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พระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓   มาตรา  ๔๑   และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา  “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๒ 
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“(๓)  ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๓” 
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖  ใหนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน   

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  มีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่  กับออกกฎกระทรวง  
หรือประกาศ  ตลอดจนมีอํานาจกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๙  เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมตองปฏิบัติ 
(๒) กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงาน

ควบคุมแตละแหง  ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดประเภท  ชนิด  หรือขนาดของโรงงานควบคุมใดใหไดรับ

ยกเวนจากการตองปฏิบัติในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดก็ได  และกฎกระทรวงดังกลาวจะกําหนดรายละเอียด
ทางดานเทคนิค  วิชาการ  หรือเร่ืองอื่นใดที่เปนเร่ืองที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  และ
มาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๙  เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลง  
ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 
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(๑) กําหนดประเภท  หรือขนาดของอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่จะตองมีการออกแบบ
เพื่อการอนุรักษพลังงาน 

(๒) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม  (๑)  เพื่อการ
อนุรักษพลังงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค  วิชาการ  หรือเร่ืองอื่นใดที่เปนเร่ือง
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๑  เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม  ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคารควบคุมตองปฏิบัติ 
(๒) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในอาคาร

ควบคุมแตละแหง  ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน   
ใหนํามาตรา  ๙  วรรคสองและมาตรา  ๑๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
มาตรา ๙ ใหยกเลิกมาตรา  ๒๒  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกชื่อหมวด  ๓  การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร  อุปกรณและสงเสริม

การใชวัสดุเพื่ออนุรักษพลังงาน  และความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

 

“หมวด  ๓ 
การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร  หรืออุปกรณ 

และสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
 

 

มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร  หรืออุปกรณ  รวมทั้งใหมีการ
สงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร  หรืออุปกรณ 
(๒) กําหนดเครื่องจักร  หรืออุปกรณตามประเภท  ขนาด  ปริมาณการใชพลังงาน  อัตราการ

เปลี่ยนแปลงพลังงาน   และประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใด  เปนเคร่ืองจักร  หรืออุปกรณ 
ที่มีประสิทธิภาพสูง 

(๓) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามประเภท  คุณภาพและมาตรฐาน
อยางใด  เปนวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

(๔) กําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเคร่ืองจักร  หรืออุปกรณ  ตองแสดงคาประสิทธิภาพการใช
พลังงาน 

ผูผลิตและผูจําหนายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ  หรือวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
ที่มีประสิทธิภาพสูงตามวรรคหนึ่ง  (๒)  หรือ  (๓)  มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา  ๔๐  ได 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค  วิชาการ  หรือเร่ืองอื่นใด 
ที่เปนเร่ืองที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษากไ็ด 

ถาคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามกฎหมายว าดวยมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมเห็นสมควรจะกําหนดใหมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใด  
ตองเปนไปตามมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรานี้  
ใหสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดําเนินการตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๔  ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกวา  “กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน”  
ในกระทรวงพลังงาน  เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การอนุรักษพลังงาน  โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้ 

(๑) เงินที่โอนจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการแกไขและปองกันภาวะการ
ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

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

(๖) เงินจากดอกผลและประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้ 
ใหกระทรวงพลังงานเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการเบิกจายเงินกองทุน

ตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๒๔/๑  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนรัุกษ

พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“มาตรา  ๒๔/๑  ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้สิน  และเงินจากกองทุนเพื่อ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน  ในกระทรวงการคลัง  ไปเปนของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๗  ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวย  รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  ปลัดกระทรวงการคลัง  
ปลัดกระทรวงพลังงาน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เลขาธิการสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
นายกสภาวิศวกร  นายกสภาสถาปนิก  และผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปน
กรรมการ  และผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  เปนกรรมการและเลขานุการ” 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๔  ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย  ตลอดจนเชิญบุคคลมาใหขอเท็จจริง  คําอธิบาย  
คําแนะนํา  หรือความเห็น  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ไดตามความจําเปน 

ในการแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการตามมาตรา  ๒๘  (๒)  คณะกรรมการ
กองทุนอาจมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินกองทุน
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ใหแกกิจการ  แผนงาน  หรือโครงการไดเทาที่ไมเกินจากวงเงินที่คณะกรรมการกองทุนจัดสรรให  ทั้งนี้  
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

ใหคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแตงต้ังข้ึนตามวรรคหนึ่งเชิญบุคคลมาใหขอเท็จจริง  
คําอธิบาย  คําแนะนํา  หรือความเห็น  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ไดตามความจําเปน  
และใหนาํมาตรา  ๓๓  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๓๔/๑  และมาตรา  ๓๔/๒  แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๓๔/๑  การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจําหนายทรัพยสินของกองทุนและ
การบัญชี  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา  ๓๔/๒  ใหคณะกรรมการกองทุนจัดทํางบการเงินสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือบุคคลภายนอกซึ่งคณะกรรมการกองทุนแตงต้ังโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เปนผูสอบบัญชีของกองทุน  และใหทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ
กองทุนภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณทุกป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานผลการสอบ
และรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการกองทุนภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแต
วันส้ินปงบประมาณเพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินตามวรรคสอง  ใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อ
นําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนตามมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  หรือมาตรา  ๓๗  
ไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสงกองทุนภายในเวลาที่กําหนดแก
กรมสรรพสามิตสําหรับผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง  ณ  โรงกล่ันและจําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักร  หรือ
กรมศุลกากรสําหรับผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสําหรับผูที่ซ้ือหรือไดมาซ่ึงกาซ
จากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมใหกรมสรรพสามิต  หรือกรมศุลกากร  หรือกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ  แลวแตกรณี  ดําเนินคดีตามมาตรา  ๕๘  โดยเร็ว  เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 
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(๑) ในกรณีที่ผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว  ใหผูนั้นสงเงินตามจํานวนที่ตองสงหรือ 
ตามจํานวนที่ขาด  พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละสามตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาวนับแตวันที่ครบกําหนด
สงเงินเขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิต  กรมศุลกากรหรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  แลวแตกรณี 

(๒) ในกรณีที่กรมสรรพสามิต  กรมศุลกากร  หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  แลวแตกรณี  ตรวจพบวา
มีกรณีดังกลาว  และแจงเปนหนังสือใหผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนสงเงินเขากองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด  
และผูนั้นไดสงเงินตามจํานวนที่ตองสงหรือตามจํานวนที่ขาด  พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละหกตอเดือน
ของจํานวนเงินดังกลาวนับแตวันที่ครบกําหนดสงเงินเขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิต   
กรมศลุกากร  หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  แลวแตกรณี  ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เมื่อผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนไดดําเนินการตามที่กําหนดไวใน  (๑)  หรือ  (๒)  ผูนั้นไมมีความผิด 
ใหถือวาเงินเพิ่มเปนเงินที่ตองสงเขากองทุนดวย  และในการคํานวณระยะเวลาเพื่อการคํานวณ

เงินเพิ่มตาม  (๑)  หรือ  (๒)  นั้น  หากมีเศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน” 
มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๔๒  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริม

การอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๔๒  เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙  (๑)  หรือ

มาตรา  ๒๑  (๑)   ใชบังคับ  ในกรณีที่ เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ  หรือนับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีเปนโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมหลังวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ  ถาเจาของโรงงานควบคุม  หรือ
เจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาว  ตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา
ตามหมวดนี้” 

มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๖  เมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาได
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙ (๑)  หรือมาตรา  ๒๑  (๑)  แลวใหแจงใหอธิบดีทราบ 

ใหอธิบดีดําเนินการตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันที่ไดรับแจงวาโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาวไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙ (๑)  หรือมาตรา  ๒๑ (๑)  
หรือไม  ในกรณีที่ไดมีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวแลว  ใหอธิบดีมีคําส่ังยุติการเก็บคาธรรมเนียม
พิเศษการใชไฟฟาและมีหนังสือแจงใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคมุทราบ 
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คําส่ังยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคสอง  ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่
หนึ่งของเดือนถัดไป” 

มาตรา ๑๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๓)  ของมาตรา  ๔๗  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“(๓)  ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใชพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ  
และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๘/๑  มาตรา  ๔๘/๒  มาตรา  ๔๘/๓  และ
มาตรา  ๔๘/๔  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๔๘/๑  ในกรณีที่จะตองมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานการใชพลังงาน
ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ  และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๗ (๓)  
อธิบดีอาจอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการแทนพนักงานเจาหนาที่ได 

การกําหนดคุณสมบัติ  การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  และการตออายุใบอนุญาตของบุคคล
หรือนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา  ๔๘/๒  ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๘/๑  ผูใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง
ตามมาตรา  ๔๗  (๓)  อันเปนเท็จ  หรือไมตรงตามความเปนจริงและศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดให
ลงโทษตามมาตรา  ๕๖  แหงพระราชบัญญัตินี้แลว  ใหอธิบดีส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา  ๔๘/๓  กรณทีี่ผูรับอนุญาตตามมาตรา  ๔๘/๑  ถูกฟองตอศาลวาไดกระทําความผิดตาม
มาตรา  ๕๖  แหงพระราชบัญญัตินี้  ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได  

หามมิใหผูรับอนุญาตที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น 
มาตรา  ๔๘/๔  ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาต  มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ัง 
คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณคําส่ังรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใชใบอนญุาต”  
มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน  



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

“มาตรา  ๕๕  เจาของโรงงานควบคุม  เจาของอาคารควบคุม  หรือผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๒๑  ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองแสนบาท” 

มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๖  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๖  ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใชพลังงานในเครื่องจักร
หรืออุปกรณ  และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามมาตรา  ๔๘/๑  ผูใดรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองตามมาตรา  ๔๗  (๓)  อันเปนเท็จหรือไมตรงตามความเปนจริง  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกมาตรา  ๕๗  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน  สมควรแกไขเพิ่มเติม

บทบัญญัติดังกลาวเพื่อใหสามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงาน การอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพ

และสามารถปรับเปล่ียนแนวทางการอนุรักษพลังงานใหทันตอเทคโนโลยี  กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพ

ของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ  การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

ตลอดจนการมอบหมายใหบุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานการใชพลังงาน 

ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ  และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานแทนพนักงานเจาหนาท่ี

เพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


