินเข ากองทุนในอัตราที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด 

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*พรอมกับ
การชําระคาภาคหลวงสําหรับกาซ ถามี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*กําหนด 

 
มาตรา ๓๘๒๒  ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 

หรือมาตรา ๓๗ ไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสงกองทุน
ภายในเวลาที่กําหนดแกกรมสรรพสามิตสําหรับผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหนายเพือ่
ใชในราชอาณาจักร หรือกรมศุลกากรสําหรับผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สําหรับผูที่ซื้อหรือไดมาซึ่งกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมใหกรม
สรรพสามิต หรือกรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แลวแตกรณี ดําเนินคดีตามมาตรา 
๕๘ โดยเร็ว เวนแตในกรณีดังตอไปนี ้
                                                 

๒๒ มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ในกรณีที่ผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูนั้นสงเงินตามจํานวนที่ตอง
สงหรือตามจํานวนที่ขาด พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละสามตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาวนับ
แตวันที่ครบกําหนดสงเงินเขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือกรม
เช้ือเพลิงธรรมชาติ แลวแตกรณี 

(๒) ในกรณีที่กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
แลวแตกรณี ตรวจพบวามีกรณีดังกลาว และแจงเปนหนังสือใหผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนสงเงิน
เขากองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด และผูนั้นไดสงเงินตามจํานวนที่ตองสงหรือตามจํานวนที่
ขาด พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละหกตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาวนับแตวันที่ครบกําหนด
สงเงินเขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิตกรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
แลวแตกรณี ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เมื่อผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนไดดําเนินการตามที่กําหนดไวใน (๑) หรือ (๒) ผู
นั้นไมมีความผิด 

ใหถือวาเงินเพิ่มเปนเงินที่ตองสงเขากองทุนดวย และในการคํานวณระยะเวลา
เพ่ือการคํานวณเงินเพิ่มตาม (๑) หรือ (๒) นั้น หากมีเศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 

 
มาตรา ๓๙  เงินที่สงเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ให

ถือวาเปนรายจายตามประมวลรัษฎากร 
 

หมวด ๕ 
มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ 

   
 

มาตรา ๔๐  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะตองจัดใหมีการอนุรักษ
พลังงาน รวมทั้งมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่จําเปนเพื่อการนั้น ๆ หรือ
ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพ่ือใชในการอนุรักษ
พลังงาน มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือไดดังตอไปนี้ 

(๑) ขอรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) ขอรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา ๒๕ 
เจาของโรงงานหรืออาคาร สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ไมมีหนาที่ตองจัดใหมี

การอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง แตประสงคที่จะจัดใหมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใชหรือระบบควบคุมการทํางานของตนเองเพื่อทําการอนุรักษพลังงาน ใหมีสิทธิขอรับการ
สงเสริมและชวยเหลือตามวรรคหนึ่งได 

 
มาตรา ๔๑  คําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ ใหย่ืนตอ

คณะกรรมการกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการพิจารณาอนุมัติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกองทุนอาจจางบุคคลหรือ
สถาบันใด ซึ่งเปนผูชํานาญการหรือเช่ียวชาญทําการศึกษาและรายงานหรือใหความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได 

ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตาม
แนวทางหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ 
(๘) และแจงใหสวนราชการที่เก่ียวของปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกองทุนในการสงเสริม
หรือใหความชวยเหลือแกผูไดรับการสงเสริมและชวยเหลือตอไป 

ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีหนาที่ติดตามใหผูไดรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือปฏิบัติการใหเปนไปตามวรรคสาม และรายงานใหคณะกรรมการกองทุนทราบ 

 
หมวด ๖ 

คาธรรมเนียมพิเศษ 
   

 
มาตรา ๔๒๒๓  เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ 

(๑) หรือมาตรา ๒๑ (๑) ใชบังคับ ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกอนหรือใน
วันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ หรือนับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณี
เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหลังวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ ถาเจาของโรงงาน
ควบคุม หรือเจาของอาคารควบคุมผู ใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองชําระ
คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามหมวดนี้ 

คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟาที่ซื้อหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การ
ไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยใหถือวามีผลบังคับเชนเดียวกับการเรียกเก็บคา
ไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยการไฟฟานคร
หลวง หรือกฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค แลวแตกรณี 

 
ม า ต ร า  ๔๓   ใ ห ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา 
ในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางอัตราคาไฟฟาที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมชําระใหแกการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค กับตนทุนรวมในการผลิต
และจายไฟฟาจํานวนดังกลาวใหแกโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ตนทุนรวมตามวรรคสองหมายความวา คาลงทุนในระบบผลิตและระบบจาย
ไฟฟา คาใชจายในการจัดหาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา คาใชจายในการบํารุงรักษา คาใชจายใน
                                                 

๒๓ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การบริหาร ความสูญเสียในระบบไฟฟา และคาใชจายอื่น ๆ ในการประกอบกิจการไฟฟาและให
รวมถึงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมหรือประชาชนอันเกิดจากการผลิตและจายไฟฟานั้นที่ไมเปน
ภาระโดยตรงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวน
ภูมิภาคดวย 

 
มาตรา ๔๔  เมื่อมีกรณีที่ตองดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ การใช

ไฟฟาตามมาตรา ๔๒ ใหอธิบดีมีหนังสือแจงใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ที่จะตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาทราบ และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการ
ใชไฟฟาเร่ิมมีผลตั้งแตวันที่หนึ่งของเดือนถัดไปนับแตวันที่ไดรับแจงจากอธิบดี 

ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวน
ภูมิภาค เปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อ
หรือไดไปจากตนพรอมกับการจัดเก็บคาไฟฟาปกติประจําเดือน และนําสงกองทุนภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา 

 
มาตรา  ๔๕   ในระหวางที่ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตองชําระ

คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามหมวดนี้ ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาระงับสิทธิการ
ขอรับการสงเสริมและชวยเหลือแกโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมนั้นเปนการชั่วคราวได หรือ
ใหระงับ หรือลดการใหการสงเสริมหรือชวยเหลือเปนการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมดังกลาวไดรับการสงเสริมและชวยเหลืออยูแลวไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๔๖๒๔  เมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ตองชําระคาธรรมเนียม

พิเศษการใชไฟฟาไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ (๑) หรือมาตรา ๒๑ (๑) แลว
ใหแจงใหอธิบดีทราบ 

ใหอธิบดีดําเนินการตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับ
แจงวาโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาวไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ 
(๑) หรือมาตรา ๒๑ (๑) หรือไม ในกรณีที่ไดมีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวแลว ให
อธิบดีมีคําส่ังยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาและมีหนังสือแจงใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมทราบ 

คําส่ังยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคสอง ใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่หนึ่งของเดือนถัดไป 

 
หมวด ๗ 

พนักงานเจาหนาที ่
   

                                                 
๒๔ มาตรา ๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๗  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) มีหนังสือเรียกเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมาใหถอยคําหรือ

แจงขอเท็จจริง หรือทําคําช้ีแจงเปนหนังสือ หรือใหสงเอกสารหลักฐานใด ๆ เพ่ือตรวจสอบหรือ
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เขาไปในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึน
ถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบหรือดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารบันทึกสภาพ
โรงงาน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ และส่ิงที่เก่ียวของกับการอนุรักษพลังงานในโรงงานและ
อาคาร รวมตลอดถึงการปฏิบัติงานของบุคคลใด ๆ ในสถานที่นั้น และใหมีอํานาจตรวจสอบ
เครื่องจักรและอุปกรณ หรือนําวัสดุปริมาณพอสมควรเทาที่เปนไปไดไปเปนตัวอยางเพ่ือการ
ตรวจสอบได 

(๓)๒๕ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใชพลังงานในเครื่องจักร
หรืออุปกรณและคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒) ให

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ตลอดจนบุคคลซึ่งเก่ียวของหรืออยูในสถานที่
นั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๘/๑๒๖  ในกรณีที่จะตองมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

การใชพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน
ตามมาตรา ๔๗ (๓) อธิบดีอาจอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการแทนพนักงาน
เจาหนาที่ได 

การกําหนดคุณสมบัติ การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการตออายุ
ใบอนุญาตของบุคคลหรือนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 

                                                 
๒๕ มาตรา ๔๗ (๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๖ มาตรา ๔๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๘/๒๒๗  ผู รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเปนเท็จ หรือไมตรงตามความเปนจริงและศาลไดมี
คําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้แลว ใหอธิบดีส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต 

 
มาตรา ๔๘/๓๒๘  กรณีที่ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๑ ถูกฟองตอศาลวาได

กระทําความผิดตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอ
คําพิพากษาถึงที่สุดก็ได 

หามมิใหผูรับอนุญาตที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น 
 
มาตรา ๔๘/๔๒๙  ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณตอ

รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ัง 
คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณคําส่ังรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ัง

พักใชใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแก

บุคคลซึ่งเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๘ 
การอุทธรณ 

   
 

มาตรา ๕๐  ผูไดรับหนังสือแจงผลตามมาตรา ๘ วรรคสามผูใดไมเห็นดวยกับ
หนังสือแจงดังกลาว ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในกรณีเชนวานี้ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานรอการดําเนินการไวกอน
จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจงคําวินิจฉัยใหผูย่ืนคํารองทราบแลว 

 
มาตรา ๕๑  ผูไดรับหนังสือแจงตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งผูใดไมเห็นดวยกับ

หนังสือแจงใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
                                                 

๒๗ มาตรา ๔๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๘ มาตรา ๔๘/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๙ มาตรา ๔๘/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เวนแต รัฐมนตรีจะ
เห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไวช่ัวคราว 

 
มาตรา ๕๒  การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ใหรัฐมนตรี

พิจารณาโดยเร็ว 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๕๓  เจาของโรงงานควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผลตาม
มาตรา ๘ วรรคสาม อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๔  เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีที่ส่ังตาม

มาตรา ๑๐ หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีที่ส่ังตามมาตรา ๑๐ ซึ่ง
ไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๕๓๐  เจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม หรือผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๕๖๓๑  ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช

พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานตาม
มาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเปนเท็จหรือไม
ตรงตามความเปนจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๗๓๒  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๓๐ มาตรา ๕๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๑ มาตรา ๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๒ มาตรา ๕๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๘  ผูใดไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่
ตองสงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสองป 
หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสิบลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๙  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๖๐  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน

นิติบุคคล กรรมการ หรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น 

 
มาตรา ๖๑  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการเปรียบเทยีบ

คดีที่รัฐมนตรีแตงตั้งจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในทางกฎหมายสามคนมีอํานาจ
เปรียบเทียบได และเมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่ไดเปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

ในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองให
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมให
เปรียบเทียบ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากความตองการใช
พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ี
สูง อันเปนภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไวใชตามความ
ตองการที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวและปจจุบัน การดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหมีการผลิตและการใช
พลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพและวัสดุที่ใชในการอนุรักษพลังงานขึ้นภายในประเทศ นั้น ยังไมสามารถเรงรัด
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได สมควรกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริม และ
ชวยเหลือเก่ียวกับการใชพลังงาน โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงาน
การกําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาและ
อนุรักษพลังงานเพื่อใหการอุดหนุน ชวยเหลือในการอนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกําหนดมาตรการ
เพ่ือสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพ่ือ
ใชในการอนุรักษพลังงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕  พ.ศ. ๒๕๔๕๓๓ 
 

มาตรา ๓๓  ในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให
แกไขคําวา “กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน” เปน “กระทรวงพลังงาน” คําวา 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน” เปน “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน” คําวา “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและพลังงาน” เปน 
“ปลัดกระทรวงพลังงาน” คําวา “อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน” เปน “อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน” คําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง” คําวา “เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ” เปน “ผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน” และคําวา “กรมทรัพยากรธรณี” เปน “กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่ง
ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ

                                                 
๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๓๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณใน
ปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวเพื่อใหสามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงาน 
การอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษพลังงานใหทัน
ตอเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ การเก็บ
รักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตลอดจนการมอบหมายให
บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานการใชพลังงานในเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่เพ่ือใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 

อรดา/สุนนัทา/จักรกฤษณ/จารุวรรณ /จัดทํา 
๕ มี.ค. ๔๖ 

 
วศิน/แกไข 

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 
                                                 

๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๘๗ ก/หนา ๑/๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ 


