
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายจึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ดังตอไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๓) ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๙ มาตรา 

๒๑ และมาตรา ๒๓” 
 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

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



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 
 

“มาตรา ๖  ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของตน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออก
กฎกระทรวงหรือประกาศ ตลอดจนมีอํานาจกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได” 

 
มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๙  เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม ใหรัฐมนตรี

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงาน
ควบคุมตองปฏิบัติ 

(๒) กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําในโรงงานควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงาน
ควบคุมใดใหไดรับยกเวนจากการตองปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดก็ได และกฎกระทรวงดังกลาวจะ
กําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือเร่ืองอ่ืนใดที่เปนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตาม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก็ได” 

 
มาตรา ๖  ใหยกเลิกมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ 

และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๙  เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารที่จะทําการกอสราง

หรือดัดแปลง ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่
จะตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน 



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 
 

(๒) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) 
เพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือ
เร่ืองอ่ืนใดที่เปนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได” 

 
มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๑  เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม ใหรัฐมนตรี

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคาร
ควบคุมตองปฏิบัติ 

(๒) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําในอาคารควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

ใหนํามาตรา ๙ วรรคสองและมาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกช่ือหมวด ๓ การอนุรักษพลังงานในเคร่ืองจักร อุปกรณ

และสงเสริมการใชวัสดุเพ่ืออนุรักษพลังงาน และความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

 
“หมวด ๓ 

การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ 
และสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

   
 

มาตรา ๒๓  เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ 
รวมทั้งใหมีการสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ 



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 
 

(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” 

 
มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๔  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุน
การดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้ 

(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” 
 



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 
 

มาตรา ๑๒  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๔/๑ แหงพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๒๔/๑  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และเงินจาก
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในกระทรวงการคลัง ไปเปนของกองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี”้ 

 
มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติ

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๒๗   ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ งประกอบดวย  รอง

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

 
มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๔  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 ๑๕  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๔/๑ และมาตรา ๓๔/๒ แหง

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 



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 
 

“มาตรา ๓๔/๑  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจําหนายทรัพยสิน
ของกองทุนและการบัญชี ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๓๔/๒  ใหคณะกรรมการกองทุนจัดทํางบการเงินสงสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุน และใหทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของกองทุนภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณทุกป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานผล
การสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการกองทุนภายในหนึ่งรอยหา
สิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณเพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินตามวรรคสอง ใหรัฐมนตรีเสนอตอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 
มาตรา ๑๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 

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

(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 



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 
 

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

 
มาตรา ๑๗  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๒  เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ 

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

 
มาตรา ๑๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๖  เมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ตองชําระคาธรรมเนียม

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

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

คําส่ังยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคสอง ใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่หนึ่งของเดือนถัดไป” 

 
มาตรา ๑๙  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๓) ของมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติ

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“(๓) ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใชพลังงานในเครื่องจักรหรือ

อุปกรณและคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้” 
 
มาตรา ๒๐  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๘/๑ มาตรา ๔๘/๒ มาตรา ๔๘/

๓ และมาตรา ๔๘/๔ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“มาตรา ๔๘/๑  ในกรณีที่จะตองมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

การใชพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน
ตามมาตรา ๔๗ (๓) อธิบดีอาจอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการแทนพนักงาน
เจาหนาที่ได 



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 
 

การกําหนดคุณสมบัติ การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการตออายุ
ใบอนุญาตของบุคคลหรือนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๘/๒  ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเปนเท็จ หรือไมตรงตามความเปนจริงและศาลไดมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้แลว ใหอธิบดีส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต 

มาตรา ๔๘/๓  กรณีที่ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๑ ถูกฟองตอศาลวาได
กระทําความผิดตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอ
คําพิพากษาถึงที่สุดก็ได 

หามมิใหผูรับอนุญาตที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น 
มาตรา ๔๘/๔  ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ัง 
คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณคําส่ังรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ัง

พักใชใบอนุญาต” 
 
มาตรา ๒๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๕  เจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม หรือผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท” 

 
มาตรา ๒๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๖  ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช

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

 
มาตรา ๒๓  ใหยกเลิกมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 



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 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 โดยที่พระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณใน
ปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวเพื่อใหสามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงาน 
การอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษพลังงานใหทัน
ตอเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ การเก็บ
รักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตลอดจนการมอบหมายให
บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานการใชพลังงานในเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่เพ่ือใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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