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บทนํา 
 
พลังงานนับเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยมาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงรวมถึงการประหยัดพลังงานและการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ จะสามารถชวยลดตนทุนการผลิต ลดการพึ่งพาการนําเขาพลังงานจาก
ตางประเทศ รวมท้ังลดปญหาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอันเปนผลมาจากการใชพลังงาน ซ่ึงหมายถึง
การลดคาใชจายของรัฐในการกําจัดผลกระทบดังกลาวดวย   

ญ่ีปุนเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จเปนอยางมากในดานการอนุรักษพลังงาน โดย
ความสําเร็จดังกลาวเปนผลมาจากความพยายามรวมกันอยางจริงจังท้ังจากภาครัฐและเอกชน
ภายหลังวิกฤตการณนํ้ามันโลกในป ค.ศ. 1973  
 งานวิจัยฉบับน้ีมุงศึกษามาตรการทางดานกฎหมาย รวมทั้งมาตรการดานอื่นๆ ท่ีประเทศ
ญ่ีปุนใชในการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
และมาตรการอื่นของประเทศไทยในการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

อยางไรก็ดี โดยท่ีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและญี่ปุนมีความแตกตางกัน 
ซ่ึงความแตกตางดังกลาวอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของการประยุกตใชมาตรการของประเทศ
ญ่ีปุนในไทย ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาถึงความเหมาะสมในการประยุกตใชมาตรการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานของประเทศญี่ปุนในไทย รวมทั้งแนวทางที่เหมาะสมในการประยุกตใช
มาตรการดังกลาวดวย 

งานวิจัยฉบับน้ีแบงออกเปน 4 บท บทท่ี 1 เปนการศึกษามาตรการทางกฎหมายและมาตรการ
อื่นที่ประเทศญ่ีปุนใชในการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยในสวนนี้ จะศึกษารายละเอียดของ
กฎหมายที่เก่ียวของกับการอนุรักษพลังงานฉบับตางๆ ของประเทศญี่ปุน ไดแก กฎหมายพื้นฐานวา
ดวยนโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002 (Fundamental Law on Energy Policy Measures 
14 June 2002, Law No. 71) กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลหรือกฎหมายอนุรักษ
พลังงาน ค.ศ. 1979 (แกไขปรับปรุง ค.ศ. 1983 1993 1998 2002 และ 2005) กฎหมาย (กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง) ตางๆ ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล 
กฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใชประโยชน ค.ศ. 1993 
(แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2003) และมาตรการดานอื่นๆ ในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานของประเทศ
ญ่ีปุน 
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บทที่ 2 เปนการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นที่ประเทศไทยใชในการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยในบทนี้จะกลาวถึง กฎหมายฉบับตางๆ ของไทยที่เกี่ยวของกับการ
อนุรักษพลังงาน  อาทิ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ   พ  .ศ   .2535 
พระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 รวมทั้งนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ และ
แผนอนุรักษพลังงานฉบับตางๆ ของไทย  

บทที่ 3 จะดําเนินการวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมาย นโยบาย มาตรการและแผนที่เกี่ยวของ
กับการอนุรักษพลังงานของญี่ปุนและของไทย เพื่อใหทราบถึงประเด็นชองวางทางกฎหมาย นโยบาย 
มาตรการและแผนที่ไทยนาจะสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุง โดยสอดคลองเหมาะสมกับสภาพการณ
ของประเทศตอไปได  

บทที่ 4 เปนบทสรุปและเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสมและแนวทางที่เหมาะสมในการนํา
มาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานของประเทศญี่ปุนมาประยุกตใชในประเทศไทย 
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บทที ่1 
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการอนุรักษ

พลังงานของประเทศญี่ปุน 
 

มาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานจัดเปนมาตรการดานการใชหรืออุปสงคพลังงาน 
(demand-side measures) ซ่ึงแตกตางจากมาตรการดานการจัดหาแหลงหรืออุปทานพลังงาน 
(supply-side measures) อาทิ การสํารวจและพัฒนาแหลงพลังงานภายในประเทศ  
 โดยทั่วไปอาจกลาวไดวา นโยบายพื้นฐานของรัฐในดานพลังงานมักประกอบไปดวยการใช
พลังงานเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงดานพลังงานและการคุมครอง
ส่ิงแวดลอม โดยนโยบายดังกลาวมีความสอดคลองกัน กลาวคือ รัฐตองการพลังงานเพื่อใชในการ
ขับเคล่ือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยพยายามที่จะจัดหาแหลงพลังงานที่มีราคาไม
แพงและยั่งยืนไวใชภายในประเทศ โดยพยามลดการพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ เพื่อลด
ความเส่ียงตอราคาพลังงานแพงและไมเพียงพอตอความตองการของพลังงานภายในประเทศ รวมท้ัง
พยายามจํากัดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการใชพลังงาน เนื่องจากผลกระทบดังกลาวทําใหรัฐมีคา
จายในการจัดการกับปญหา 
 มาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานจึงมีความสําคัญย่ิงสําหรับนโยบายพลังงานพื้นฐาน
ขางตน เน่ืองจากการใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคาสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มการแขงขัน 
อันเปนสวนประกอบสําคัญสําหรับการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ รวมท้ัง
สามารถลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ ทําใหรัฐมีความมั่นคงดานพลังงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงหมายรวมถึงคาใชจายที่รัฐตองใชในการจัดการกับปญหา
ดังกลาวดวย 
 อยางไรก็ดี มาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานเปนเพียงสวนหน่ึงของมาตรการดาน
อุปสงค-อุปทานพลังงานที่จําเปนสําหรับการดําเนินตามนโยบายพลังงานพื้นฐานขางตน ยกตัวอยาง
เชน ในการทําใหประเทศมีความมั่นคงดานพลังงาน นอกจากมาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
แลว รัฐอาจจําเปนตองออกมาตรการสงเสริมการสํารวจและพัฒนาแหลงพลังงานเพื่อใหเกิดความ
หลากหลาย อันเปนการกระจายความเสียงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพความไมแนนอนของแหลงพลังงาน
ของโลก 
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ญ่ีปุนเปนประเทศที่มีทรัพยากรพลังงานจํากัด ยังผลใหกวา 80 เปอรเซ็นตของปริมาณ
พลังงานท่ีใชท้ังหมดภายในประเทศจําเปนตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ ในขณะที่ประเทศ
พัฒนาแลวอื่นๆ พึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศในอัตราท่ีต่ํากวา อาทิ เยอรมนีและสหรัฐฯ 
พึ่งพาการนําเขาพลังงานในอัตรา 61 และ 26 เปอรเซ็นตของปริมาณการใชพลังงานรวม
ภายในประเทศตามลําดับ นอกจากน้ี ประเทศญ่ีปุนยังมีสัดสวนของการใชพลังงานในรูปของนํ้ามันสูง
ถึง 52 เปอรเซ็นตของปริมาณการใชพลังงานทั้งหมดภายในประเทศ โดย 99.8 เปอรเซ็นตของปริมาณ
การบริโภคน้ํามันภายในประเทศญ่ีปุนมาจากการนําเขาจากตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน
ภูมิภาคตะวันออกกลาง (ขอมูลเมื่อป ค.ศ. 1999) 

จากขอมูลสถานการณพลังงานขางตน จึงไมนาแปลกใจที่ในชวงทศวรรษที่ผานมา นโยบาย
พลังงานของประเทศญี่ปุนไดมุงเนนสามประเด็นหลัก กลาวคือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(economic growth) ความมั่นคงดานพลังงาน (energy security) และการคุมครองส่ิงแวดลอม 
(environment protection) หรือท่ีเรียกกันส้ันๆ วา นโยบาย “3Es” เพื่อใหประเทศญ่ีปุนสามารถบรรลุ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยไมจําเปนตองพึ่งพาการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศและไม
กอใหเกิดผลกระทบทางส่ิงแวดลอมจากการใชพลังงานที่มากเกินควร 

ทั้งน้ี เพื่อใหการดําเนินนโยบาย “3E”ดังกลาวขางตนประสบผลสําเร็จ ญ่ีปุนไดใหความสําคัญ
ในส่ีมาตรการหลัก ไดแก 1) มาตรการอนุรักษพลังงาน 2) การสงเสริมการใชพลังงานใหม อาทิ waste 
heat energy และพลังงานทดแทน 3) การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร และ 4) การเพิ่มปริมาณการใช
กาซธรรมชาติ ทั้งน้ี ในสวนของมาตรการอนุรักษพลังงานนั้น ประเทศญ่ีปุนไดใหความสําคัญกับ
แนวคิด “3 Re” กลาวคือ “Reduce, Reuse, Recycle” 

อยางไรก็ดี กอนที่จะศึกษามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นของประเทศญ่ีปุนซ่ึง
สะทอนถึงแนวคิดดังกลาวในการอนุรักษพลังงาน จะขอกลาวถึงสถานการณดานพลังงานของประเทศ
ญ่ีปุนในภาพรวมกอน 

 
1 สถานการณดานพลังงานของประเทศญี่ปุน 

ในสวนน้ี จะอธิบายถึงสถานการณดานพลังงานของประเทศญี่ปุน โดยเฉพาะโครงสราง
อุปสงค-อุปทานพลังงาน โดยในดานอุปทานพลังงาน จะกลาวถึงสัดสวนของแหลงพลังงานหลักตางๆ 
อาทิ นํ้ามัน ถานหิน นิวเคลียรและอื่นๆ (ดูรายละเอียดใน 1.1) สวนดานอุปสงคพลังงานนั้น จะ
กลาวถึงการใชพลังงานโดยภาคสวนตางๆ ของประเทศญี่ปุน ไดแก ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และ
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ภาคคมนาคมขนสง (ดูรายละเอียดใน 1.2) และมิติดานการคุมครองสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานซ่ึงกอใหเกิดภาวะโลกรอน (ดูรายละเอียดใน 1.3) 
 
1.1  สัดสวนแหลงพลังงานดานตางๆ ของประเทศญ่ีปุน 
 

ที่มา: Japan Energy Handbook 2005/2006 
จากแผนภูมิแสดงสัดสวนแหลงพลังงานดานตางๆ ของประเทศญี่ปุนขางตน จะเห็นไดวา ใน

อดีตท่ีผานมา ประเทศญ่ีปุนมีอัตราการพึ่งพานํ้ามันสําหรับใชเปนแหลงพลังงานที่คอนขางสูง กลาวคือ 
กอนวิกฤตการณน้ํามันโลกในป ค.ศ. 1973 สัดสวนดังกลาวสูงถึง77.4 เปอรเซ็นตของปริมาณการใช
พลังงานทั้งหมดภายในประเทศ อยางไรก็ดี วิกฤตการณนํ้ามันโลกในป ค.ศ. 1973 ไดสงผลใหรัฐบาล
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ญ่ีปุนตระหนักไดวา โครงสรางอุปสงค-อุปทานดานพลังงานของประเทศมีความเปราะบางสูงและมี
ความจําเปนท่ีรัฐบาลจะตองเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานใหกับประเทศ โดยเฉพาะการลด
สัดสวนการพึ่งพาน้ํามันในฐานะที่เปนแหลงพลังงานหลักของประเทศ ทั้งน้ี โดยการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานและสงเสริมใชพลังงานทางเลือก (alternative energy) ไดแก พลังงานนิวเคลียรและ
กาซธรรมชาติ รวมท้ังพลังงานใหม อาทิ พลังงานจากความรอนที่สูญเสียไป (waste heat energy) 

ผลจากการดําเนินการดังกลาวอยางจริงจังโดยภาครัฐและเอกชนของญี่ปุนภายหลังวิกฤตการณ
น้ํามันโลกในป ค.ศ. 1973 เปนตนมา จะเห็นไดวา ประเทศญ่ีปุนประสบความสําเร็จเปนอยางมากในการ
ลดสัดสวนของปริมาณการใชน้ํามันจากเดิม 77.4 เปอรเซ็นตของปริมาณการใชพลังงานทั้งหมด
ภายในประเทศ มาอยูที่ระดับประมาณ 50 เปอรเซ็นตในป ค.ศ. 2000 และยังคงตั้งเปาที่จะลดสัดสวน
ดังกลาวลงใหเหลือ 45 เปอรเซ็นตภายในป ค.ศ. 2010 และ 40 เปอรเซ็นตภายในป ค.ศ. 2030  

 
1.2  การใชพลังงานโดยภาคตางๆ ของประเทศญี่ปุน 

ที่มา: Japan Energy Handbook 2005/2006 
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จากแผนภูมิแสดงการบริโภคพลังงานโดยภาคตางๆ ของประเทศญี่ปุนขางตน จะเห็นไดวา 
ภาคอุตสาหกรรมเปนภาคสวนที่บริโภคพลังงานมากที่สุดในประเทศญี่ปุน โดยมีสัดสวนการบริโภค
พลังงานอยูที่ประมาณ 50 เปอรเซ็นตของปริมาณการบริโภคพลังงานทั้งหมดภายในประเทศ ดังนั้น จึง
ไมนาแปลกใจที่การดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานของประเทศญี่ปุนจะใหความสําคัญในลําดับตน
ตอภาคอุตสาหกรรม 

สําหรับภาคสังคม (ภาคที่อยูอาศัยและภาคพาณิชยกรรม) และภาคคมนาคมขนสงมีสัดสวน
การบริโภคพลังงานในระดับท่ีใกลเคียงกัน กลาวคือประมาณ 25 เปอรเซ็นตของปริมาณการบริโภค
พลังงานทั้งหมด อยางไรก็ดี โดยท่ีปรากฏวา การบริโภคพลังงานในภาคสังคมและภาคคมนาคมขนสง
ของญ่ีปุนมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อันนาจะมีสาเหตุหลักมาจากการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนที่ตองการความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น มาตรการอนุรักษพลังงานของประเทศ
ญ่ีปุนในระยะหลังจึงไดใหความสําคัญตอภาคสังคมและภาคคมนาคมขนสงเพิ่มมากข้ึนดวย อาทิ 
มาตรการเพิ่มเติมที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดานพลังงานของประเทศญี่ปุน (Advisory Committee for 
Energy) ออกในป ค.ศ. 2001 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานในภาคพาณิชยกรรม
และภาคคมนาคมขนสง รวมทั้งการแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการอนุรักษพลังงานในป ค.ศ. 2005 
ซ่ึงเพิ่มมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับบริษัทสงของและบริษัทขนสงในภาคการคมนาคมขนสง ซ่ึงแต
กอนไมไดถูกกําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้ 
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1.3  การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานโดยภาคตางๆ ของญี่ปุน 
 
  (Unit: 1 million t-C)

ที่มา: Japan Energy Handbook 2005/2006 
 
ดังท่ีไดกลาวไวแลววา นอกจากประเด็นเรื่องความมั่นคงดานพลังงานแลว นโยบายพลังงาน

ของประเทศญ่ีปุนยังไดมุงเนนการคุมครองส่ิงแวดลอมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของพิธีสารเกียวโต ป ค.ศ. 1997 ซ่ึงกําหนดใหประเทศพัฒนาแลวลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจก (Green House Gas-GHG) ลง 6 เปอรเซ็นต 

จากสถิติขอมูลดานส่ิงแวดลอม กวา 90 เปอรเซ็นตของปริมาณกาซเรือนกระจกในโลก
ประกอบดวยกาซคารบอนไดอ็อกไซด และประมาณ 90 เปอรเซ็นตของกาซคารบอนไดอ็อกไซดในโลก
เกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงฟอสซิล (fossil fuels) ซ่ึงเปนแหลงพลังงานหลักของโลกในยุคปจจุบัน จึง
เทากับวา ประมาณ 80 เปอรเซ็นตของการปลอยกาซเรือนกระจกในโลกเกิดจากการใชพลังงานเพื่อ
การตางๆ น่ันเอง ดังน้ัน นโยบายพลังงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะมาตรการดานการอนุรักษ
พลังงาน จึงมีสวนสําคัญยิ่งสําหรับการแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะปญหาภาวะโลกรอน 
(global warming) 
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ดังน้ัน เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ตามที่กําหนด
ไวในพิธีสารเกียวโตป ค.ศ. 1997 ประเทศญ่ีปุนจึงไดออกมาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
เพิ่มเติมจากท่ีเคยไดดําเนินการไวแลวสําหรับภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคมและภาคคมนาคมขนสง ซ่ึง
หากมาตรการเพิ่มเติมดังกลาวประสบผลสําเร็จ คาดวา จะสามารถลดปริมาณการใชพลังงานลงไดถึง 
56 ลานกิโลลิตร (เทียบเทากับปริมาณการบริโภคพลังงานประจําปในภาคที่อยูอาศัยของประเทศ
ญ่ีปุน) ในป ค.ศ. 2010  
 
2 กฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002 

(Fundamental Law on Energy Policy Measures 14 June 2002,  
Law No. 71) 

  
 วัตถุประสงคของสวนนี้ เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับนโยบาย มาตรการ และแผนการ
ดําเนินการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานของประเทศญ่ีปุน โดยกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว
ไดแกกฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002 (Fundamental Law on 
Energy Policy Measures 14 June 2002, Law No. 71) 
 
2.1  วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ 
 ขอ  1  ของกฎหมายพื้นฐานฯ ระบุวา วัตถุประสงคของการออกกฎหมายฉบับนี้เพื่อกําหนด  
 1 ( ) นโยบายพลังงานพื้นฐาน 
 2 ( ) พันธกรณีตางๆ ที่ผูกพันรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น  
 3 ( ) ขอบทที่เกี่ยวของ ซ่ึงถือเปนหลักการพื้นฐานสําหรับการกําหนดมาตรการดานอุปสงค- 
อุปทานพลังงาน 
 โดยคํานึงวา พลังงานนั้นเปนปจจัยสําคัญสําหรับการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชน
ในชาติ รวมถึงความมีเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ  และการใชพลังงานนั้นสามารถ
สงผลกระทบอยางใหญหลวงตอส่ิงแวดลอม ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก  
 นอกจากน้ี ขอ 1 ของกฎหมายฉบับน้ี ยังระบุดวยวา กฎหมายพื้นฐานฯ ดังกลาวมีเปาหมาย
เพื่อสงเสริมการดําเนินมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานอยางย่ังยืน ครอบคลุมและมียุทธศาสตร 
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ทั้งน้ี เพื่อบํารุงรักษาส่ิงแวดลอมในระดับภูมิภาคและระดับโลกและเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
และของโลกอยางย่ังยืน 
 
2.2  หลักการพ้ืนฐาน 3 ประการสําหรับการกําหนดมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงาน 
 ในการกําหนดมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงาน กฎหมายฉบับน้ีระบุใหยึดถือหลักการ
สําคัญ 3 ประการ (นโยบายพลังงานพื้นฐาน) กลาวคือ  

1) อุปทานพลังงานที่มีเสถียรภาพ 
2) การใชพลังงานที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
3) การใชกลไกทางการตลาด 

 
2.2.1  อุปทานพลังงานท่ีมีเสถียรภาพ (Stable Energy Supply) 
 ขอ   2 วรรค 1 ของกฎหมายพื้นฐานฯ กําหนดใหมีการกําหนดมาตรการความมั่นคงดาน
พลังงาน (energy security measures) บนพื้นฐานของ 

1) ความหลากหลายของแหลงพลังงาน     
2) การพึ่งตนเองดานพลังงาน  
3) การธํารงรักษาไวซ่ึงความมั่นคงดานพลังงาน  

ทั้งน้ี เน่ืองจากแหลงพลังงานของโลกมีความไมแนนอน  โดยกําหนดใหมีการลดการพึ่งพาการนําเขา
พลังงานที่สําคัญ อาทิ น้ํามันปโตรเลียม จากภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งของโลกเปนการเฉพาะ  การพัฒนา
ทรัพยากรพลังงานที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการขนสง
พลังงาน การหาที่กักเก็บพลังงาน  การสงเสริมการใชพลังงานที่สมเหตุสมผล  รวมท้ังการบริหารจัดการ
วิกฤตการณพลังงานอยางเหมาะสม 
 นอกจากน้ี ขอ 2 วรรค 2 ของกฎหมายฉบับน้ียังกําหนดใหมีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับ
พลังงานที่ยากท่ีจะเก็บกักและยากที่จะทดแทนเพื่อทําใหประเทศมีแหลงพลังงานที่ยั่งยืนอีกดวย 
 
2.2.2  การใชพลังงานที่ไมกอให เกิดผลกระทบตอสิ่ งแวดลอม  (Environmental            
 Sustainability) 
 ขอ   3  ของกฎหมายพื้นฐานฯ ระบุถึงขอพิจารณาดานส่ิงแวดลอม โดยกําหนดวา มาตรการ
ดานอุปสงค-อุปทานพลังงานจะตองใหความสําคัญตอการปองกันภาวะโลกรอน  (global warming) 
และการสรางสรรคสังคมที่ย่ังยืน โดยสงเสริมการหันไปใชพลังงานเชื้อเพลิงแบบท่ีไมใชฟอสซิล  (non 
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fossil-fuels) อาทิ พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม  รวมทั้ง สงเสริมใหมีการใชเชื้อเพลิงชนิด
ฟอสซิลอยางสมเหตุสมผลดวย 
 
2.2.3  การใชกลไกทางการตลาด (Market Mechanism) 
 ขอ   4  ของกฎหมายพื้นฐานฯ ระบุใหใชกลไกทางการตลาดในการกําหนดมาตรการดาน
อุปสงค-อุปทานพลังงาน  อาทิ  การเปดเสรีตลาดพลังงาน เพื่อใหผูผลิตสามารถดําเนินการดวยความ
เปนอิสระและสรางสรรค ในขณะท่ีผูบริโภคก็สามารถไดรับประโยชนอยางเต็มท่ี  โดยไมขัดกับหลักการ
ตามขอ  2 และขอ  3  ของกฎหมายฯ 
 
2.3  พันธกรณีสําหรับรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น 
 ขอ  5  ของกฎหมายพื้นฐานฯ ระบุให  รัฐบาลกลางเปนผูกําหนดมาตรการดานอุปสงค-อุปทาน
พลังงานอยางครอบคลุมและดําเนินมาตรการดังกลาวโดยสอดคลองกับนโยบายพลังงานพื้นฐาน 
ตามที่ระบุไวในขอ  2-4 ของกฎหมายฯ รวมท้ัง จักตองพยายามลดภาระปญหาดานส่ิงแวดลอม  โดยการ
ริเริ่มการใชสินคาที่ใชพลังงานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 นอกจากนี้ ขอ 6 ของกฎหมายฯ ยังระบุถึง พันธกรณีสําหรับรัฐบาลทองถิ่น โดยมอบหมายให 
รัฐบาลทองถ่ินกําหนดและดําเนินมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานตามนโยบายพลังงานพื้นฐาน 
โดยใหมีความสอดคลองกับมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานของรัฐบาลกลาง  และตาม
สภาพการณของภูมิภาคนั้นๆ รวมทั้ง จักตองพยายามลดภาระปญหาดานส่ิงแวดลอม  โดยการริเริ่ม
การใชสินคาท่ีใชพลังงานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมดวยเชนกนั 
 
2.4  พันธกรณีสําหรับผูผลิต 

ขอ 7 ของกฎหมายพื้นฐานฯ กําหนดใหผูผลิตพยายามดําเนินธุรกิจของตนอยางอิสระและ
สรางสรรค  สงเสริมการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล  แสวงหาแหลงพลังงานที่ย่ังยืน  และสงเสริมการ
ใชพลังงานที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท้ังระดับภูมิภาคและระดับโลก  รวมทั้งใหความ
รวมมอืตอมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานที่กําหนดโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ิน 
 
2.5  ความพยายามโดยสาธารณชน 

ขอ 8 ของกฎหมายพื้นฐานฯ กําหนดใหสาธารณชนพยายามใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล 
รวมทั้ง ริเริ่มการใชพลังงานทดแทน 
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2.6  ความรวมมือระหวางรัฐบาล ผูผลิตและสาธารณชน 
ขอ 9 ของกฎหมายพื้นฐานฯ ระบุให รัฐบาลกลาง  รัฐบาลทองถิ่น  ผูผลิต  สาธารณชน  และ

องคกรเอกชน  ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกจากสาธารณชน ทําความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนและให
ความรวมมือตอประเด็นดานอุปสงค-อุปทานพลังงาน 
 
2.7  มาตรการดานกฎหมายและมาตรการดานอ่ืนๆ 

ขอ 10 ของกฎหมายพื้นฐานฯ กําหนดใหรัฐบาลกลางดําเนินมาตรการดานกฎหมาย  
มาตรการดานการเงินและมาตรการดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับการอนุวัติมาตรการดานอุปสงค-อุปทาน
พลังงาน ท่ีกําหนดขึ้นตามนโยบายพลังงานพื้นฐาน 

นอกจากนี้ ขอ   11  กําหนดใหรัฐบาลกลางเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินมาตรการดาน
อุปสงค-อุปทานพลังงานเปนประจําทุกป 
 
2.8  แผนพลังงานพ้ืนฐาน (Basic Energy Plan) 

ขอ 12 ของกฎหมายพื้นฐานฯ ระบุใหรัฐบาลกลางกําหนดแผนพื้นฐานวาดวยอุปสงค-อุปทาน
พลังงาน (“แผนพลังงานพื้นฐาน”   (เพื่อสงเสริมการอนุวัติมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานอยาง
ยั่งยืน ครอบคลุมและมียุทธศาสตร โดยแผนพลังงานพื้นฐานดังกลาว จักตองกําหนดส่ิงตางๆ ตอไปน้ี  

1)  นโยบายพลังงานพื้นฐาน 
2)  มาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานที่จะตองดําเนินการอยางยั่งยืน ครอบคลุมและมี

ยุทธศาสตร 
3)  เทคโนโลยีและการวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน  และกิจกรรมการพัฒนาที่มีความสําคัญ  รวมท้ัง

มาตรการที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการอยางย่ังยืน อยางครอบคลุม และมียุทธศาสตร 
4)  ขอบทอื่นๆ นอกเหนือจากขอ 1) – 3) ขางตน เพื่อสงเสริมใหมาตรการดานอุปสงค-อุปทาน

พลังงานมีการอนุวัติอยางยั่งยืน ครอบคลุมและมียุทธศาสตร 
นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ ยังกําหนดข้ันตอนในการจัดทําแผนพลังงานพื้นฐานโดยกําหนดให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ  การคาและอุตสาหกรรมยกรางแผนดังกลาว  กอนดําเนินการขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยใหปรึกษาหารือกับหัวหนาสํานักงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานดวย  
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ภายหลังจากไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ 
การคาและอุตสาหกรรมจักตองรายงานแผนพลังงานพื้นฐานตอรัฐสภา  และดําเนินการประกาศแผน
ดังกลาวตอไป  

ทั้งนี้ ขั้นตอนการยกรางแผนพลังงานพื้นฐาน การขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี การ
ปรึกษาหารือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการรายงานและการประกาศใช ใหบังคับใชกับการแกไขแผน
พลังงานพื้นฐานดังกลาวดวย 

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ ยังกําหนดใหรัฐบาลพิจารณาทบทวนเนื้อหาของแผนพลังงาน
พื้นฐานเปนประจําอยางนอยทุกๆ   3  ป  และดําเนินการแกไข หากมีความจําเปน  เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณพลังงานในปจจุบันและผลการประเมินมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานที่เกี่ยวของ 
โดยรัฐบาลจักตองใชความพยายามในการดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อใหการอนุวัติแผนพลังงาน
พื้นฐานเปนไปอยางราบรื่น  โดยในแตละป ใหมีการจัดสรรเงินทุนท่ีจําเปนไวในแผนงบประมาณของ
ชาติดวย 
 
2.9  การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ 

ขอ  13  ของกฎหมายพื้นฐานฯ กําหนดใหรัฐบาลใชความพยายามในการ 
√ ดําเนินมาตรการที่ จําเปนเพื่อสงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอนุรักษพลังงานและ

ส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ  
√ อํานวยความสะดวกดานการแลกเปล่ียนการศึกษาระหวางประเทศ  
√ สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมวิจัยและการพัฒนาระหวางประเทศ  
√ เสนอแนะการดําเนินการระหวางประเทศรวมกัน 
√ สนับสนุนความรวมมือทวิภาคีและพหุภาคีดานการพัฒนาพลังงาน 
√ สนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศดานอื่นๆ เพื่อคุมครองส่ิงแวดลอมของโลก โดยเฉพาะ

การปองกันมิใหเกิดภาวการณเปล่ียนแปลงสภาพบรรยากาศ (climate change) อันเปนผล
มาจากการใชพลังงาน 

 
2.10 การเผยแพรขอมูลดานพลังงาน 

ขอ   14  ของกฎหมายพื้นฐานฯ กําหนดใหรัฐบาลใชความพยายามในการเผยแพรขอมูลดาน
พลังงาน โดยผานชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหสาธารณชนเกิดความเขาใจและสนใจอยางกวางขวาง
มากขึ้น โดยเฉพาะการใชขอมูลโดยองคการท่ีไมหวังผลกําไร รวมทั้งกําหนดใหรัฐบาลดําเนินมาตรการ
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ที่จําเปนในการใหความรูตอสาธารณชนในเรื่องการใชพลังงานอยางเหมาะสมและการเผยแพรขอมูล
ความรูท่ีเกี่ยวของ 
 
2.11 แผนพลังงานพื้นฐานฉบับป ค.ศ. 2003 
 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (Agency for National Resources and Energy 
– ANRE) สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ไดจัดทําแผนพลังงานพื้นฐานและ
รายงานแผนดังกลาวตอรัฐสภาในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2003 โดยแผนพลังงานพื้นฐานฉบับดังกลาวได
กําหนดทิศทางสําหรับมาตรการดานอุปสงคอุปทานพลังงานในระยะ 10 ปบนพื้นฐานของหลักการ
สําคัญ 3 ประการ (นโยบายพลังงานพื้นฐาน) ท่ีกําหนดไวในกฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและ
มาตรการพลังงาน ดังน้ี 

1) การจัดหาแหลงพลังงานที่มีเสถียรภาพ 
           เพื่อเปนการรองรับการเจริญเติบโตของความตองการพลังงานในภูมิภาคเอเชียและ

การพึ่งพาการการนําเขาน้ํามันจากภูมิภาคตะวันออกกลางสําหรับการใชภายในประเทศญี่ปุน สมควร
กําหนดใหมีการสงเสริมมาตรการดังตอไปนี้ 

1. การอนุรักษพลังงาน 
2. การจัดหาแหลงทรัพยากรพลังงานนําเขาที่มีความหลากหลาย รวมท้ังการ

เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศผูสงออกนํ้ามันท่ีสําคัญ 
3. การจัดหาแหลงทรัพยากรพลังงานภายในประเทศที่หลากหลาย อาทิการ

พัฒนาการผลิตเช้ือเพลิงภายในประเทศ 
4. การจัดหาแหลงทรัพยากรน้ํามันและกาซปโตเลียมเหลวท่ีมีเสถียรภาพ 

ทั้งนี้ ใหรัฐบาลและผูประกอบธุรกิจพยายามอยางเต็มที่ในการจัดหาแหลงทรัพยากรพลังงานที่มี
เสถียรภาพ 

2) การใชพลังงานที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม มาตรการดังตอไปน้ีให
นํามาใชเพื่อปองกันภาวะโลกรอน 

1. การอนุรักษพลังงาน 
2. การใชพลังงานจากเชื้อเพลิงชนิดท่ีไมใชฟอสซิล รวมท้ังการเปลี่ยนไปใชกาซ 
3. การพัฒนาและการใชระบบพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีสะอาดและ

เทคโนโลยีสําหรับการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  
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3) การใชกลไกทางการตลาด 
ใหมีการสงเสริมการปฏิรูปโครงสรางเพื่อใชประโยชนจากหลักการตลาด โดยคํานึงถึงการ

จัดหาแหลงทรัพยากรที่มีเสถียรภาพและการใชพลังงานที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 
2.12 สรุป 

โดยสรุป สาระสําคัญของกฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการพลังงานเปนการ
กําหนดนโยบายพื้นฐานดานพลังงานที่สําคัญ 3 ประการ ที่รัฐบาลกลางจักตองยึดถือในการกําหนด
มาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงาน ไดแก อุปทานพลังงานที่มีเสถียรภาพ การใชพลังงานที่ไม
กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และการใชกลไกทางการตลาด 

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับดังกลาวยังไดเนนใหมีการดําเนินมาตรการดานอุปสงค-อุปทาน
พลังงานที่กําหนดขึ้นตามนโยบายพลังงานพื้นฐานอยางยั่งยืน ครอบคลุมและมียุทธศาสตร โดย
กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ  การคาและอุตสาหกรรมยกรางแผนพลังงานพื้นฐาน 
เพื่อใหการอนุวัติมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานเปนไปอยางย่ังยืน  ครอบคลุมและมี
ยุทธศาสตร โดยในแผนดังกลาว ใหมีการจัดสรรเงินทุนที่จําเปนไวในแผนงบประมาณของชาติดวย 

ทั้งนี้ ในแผนพลังงานพื้นฐานฉบับป ค.ศ. 2003 จะเห็นไดวา มาตรการดานการอนุรักษ
พลังงานไดถูกระบุใหมีความสําคัญในลําดับตนสําหรับประเด็นนโยบายดานการจัดหาแหลงพลังงานที่
มีเสถียรภาพและการใชพลังงานที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

ในสวนถัดไปจะกลาวถึงกฎหมายอีกหน่ึงฉบับที่เกี่ยวของโดยตรงตอมาตรการดานการอนุรักษ
พลังงาน กลาวคือ กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล 
 
3. กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลหรือกฎหมาย

อนรุักษพลังงาน ค.ศ. 1979 (แกไขปรับปรงุ ค.ศ. 1983 1993 1998 
2002 และ 2005) (The Law concerning the Rational Use of Energy 
– “The Energy Conservation Law”) 

 
 นอกจากกฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการพลังงาน ซ่ึงเปนกฎหมายที่กําหนด
แนวนโยบายและกรอบการดําเนินการสําหรับการกําหนดและการดําเนินมาตรการดานอุปสงค-
อุปทานพลังงาน ซ่ึงรวมถึงมาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ของประเทศญี่ปุนแลว ยังมีกฎหมาย
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อีกฉบับหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานของประเทศญี่ปุนโดยตรง ไดแก กฎหมายวาดวยการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผล หรือเปนที่รูจักในนามของ “กฎหมายอนุรักษพลังงาน”  
 
3.1  ประวัติความเปนมาและลําดับการแกไขเพิ่มเติมของกฎหมายฉบับน้ี 
 
3.1.1  วิกฤตการณนํ้ามันโลก 

วิกฤตการณน้ํามันโลกท้ังสองครั้งสงผลใหญ่ีปุนตรากฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยาง
สมเหตุสมผลในเดือนมิถุนายน  ค .ศ   .1979 (เริ่มมีผลใชบังคับในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1979) เพื่อสงเสริม
การริเริ่มเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานเพื่อลดปริมาณการใชพลังงานภายในประเทศ รวมท้ังลดการ
พึ่งพาการนําเขานํ้ามันจากตางประเทศ ซ่ึงตอมาภายหลัง กฎหมายฉบับน้ีไดรับการแกไขเพิ่มเติมในป 
ค.ศ. 1983 1993 1998 2002 และลาสุดเมื่อป ค.ศ. 2005 

 
3.1.2  สาระสําคัญของกฎหมายในป ค.ศ. 1979 

 
มาตรการสําหรับโรงงาน 
กฎหมายอนุรักษพลังงานกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงาน

ไวเปนการเฉพาะ โดยในโรงงานที่มีระดับการใชพลังงานสูงจะไดรับการกํากับดูแลเปนพิเศษภายใต
กฎหมายในฐานะเปนโรงงานควบคุมการบริหารจัดการพลังงาน (Designated Energy Management 
Factories - โรงงานควบคุม)   โดยโรงงานดังกลาวจะตองแตงตั้งผูจัดการดานพลังงาน (energy 
manager) และทําการบันทึกการใชพลังงานในโรงงาน และหากจําเปน เจาหนาที่ผูมีอํานาจก็สามารถ
ออกขอเสนอแนะ (recommendation) และอื่นๆ เกี่ยวกับมาตรการที่จําเปนใหโรงงานดังกลาว
ดําเนินการเพื่อการอนุรักษพลังงานได ท้ังน้ี ในป ค.ศ. 1979 มีโรงงานควบคุมการบริหารจัด
การพลังงานอยูประมาณ 3,000 แหง 

 
มาตรการสําหรับอาคาร 

กฎหมายอนุรักษพลังงานกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการอนุรักษพลังงานสําหรับการ
กอสรางและการใชพลังงานในอาคาร โดยกําหนดใหรัฐมนตรีกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน และการ
คมนาคมสามารถใหคําแนะนําและคําปรึกษา (guidance and advice) เกี่ยวกับการออกแบบและ
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กอสรางอาคาร และในกรณีที่มีการฝาฝนอยางรายแรง มาตรการลงโทษคือการประกาศรายชื่อของ
บริษัทที่ฝาฝนใหสาธารณชนทราบ 

 
มาตรการดานเครื่องจักรกลและอุปกรณ 
นอกจากน้ี กฎหมายฉบับดังกลาวยังกําหนดแนวทางในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

สําหรับอุปกรณที่ใชพลังงานในปริมาณสูง อาทิ  ยานพาหนะหรือเครื่องปรับอากาศ  และหากจําเปน 
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจสามารถออกขอเสนอแนะ (recommendation) ใหผูผลิตพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณนั้นๆ ได นอกจากนี้ กฎหมายอนุรักษพลังงาน
ยังกําหนดพันธกรณีใหมีการทําฉลากแสดงประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ
ดวย 

 
3.1.3  สาระสําคัญของการแกไขเพ่ิมเติม ค.ศ.1983 

สาระสําคัญของการแกไขปรับปรุงกฎหมายอนุรักษพลังงานในเดือนธันวาคมป ค.ศ. 1983 
(เริ่มมีผลใชบังคับในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1983) คือการกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ 
การคาและอุตสาหกรรมสามารถกําหนดใหองคกรใดองคกรหนึ่งดําเนินงานธุรการท่ีเกี่ยวของกับการ
ทดสอบผูจัดการดานพลังงาน  ซ่ึงผลลัพธก็คือการจัดต้ังศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุน 
(Energy Conservation Centre of Japan) ขึ้นมาดําเนินการทดสอบผูจัดการดานพลังงานดังกลาว 
โดยเริ่มดําเนินการในป ค.ศ. 1984 

 
3.1.4  สาระสําคัญของการแกไขเพ่ิมเติม ค.ศ.1993 

การประชุมสหประชาชาติวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (UN Conference on 
Environment and Development) หรือการประชุมสุดยอดของโลก (Earth Summit) ในเดือนมิถุนายน 
ค .ศ .1992 ณ เมือง  ริโอ เดอ  จาเนโร  ไดทําใหเกิดการตระหนักถึงประเด็นดานส่ิงแวดลอมมากขึ้น ซ่ึง
นําไปสูการปรับแกกฎหมายอนุรักษพลังงานในเดือนมีนาคม  ค .ศ   .1993  (เริ่มมีผลใชบังคับในเดือน
เมษายน ค.ศ. 1993)  

สาระสําคัญของการแกไขปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกลาวคือ 
√ การปรับปรุงแกไขวัตถุประสงคของกฎหมาย เพื่อใหสอดรับกับประเด็นส่ิงแวดลอมโลกมากขึ้น 
√ การกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน รวมท้ังเนนความ

พยายามในการอนุรักษพลังงานจากผูใชพลังงานทุกฝาย  
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√ การกําหนดใหโรงงานควบคุมจัดทํารายงานประจําป  (แทนการทําบันทึกการใชพลังงานใน
โรงงาน) รวมท้ังกําหนดมาตรการ รวมท้ังบทลงโทษเพื่อใหความพยายามในการอนุรักษ
พลังงานในโรงงาน อาคาร และเครื่องจักรและอุปกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

√ การกําหนดความรับผิดชอบเพิ่มเติมสําหรับองคกรพัฒนาพลังงานใหมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (New Energy and Industrial Technology Development Organization - 
NEDO) ในการสงเสริมการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีท่ีอนุรักษพลังงาน 

      
3.1.5  สาระสําคัญของการแกไขเพ่ิมเติม ค.ศ.1998 

กฎหมายอนุรักษพลังงานไดรับการแกไขปรับปรุงอีกครั้งในเดือนมิถุนายน  ค .ศ   .1998  (เร่ิมมี
ผลใชบังคับในเดือนเมษายน ค.ศ. 1999) ทามกลางสถานการณการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นท้ังในและนอก
ประเทศญ่ีปุนและขอกังวลเก่ียวกับผลกระทบของการใชพลังงานในปริมาณสูงตอส่ิงแวดลอม 

สาระสําคัญของการแกไขปรับปรุงคือ 
√ การจัดประเภทโรงงานควบคุมช้ันสอง (Type 2 Designated Energy Management 

Factories) เพิ่มเติมจากโรงงานควบคุมช้ันหน่ึง (Type 1 Designated Energy Management 
Factories) กลาวคือ โรงงานที่มีปริมาณการใชพลังงานเชื้อเพลิงมากกวาหรือเทากับ  1,500 
กิโลลิตรตอป หรือมีปริมาณการใชไฟฟามากกวาหรือเทากับ  6 ลานกิโลวัตตตอป ซ่ึงมีความ
จําเปนท่ีจะตองสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล 

√ การกําหนดพันธกรณีเพิ่มเติมใหแกโรงงานควบคุมช้ันหนึ่งในการจัดทําแผนการอนุรักษ
พลังงานระยะกลางและระยะยาว 

√ การกําหนดใหโรงงานควบคุมช้ันสองตองแตงต้ังเจาหนาที่ฝายการบริหารจัดการดานพลังงาน 
(Energy Management Officer) ซ่ึงจะตองเขารวมหลักสูตรฝกอบรมเปนประจํา  และจด
บันทึกสถานะของการใชพลังงานในโรงงานดวย 

√ การจัดต้ังโครงการ Top Runner Programme  สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ โดยกําหนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมประกาศกําหนดมาตรฐาน
ประสิทธิภาพการใชพลังงานสําหรับผูผลิตสินคาดังกลาว โดยคํานึงถึงสินคาที่มีอยูในตลาดที่
สามารถใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และหากผูผลิตรายใดไมปฏิบัติตาม
ขอแนะนํา (recommendation) ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและ
อุตสาหกรรมในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณท่ี
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เกี่ยวของ รัฐมนตรีดังกลาวก็สามารถประกาศใหสาธารณชนรับทราบการฝาฝน (public 
announcement) รวมท้ังออกคําส่ัง (order) ใหผูผลิตปฏิบัติตามได 

  
3.1.6  สาระสําคัญของการแกไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 2002 

กฎหมายอนุรักษพลังงานไดรับการแกไขปรับปรุงอีกครั้งในเดือนมิถุนายน  ค .ศ   .2002 (เริ่มมี
ผลใชบังคับในเดือนเมษายน ค.ศ. 2203) เพื่อปรับปรุงมาตรการอนุรักษพลังงานในภาคพาณิชยกรรม 
ซ่ึงเปนภาคสวนท่ีนับวันจะมีความตองการการใชพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น  

สาระสําคัญของการแกไขปรับปรุงคือ 
√ การกําหนดโรงงานควบคุมช้ันหน่ึง ซ่ึงแตเดิมจํากัดอยูเฉพาะในอุตสาหกรรมหาประเภท ไดถูก

ขยายใหครอบคลุมอุตสาหกรรมทุกประเภท 
√ การกําหนดขอยกเวนสําหรับโรงงานซ่ึงเพิ่งถูกระบุรวมเขาไวเปนโรงงานควบคุมช้ันหนึ่ง (ไมได

อยูภายใตอุตสาหกรรมหาประเภท) โดยโรงงานดังกลาวไมจําเปนตองแตงต้ังผูจัดการดาน
พลังงาน  แตจะตองจัดทําแผนประหยัดพลังงานระยะกลางและยาวโดยมี ผูจัดการดาน
พลังงานมีสวนรวมในการจัดทําแผนดังกลาวดวย 

√ การกําหนดใหโรงงานควบคุมช้ันสองตองจัดทํารายงานประจําป (แทนพันธกรณีในกฎหมาย
ฉบับกอนหนา ซ่ึงกําหนดใหมีเพียงการจดบันทึกสถานะของการใชพลังงานในโรงงานเทาน้ัน) 

√ การกําหนดพันธกรณีสําหรับเจาของอาคารควบคุมซ่ึงมีขนาดใหญกวาหรือเทากับ 2,000 
ตารางเมตร ยกเวนอาคารที่พักอาศัย ใหตองแจงเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานตาม
มาตรฐานการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในการกอสรางอาคาร รวมทั้งการโอนอํานาจใน
การใหคําแนะนําและคําปรึกษา (guidance and advice) เก่ียวกับการออกแบบและกอสราง
อาคารจากรัฐมนตรีกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและการคมนาคมมาไวท่ีหัวหนา
สํานักงานในทองที่ อาทิ นายกเทศมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัด  
 

3.1.7  สาระสําคัญของการแกไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 2005 
 การเริ่มมีผลใชบังคับของพิธีสารเกียวโตในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2004 ทําใหกฎหมายอนุรักษ
พลังงานจําตองไดรับการแกไขเพิ่มเติมอยางเรงดวนในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2005 เพื่อใหญ่ีปุนสามารถ
บรรลุเปาหมายการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Green House Gas) ซ่ึงเปนผลจากการ
ประชุมภาคี ครั้งที่ 3 (COP3) โดยการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวเริ่มมีผลใชบังคับในเดือนเมษายน ค.ศ. 
2006 
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สาระสําคัญของการแกไขปรับปรุงคือ 
√ บูรณาการการกํากับดูแลพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟาในโรงงานควบคุมเขาไวดวยกัน 

(แตกอนพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟามีการแยกการกํากับดูแล) ทั้งนี้ เพื่อขยาย
จํานวนของโรงงานควบคุม (จากประมาณ 10,000 แหงเปนประมาณ 13,000 แหง) 

√ การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับภาคอาคารที่อยูอาศัยและ
ภาคการกอสราง โดยกําหนดใหเจาของบานหรืออาคารควบคุม (รวมถึงอาคารที่พักอาศัย) ที่มี
ขนาดพื้นที่ 2,000 ตารางเมตรหรือมากกวาตองแจงเก่ียวกับมาตรการประหยัดพลังงานในการ
กอสรางอาคาร รวมทั้งการบูรณะซอมแซมและการดัดแปลงขนาดใหญ รวมทั้งเพิ่มการจัดทํา
รายงานเปนประจําเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอาคารตามมาตรการที่ไดแจงไว (กฎหมายฉบับป 
ค.ศ. 2002 ไมครอบคลุมอาคารที่พักอาศัยและการดัดแปลงขนาดใหญ และไมไดกําหนดใหมี
การจัดทํารายงานประจําเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอาคารตามมาตรการที่ไดแจงไว) 

√ เพิ่มมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับบริษัทสงของและบริษัทขนสง (สินคาและผูโดยสาร) ใน
ภาคการคมนาคมขนสง ซ่ึงแตกอนไมไดถูกกําหนดโดยกฎหมายฉบับนี้ โดยกําหนดใหบริษัท
สงของและบริษัทขนสง รวมท้ังเจาของสินคาในระดับธุรกิจขนาดใหญตองกําหนดแผนการ
อนุรักษพลังงานและรายงานปริมาณการบริโภคพลังงานเปนประจําทุกป 

√ พันธกรณีสําหรับผูผลิตและจําหนายพลังงานและผูขายปลีกอุปกรณในการสงเสริมและ
เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน โดยกําหนดใหผูผลิตและจําหนายพลังงาน อาทิ 
บริษัทผลิตกระแสไฟฟาและบริษัทผลิตกาซ จักตองเผยแพรขอมูลเก่ียวกับอุปกรณที่ มี
ประสิทธิภาพการใชพลังงานสูง รวมทั้งจัดพิมพขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมอนุรักษ
พลังงาน นอกจากน้ี รานคาปลีกอุปกรณไฟฟาท่ีใชในครัวเรือนจักตองจัดแสดงประสิทธิภาพ
การใชพลังงานของอุปกรณดังกลาวในรานของตนเพื่อใหผูบริโภคสามารถรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับปริมาณการบริโภคพลังงาน คาใชจายสําหรับเช้ือเพลิง และขอมูลที่เกี่ยวของอ่ืนๆ 
ของอุปกรณดังกลาวไดโดยสะดวก 
 

3.2  สาระสําคัญของกฎหมายอนุรักษพลังงานฉบับปจจุบัน 
 

3.2.1  วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ 
กฎหมายอนุรักษพลังงานมีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศที่

ยั่งยืน โดยการดําเนินมาตรการที่สงเสริมการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในโรงงาน ภาคการ
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คมนาคมขนสง อาคาร และเคร่ืองจักรและอุปกรณ รวมท้ังมาตรการอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับการสงเสริม
การใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลอยางครอบคลุมรอบดาน เพื่อทําใหมั่นใจวา การใชทรัพยากร
เช้ือเพลิงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสอดรับกับสถานการณสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและ
สังคมดานพลังงานทั้งภายในและตางประเทศ (ขอ 1) 

  
3.2.2  คํานิยามของพลังงานและเชื้อเพลิง 

พลังงานในกฎหมายฉบับน้ีหมายถึง เช้ือเพลิง อาทิ นํ้ามัน กาซธรรมชาติท่ีติดไฟได และถาน
หิน รวมท้ัง พลังงานความรอนและกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากเช้ือเพลิงดังกลาว แตไมรวมถึง
กระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจากพลังงานทดแทน (renewable energy) อาทิ photovoltaic cells พลังงาน
ลม และอ่ืนๆ (ขอ 2) 

  
3.2.3  นโยบายพื้นฐานวาดวยใชพลังงานอยางสมเหตุผล 

กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม โดย
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จัดทําและประกาศใหสาธารณชนทราบเกี่ยวกับนโยบายพื้นฐานวา
ดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล เพื่อสงเสริมการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในโรงงาน 
อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ อยางครอบคลุมรอบดาน โดยนโยบายดังกลาวจักตองกําหนดมาตรการ
สําหรับผูใชพลังงานในสาขาหลักตางๆ รวมทั้งประเด็นดานนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผล (ดูรายละเอียด 5.1 บทที่ 5) นอกจากนี้ กฎหมายอนุรักษพลังงานยัง
กําหนดใหผูใชพลังงานพยายามใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลโดยปฏิบัติตามนโยบายพื้นฐานวาดวย
การใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลดังกลาว (ขอ 3 และ 4) 

 
3.2.4  มาตรการสําหรับโรงงาน 

การใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจเอกชนของญี่ปุนมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 60 ของ
ปริมาณการบริโภคพลังงานทั้งหมดภายในประเทศ ดังนั้น มาตรการเชิงรุกในการสงเสริมการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผลในโรงงานและสถานประกอบการจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญย่ิง และเพื่อใหกฎหมาย
ฉบับน้ีมีการอนุวัติการอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการตราขอบทตางๆ ดังตอไปนี้ 
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3.2.4.1  มาตรฐานการประเมินสําหรับผูประกอบการในโรงงาน 
เพื่อใหการใชพลังงานในโรงงานเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กฎหมายอนุรักษ

พลังงานกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมจัดทําและประกาศใช
มาตรฐานการประเมิน (standards of judgment) สําหรับผูประกอบการที่ใชพลังงานในโรงงาน
เกี่ยวกับประเด็นตางๆ ท่ีผูประกอบการจะตองคํานึงถึงเพื่อใหการใชพลังงานในโรงงานเปนไปอยาง
สมเหตุสมผล รวมทั้งกําหนดเปาหมายและมาตรการที่ผูประกอบการจะตองดําเนินการอยางเปนระบบ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ไดแก  

1) การเผาไหมเช้ือเพลิง  
2) การทําความรอนและการทําความเย็น รวมทั้งการเปล่ียนถายความรอน 
3) การกูคืนและการใชประโยชนจากพลังงานความรอนท่ีสูญเสียไป (waste heat) 
4) การแปลงความรอนเปนพลัง 
5) การปองกันการสูญเสียพลังงานจากความตานทาน และอื่นๆ 
6) การแปลงกระแสไฟฟาเปนพลัง (ขอ 5) 

  มาตรฐานหรือหลักเกณฑการประเมินดังกลาวกําหนดแนวทางการดําเนินการในประเด็นตางๆ 
ที่ระบุไวในนโยบายพื้นฐานฯ และใหแนวทางแกผูประกอบธุรกิจในการตัดสินใจและการดําเนิน
มาตรการเพื่อใหการใชพลังงานในโรงงานเปนไปอยางสมเหตุผล โดยหลักเกณฑการประเมินท่ีไดรับ
การทบทวนครั้งลาสุดไดมีการประกาศใชเมื่อวันท่ี 10 มกราคม ค.ศ. 2003 (ดูรายละเอียด 5.2 บทท่ี 5)     

หากเห็นวาจําเปน รัฐมนตรีผูมีอํานาจ ซ่ึงรวมถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา 
และอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอื่นๆ ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับแผนงานตางๆ ของโรงงานที่
เกี่ยวของ อาจใหคําแนะนําและคําปรึกษา (guidance and advice) แกผูประกอบการในโรงงาน
เกี่ยวกับมาตรการเพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงมาตรฐานหรือหลักเกณฑ
การประเมินดังกลาว (ขอ 6) 

 
3.2.4.2  โรงงานควบคุมการบริหารจัดการพลังงานชั้นหน่ึง 

กฎหมายอนุรักษพลังงานระบุใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม
กําหนดใหโรงงานซึ่งมีการใชพลังงานในปริมาณที่สูงเกินกวาที่กําหนดไวในคําส่ังคณะรัฐมนตรี 
(Cabinet Order) (หลักเกณฑในปจจุบันคือ ใชเช้ือเพลิงและไฟฟาในปริมาณเทียบเทากับน้ํามันดิบ 
3,000 กิโลลิตร หรือมากกวา ตอป) เปนโรงงานควบคุมช้ันหน่ึง ซ่ึงจําเปนตองมีการสงเสริมใหมีการใช
พลังงานอยางสมเหตุผล (ขอ 7) 
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โรงงานควบคุม ช้ันหนึ่งแบงออกเปนสองประเภท  ประเภทแรกเปนโรงงานที่อ ยู ใน
ภาคอุตสาหกรรมหาประเภท ไดแก การผลิต เหมืองแร ไฟฟา กาซ และความรอน และประเภทที่สอง
เปนโรงงานควบคุมที่ไมไดอยูในอุตสาหกรรมหาประเภทดังกลาว  

ผูประกอบการในโรงงานควบคุมช้ันหน่ึงประเภทแรกจักตอง 
1) แตงตั้งผูจัดการดานพลังงาน (Energy Manager) ตามมาตรฐานที่กําหนดไวใน

คําส่ังคณะรัฐมนตรี (ขอ 8) 
2) จัดทําแผนการประหยัดพลังงานระยะกลางและระยะยาวสําหรับการบรรลุ

เปาหมายการอนุรักษพลังงานที่กําหนดไวในมาตรฐานการประเมินสําหรับโรงงาน
ตามขอ 4.2.4.1 และสงมอบแผนดังกลาวใหแกรัฐมนตรีผูมีอํานาจ ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม 
(ขอ 14 (1)) 

3) จัดทํารายงานสถานะของการใชพลังงานของโรงงานตอรัฐมนตรีผูมีอํานาจเปน
ประจําทุกป ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดยกระทรวงเศรษฐกิจ 
การคาและอุตสาหกรรม (ขอ 15) 

สําหรับผูประกอบการในโรงงานควบคุมช้ันหน่ึงประเภทที่สองและสํานักงานใหญหรืออาคาร
สํานักงานของโรงงานควบคุมช้ันหน่ึงประเภทแรก กฎหมายฉบับปจจุบันอนุญาตใหสามารถแตงต้ัง
บุคคลผูซ่ึงผานหลักสูตรฝกอบรมเจาหนาท่ีบริหารจัดการดานพลังงาน (Energy Management 
Officer) แทนการแตงต้ังผูจัดการดานพลังงาน (Energy Manager) ทําหนาท่ีดูแลการบริหารจัด
การพลังงานในโรงงานในแตละวันได แตมีขอแมคือ จักตองจัดใหเจาหนาที่บริหารจัดการดานพลังงาน
ดังกลาวเขารับการฝกอบรมเปนประจํา (ขอ 13) และในขั้นตอนการจัดทําแผนประหยัดพลังงานระยะ
กลางถึงระยะยาวของโรงงาน ผูจัดการดานพลังงานที่มีใบอนุญาตประกอบการจักตองมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนดังกลาวดวย (ขอ 14 (2)) 

หากมีการตัดสินวา โรงงานควบคุมช้ันหนึ่งไมปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑการประเมิน
สําหรับการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในโรงงานผลอยางเห็นไดชัด รัฐมนตรีผูมีอํานาจสามารถ
กําหนด (instruct) ใหโรงงานดังกลาวจัดทําและยื่นแผนการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลขึ้นมาหน่ึง
ฉบับ รวมทั้งดําเนินการตามแผนดังกลาว และหากผูประกอบการไมเคารพเชื่อฟง รัฐมนตรีผูมีอํานาจก็
สามารถประกาศ (publicize) ใหทราบโดยท่ัวกัน รวมทั้งสามารถออกคําส่ัง (order) ใหผูประกอบการ
โรงงานที่ฝาฝนปฏิบัติตามได (ขอ 16) 
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3.2.4.3  โรงงานควบคุมการบริหารจัดการพลังงานชั้นสอง 
นอกจากน้ี กฎหมายอนุรักษพลังงานยังระบุใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและ

อุตสาหกรรมกําหนดใหโรงงานซึ่งมีการใชพลังงานในปริมาณที่สูงเกินกวาท่ีกําหนดไวในคําส่ัง
คณะรัฐมนตรี (Cabinet Order) (หลักเกณฑในปจจุบันคือ ใชเช้ือเพลิงและไฟฟาในปริมาณเทียบเทา
กับน้ํามันดิบ 1500 กิโลลิตร หรือมากกวา ตอป) เปนโรงงานควบคุมช้ันสอง ซ่ึงจําเปนตองมีการ
สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางสมเหตุผลดวยเชนกัน (ขอ 17) รวมทั้งกําหนดใหผูประกอบการใน
โรงงานดังกลาวแตงต้ังเจาหนาท่ีบริหารจัดการดานพลังงาน (Energy Management Officer) ซ่ึงจะตอง
ผานหลักสูตรฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงาน มีหนาที่จดบันทึกและรายงานสถานะของการใชพลังงาน
ในโรงงานตอรัฐมนตรีผูมีอํานาจเปนประจําทุกป (ขอ 18) 

หากมีการตัดสินวา ผูประกอบการโรงงานควบคุมช้ันสองไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมิน
สําหรับการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลอยางเห็นไดชัด รัฐมนตรีผูมี อํานาจอาจเสนอแนะ 
(recommend) ใหผูประกอบการดําเนินมาตรการที่ จําเปนเพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยาง
สมเหตุสมผลในโรงงานดังกลาว (ขอ 19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25

ตารางแสดงประเภทและพันธกรณีของโรงงานควบคุมการบริหารจัดการพลังงาน 
 

การบริโภคพลังงานตอป ประเภทอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

เช้ือเพลิง (ความรอน) 
และ 

กระแสไฟฟา 
 

 
อุตสาหกรรม 5 ประเภท 
การผลิต 
เหมืองแร 
กระแสไฟฟา 
กาซ 
ความรอน 

- อุตสาหกรรมทุกประเภท 
นอกเหนือจาก 5 ประเภทที่ระบุ
ทางดานซายมือ อาทิ อาคาร
สํานักงาน หางสรรพสินคา โรงแรม 
โรงเรียน โรงพยาบาล หนวยงาน
รัฐบาล และสวนสนุก 
- สํานักงานใหญ/อาคารสํานักงาน
ของอุตสาหกรรม 5 ประเภทที่ระบุ
ทางดานซายมือ 

3,000 กิโลลิตร หรือ > โรงงานควบคุมช้ัน 1 
(1 ก) 

โรงงานควบคุมช้ัน 1 
(1 ข) 

1,500กิโลลิตร หรือ > โรงงานควบคุมช้ัน 2 
(2) 

 
พันธกรณีสําหรับ (1 ก)   พันธกรณีสําหรับ (1 ข)  
√ แตงตั้งผูจัดการดานพลังงาน 
√ จัดทําแผนระยะกลางและยาว 
 
√ รายงานประจําป 

 √ แตงตั้งเจาหนาท่ีบริหารจัดการดานพลังงาน 
√ จัดทําแผนระยะกลางและยาว 
(โดยมีผูจัดการดานพลังงานมีสวนรวมในการจัดทําแผน) 
√ รายงานประจําป 

 
พันธกรณีสําหรับ (2)   
√ แตงตั้งเจาหนาที่บริหารจัดการดานพลังงาน 
√ ฝกอบรมเจาหนาที่บริหารจัดการดานพลังงานเปนประจํา 
√ รายงานประจําป 
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3.2.4.4  ระบบผูจัดการดานพลังงานท่ีไดรับการรับรอง 
โรงงานควบคุมช้ันหนึ่งมีพันธกรณีท่ีจะตองดําเนินการแตงตั้งผูจัดการดานพลังงาน  (Energy 

Manager) อยางนอยหนึ่งคนข้ึนไป ท้ังน้ี จํานวนของผูจัดการดานพลังงานดังกลาวขึ้นอยูกับระดับการ
บริโภคพลังงานในโรงงาน โดยคัดเลือกมาจากผูถือใบอนุญาตสําหรับการบริหารจัดการดานพลังงาน 
(ขอ 8) ทําหนาท่ีบริหารจัดการการทํานุบํารุงอุปกรณท่ีใชพลังงาน พัฒนาปรับปรุงและตรวจสอบ
วิธีการใชพลังงาน และดําเนินการอื่นๆตามที่ระบุไวในประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและ
อุตสาหกรรม (ขอ 11) นอกจากนี้ กฎหมายอนุรักษพลังงานยังระบุใหผูประกอบการและลูกจางใน
โรงงานควบคุมตองเคารพเชื่อฟงความเห็นและคําส่ังของผูจัดการดานพลังงานตามลําดับ  (ขอ 12) 

ใบอนุญาตสําหรับการบริหารจัดการดานพลังงานดังกลาวจะออกใหแกบุคคลผูซ่ึงผานการ
ทดสอบเพื่อเปนผูมีคุณสมบัติในการบริหารจัดการดานพลังงาน หรือผูซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมภายหลังจากผานการอบรมหลักสูตรการ
บริหารจัดการดานพลังงาน (ขอ 9)  

สําหรับการทดสอบเพื่อเปนผูมีคุณสมบัติในการบริหารจัดการดานพลังงาน กฎหมายอนุรักษ
พลังงานกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมเปนผูดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดยประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (ขอ 10)  

ปจจุบัน กระบวนการออกใบอนุญาตสําหรับการบริหารจัดการดานพลังงานดังกลาวมีดังนี้ 
1 การทดสอบเพื่อเปนผูมีคุณสมบัติดานการบริหารจัดการดานพลังงาน 
1.1 ประเภท 
 ก) การทดสอบเพื่อเปนผูมีคุณสมบัติดานการบริหารจัดการดานความรอน 
 ข)  การทดสอบเพื่อเปนผูมีคุณสมบัติดานการบริหารจัดการดานกระแสไฟฟา 
1.2 คุณสมบัติสําหรับการสมัครสอบ 
 ไมมี 
1.3 เน้ือหารายวิชาท่ีทดสอบ 
 ก) การทดสอบเพื่อเปนผูมีคุณสมบัติดานการบริหารจัดการดานความรอน 
  - การบริหารจัดการและกฎเกณฑเกี่ยวกับพลังงานความรอนเบื้องตน 
  - ความรูพื้นฐานวาดวยการไหลของพลังงานความรอนและ 

  ของเหลวอุณหภูมิสูง 
- ความรูพื้นฐานวาดวยเช้ือเพลิงและการเผาไหม 
- การบริหารจัดการอุปกรณท่ีใชพลังงานความรอน 
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  ข) การทดสอบเพื่อเปนผูมีคุณสมบัติดานการบริหารจัดการดานกระแสไฟฟา 
- การบริหารจัดการและกฎเกณฑเกี่ยวกับกระแสไฟฟาเบื้องตน 

  - ความรูพื้นฐานวาดวยกระแสไฟฟา เครื่องมือและอุปกรณไฟฟา 
 - การประยุกตพลังงานไฟฟา 

 1.4 สถานท่ีสมัครสอบ 
 ฝายทดสอบ ศูนยทดสอบและฝกอบรมการบริหารจัดการดานพลังงาน ศูนยอนุรักษพลังงาน
แหงประเทศญี่ปุน (Energy Conservation Centre of Japan) 
 1.5 วันสอบและสถานที่สอบ 
 การทดสอบจัดใหมีขึ้นในเดือนสิงหาคมของทุกป โดยผูเขาสอบสามารถเลือกสอบไดตาม
สถานท่ีสอบในเมืองตางๆ รวม 10 แหง ไดแก ซาพโพโร เซนได โตเกียว นาโกยา โตยามา โอซากา ฮิโร
ชิมา ทากามาทซู ฟูโกวกา และนาฮา 
 1.6 การประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบ 
 จะมีการประกาศรายช่ือผูผานการทดสอบในราชกิจจานุเบกษา 
 1.7 การออกประกาศนียบัตร 
 ผูผานการทดสอบจะตองย่ืนใบสมัครเพื่อขอรับหนังสือรับรองจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ภายหลังจากน้ัน ผูผานการทดสอบขอเขียนจะตองใชระยะเวลาอีก
หน่ึงปหรือมากกวาในการทดลองงานดานการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลกอนไดรับประกาศนียบัตร 
  

2 หลักสูตรฝกอบรมเพื่อเปนผูมีคุณสมบัติดานการบริหารจัดการดานพลังงาน 
2.1 ประเภท 
 ก) หลักสูตรฝกอบรมดานการบริหารจัดการดานความรอน 
 ข) หลักสูตรฝกอบรมดานการบริหารจัดการดานกระแสไฟฟา 
2.2 คุณสมบัติสําหรับการสมัครสอบ 
 ผูสมัครจะตองมีประสบการณทํางานเกี่ยวกับการใชเช้ือเพลิงหรือกระแสไฟฟาอยาง

สมเหตุสมผลเปนระยะเวลาอยางนอย 3 ป 
2.3 ระยะเวลาและสถานที่ฝกอบรม 
หลักสูตรฝกอบรมมีระยะเวลา 7 วัน ในเดือนธันวาคมของทุกป ใน 6 เมือง ไดแก เซนได 

โตเกียว นาโกยา โอซากา ฮิโรชิมา และฟูโกวกา 
2.4 สถานท่ียื่นใบสมัคร 
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ฝายฝกอบรม ศูนยทดสอบและฝกอบรมการบริหารจัดการดานพลังงาน ศูนยอนุรักษพลังงาน
แหงประเทศญี่ปุน  

 
จํานวนผูจัดการดานพลังงานตามที่ระบุไวในกฎหมายฯ 

 
โรงงานควบคุมชั้นหนึ่ง 

ท่ีผลิตถานหิน กระแสไฟฟา กาซและพลังงานความรอน 
ปริมาณการบริโภคเชื้อเพลิงตอป จํานวนผูจัดการดานพลังงาน 
3,000 หรือนอยกวา 100,000 kl-oe 1 

100,000 kl-oe หรือมากกวา 2 
โรงงานควบคุมช้ันหน่ึงอ่ืนๆ 

ปริมาณการบริโภคเชื้อเพลิงตอป จํานวนผูจัดการดานพลังงาน 
3,000 หรือนอยกวา 20,000 kl-oe 1 
20,000 หรือนอยกวา 50,000 kl-oe 2 

50,000 หรือนอยกวา 100,000 kl-oe 3 
100,000 kl-oe หรือมากกวา 4 
 

3.2.4.5  ระบบตรวจสอบโดยหนวยงานที่ไดรับการรับรอง 
กฎหมายอนุรักษพลังงานกําหนดใหผูประกอบการในโรงงานควบคุมช้ันหน่ึงและสองสามารถ

เขารับการตรวจสอบโดยเจาหนาท่ีที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม 
(Registered Investigation Body) เก่ียวกับสถานการณใชพลังงานในโรงงาน รวมท้ังสถานการณ
ติดตั้ง ปรับปรุงและยกเลิกการใชอุปกรณที่ใชพลังงาน (Investigation for Verification) ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดยประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม 

ในกรณีท่ี เจาหนาที่ตรวจสอบดังกลาวพบวา โรงงานควบคุมช้ันหนึ่งและสองที่เขารับการ
ตรวจสอบไดปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑการประเมินครบถวน เจาหนาท่ีตรวจสอบก็จะออก
เอกสารแสดงผลการผานการตรวจสอบใหแกผูประกอบการในโรงงานดังกลาว รวมท้ังจักรายงานผล
การตรวจสอบใหแกรัฐมนตรีผูมีอํานาจทราบ ทั้งนี้ โรงงานควบคุมช้ันหนึ่งและสองที่ไดรับเอกสาร
ดังกลาว กฎหมายอนุรักษพลังงานอนุญาตใหไมตองจัดทําและยื่นรายงานประจําปสําหรับปที่ไดผาน
การตรวจสอบ (ขอ 20) 

 



 29

3.2.5  มาตรการสําหรับการคมนาคมขนสง 
การแกไขปรับปรุงกฎหมายอนุรักษพลังงานในป ค.ศ. 2005 ไดเพิ่มมาตรการอนุรักษพลังงาน

สําหรับการคมนาคมขนสง ซ่ึงแตกอนไมไดถูกกําหนดไวโดยกฎหมายฉบับนี้ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 

3.2.5.1  มาตรการสําหรับบริษัทขนสงสินคา 
 
มาตรฐานการประเมินสําหรับบริษัทขนสงสินคา 
เพื่อใหการใชพลังงานโดยบริษัทขนสงสินคา (Freight Carriers) เปนไปอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ กฎหมายอนุรักษพลังงานกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและ
อุตสาหกรรมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมจัดทําและประกาศใช
มาตรฐานการประเมิน (standards of judgment) สําหรับบริษัทบรรทุกสินคา (ซ่ึงหมายถึงผูประกอบ
ธุรกิจบรรทุก รับ สง ถายสินคาไมวาของตนเองหรือของผูอ่ืน)  ที่ใชพลังงานในการขนสงสินคา เกี่ยวกับ
ประเด็นตางๆ ที่ผูประกอบการจะตองคํานึงถึงเพื่อใหการใชพลังงานในการขนสงสินคาเปนไปอยาง
สมเหตุสมผล รวมทั้งกําหนดเปาหมายและมาตรการที่ผูประกอบการจะตองดําเนินการอยางเปนระบบ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ไดแก  

1) การใชเครื่องจักรและอุปกรณขนสงท่ีมีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูง 
2) การใชหรือควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณขนสงใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล 
3) การใชเครื่องจักรและอุปกรณขนสงท่ีมีขีดความสามารถในการขนสงสูง 
4) การใชประโยชนจากขีดความสามารถในการขนสงของเครื่องจักรและอุปกรณอยางมี

ประสิทธิภาพ (ขอ 52) 
หากเห็นวาจําเปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมอาจให

คําแนะนําและคําปรึกษา (guidance and advice) แกบริษัทขนสงสินคาเก่ียวกับมาตรการเพื่อใหเกิด
การใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงมาตรฐานหรือหลักเกณฑการประเมินดังกลาว (ขอ 53) 

 
บริษัทขนสงสินคาควบคุม 
กฎหมายอนุรักษพลังงานระบุใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและ

คมนาคมกําหนดใหบริษัทขนสงสินคาซ่ึงมีขีดความสามารถในการขนสง (transportation capacity) 
สูงเกินกวาท่ีกําหนดไวในคําส่ังคณะรัฐมนตรี (Cabinet Order) (หลักเกณฑในปจจุบันคือเปนเจาของ
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รถบรรทุกมากกวา 200 คันหรือมีรถยนตในสต็อกมากกวา 300 คัน) เปนบริษัทขนสงสินคาควบคุม ซ่ึง
จําเปนตองมีการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางสมเหตุผล (ขอ 54) 
 พันธกรณีสําหรับบริษัทขนสงสินคาควบคุมมีดังนี้ 

1) จัดทําแผนการประหยัดพลังงานระยะกลางและระยะยาวสําหรับการบรรลุเปาหมายการ
อนุรักษพลังงานที่กําหนดไวในมาตรฐานการประเมินสําหรับบริษัทขนสงสินคาและสง
มอบแผนดังกลาวใหแกรัฐมนตรีรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและ
คมนาคม ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน
และคมนาคม (ขอ 55) 

2) จัดทํารายงานสถานะของการใชพลังงานของโรงงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน 
โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมเปนประจําทุกป ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
โดยกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคม โดยหารือกับกระทรวงส่ิงแวดลอม (ขอ 
56) 

หากมีการตัดสินวา บริษัทขนสงสินคาควบคุมไมปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑการประเมิน
สําหรับการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลสําหรับบริษัทขนสงสินคาอยางเห็นไดชัด รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมสามารถแนะนํา (recommend) ใหบริษัทขนสงสินคา
ควบคุมดังกลาวดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อใหการใชพลังงานในการขนสงสินคาเปนไปอยาง
สมเหตุสมผล และหากบริษัทขนสงสินคาควบคุมไมเคารพเชื่อฟง รัฐมนตรีผูมีอํานาจก็สามารถ
ประกาศ (publicize) ใหทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งสามารถออกคําส่ัง (order) ใหบริษัทขนสงสินคา
ควบคุมท่ีฝาฝนปฏิบัติตามได (ขอ 57) 

 
3.2.5.2  มาตรการสําหรับบริษัทเจาของสินคา 
  

บทบาทของบริษัทเจาของสินคา 
นอกจากการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับบริษัทขนสงสินคาแลว กฎหมายอนุรักษ

พลังงานยังกําหนดมาตรการสําหรับบริษัทซ่ึงเปนเจาของสินคาที่มีการสงสินคาของตนเปนประจําดวย 
โดยกําหนดใหเจาของสินคาจักตองดําเนินมาตรการดังนี้ 

1) เลือกวิธีการขนสงสินคาที่มีประสิทธิภาพในการใชพลังงานสูงสุด 
2) พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชขีดความสามารถในการขนสง (ขอ 58) 
 



 31

มาตรฐานการประเมินสําหรับบริษัทเจาของสินคา 
เพื่อใหการใชพลังงานในการขนสงสินคาเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กฎหมาย

อนุรักษพลังงานกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมจัดทําและประกาศใชมาตรฐานการ
ประเมิน (standards of judgment) สําหรับบริษัทเจาของสินคาเก่ียวกับประเด็นการเลือกวิธีการขนสง
สินคาที่มีประสิทธิภาพในการใชพลังงานสูงสุดและการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชขีด
ความสามารถในการขนสง รวมทั้งกําหนดเปาหมายและมาตรการที่บริษัทเจาของสินคาจะตอง
ดําเนินการอยางเปนระบบเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว (ขอ 59) 

หากเห็นวาจําเปน รัฐมนตรีผูมีอํานาจอาจใหคําแนะนําและคําปรึกษา (guidance and 
advice) แกบริษัทเจาของสินคาเกี่ยวกับมาตรการเพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล โดย
คํานึงถึงมาตรฐานหรือหลักเกณฑการประเมินขางตน (ขอ 60) ทั้งน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน 
โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมสามารถใหความเห็นในกรณีดังกลาวได (ขอ 65) 

 
บริษัทเจาของสินคาควบคุม 
กฎหมายอนุรักษพลังงานระบุใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม

กําหนดใหบริ ษัทเจาของสินคา ซ่ึงมีปริมาณการขนสงสินคาสูงเกินกวา ท่ีกําหนดไวในคํา ส่ัง
คณะรัฐมนตรี (Cabinet Order) (หลักเกณฑในปจจุบันคือมีปริมาณการสงของ 30 ลานตันหรือ
มากกวา ตอป) เปนบริษัทเจาของสินคาควบคุม ซ่ึงจําเปนตองมีการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยาง
สมเหตุผล (ขอ 61) 
 พันธกรณีสําหรับบริษัทเจาของสินคาควบคุมมีดังนี้ 

1) จัดทําแผนการประหยัดพลังงานประจําปสําหรับการบรรลุเปาหมายการอนุรักษพลังงานที่
กําหนดไวในมาตรฐานการประเมินสําหรับบริษัทเจาของสินคาและสงมอบแผนดังกลาว
ใหแกรัฐมนตรีผูมีอํานาจ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดยกระทรวงเศรษฐกิจ 
การคาและอุตสาหกรรม (ขอ 62) 

2) จัดทํารายงานสถานะของการใชพลังงานตอรัฐมนตรีผูมีอํานาจเปนประจําทุกป ทั้งน้ี ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยงกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมโดย
หารือกับกระทรวงสิ่งแวดลอม (ขอ 63) 

หากมีการตัดสินวา บริษัทเจาของสินคาควบคุมไมปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑการ
ประเมินสําหรับการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลสําหรับบริษัทเจาของสินคาอยางเห็นไดชัด 



 32

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมสามารถแนะนํา (recommend) ใหบริษัท
เจาของสินคาควบคุมดังกลาวดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อใหการใชพลังงานในการขนสงสินคาเปนไป
อยางสมเหตุสมผล และหากบริษัทเจาของสินคาควบคุมไมเคารพเชื่อฟง รัฐมนตรีผูมีอํานาจก็สามารถ
ประกาศ (publicize) ใหทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งสามารถออกคําส่ัง (order) ใหบริษัทขนสงสินคา
ควบคุมท่ีฝาฝนปฏิบัติตามได (ขอ 64) ท้ังน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและ
คมนาคมสามารถใหความเห็นในกรณีดังกลาวได (ขอ 65) 

 
3.2.5.3  มาตรการสําหรับบริษัทขนสงผูโดยสาร 

 
มาตรฐานการประเมินสําหรับบริษัทขนสงผูโดยสาร 
เพื่อใหการใชพลังงานโดยบริษัทขนสงผูโดยสาร (Passenger Carriers) เปนไปอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กฎหมายอนุรักษพลังงานกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ 
การคาและอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมจัดทําและ
ประกาศใชมาตรฐานการประเมิน (standards of judgment) สําหรับบริษัทขนสงผูโดยสารที่ใช
พลังงานในการขนสงผูโดยสาร เกี่ยวกับประเด็นตางๆ ท่ีผูประกอบการจะตองคํานึงถึงเพื่อใหการใช
พลังงานในการขนสงสินคาเปนไปอยางสมเหตุสมผล รวมทั้งกําหนดเปาหมายและมาตรการที่
ผูประกอบการจะตองดําเนินการอยางเปนระบบเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ไดแก  

1) การใชเครื่องจักรและอุปกรณขนสงท่ีมีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูง 
2) การใชหรือควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณขนสงใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล 
3) การลดระยะทางการขับรถท่ีไมมีผูโดยสาร (ขอ 66) 
หากเห็นวาจําเปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมอาจให

คําแนะนําและคําปรึกษา (guidance and advice) แกบริษัทขนสงผูโดยสารเกี่ยวกับมาตรการเพื่อให
เกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงมาตรฐานหรือหลักเกณฑการประเมินดังกลาว (ขอ 
67) 

 
บริษัทขนสงผูโดยสารควบคุม 
กฎหมายอนุรักษพลังงานระบุใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและ

คมนาคมกําหนดใหบริษัทขนสงผู โดยสารซึ่งมีขีดความสามารถในการขนสง ( transportation 
capacity) สูงเกินกวาที่กําหนดไวในคําส่ังคณะรัฐมนตรี (Cabinet Order) (หลักเกณฑในปจจุบันคือ
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เปนเจาของรถบรรทุกมากกวา 200 คันหรือมีรถยนตในสต็อกมากกวา 300 คัน) เปนบริษัทขนสง
ผูโดยสารควบคุม ซ่ึงจําเปนตองมีการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางสมเหตุผล (ขอ 68) 
 พันธกรณีสําหรับบริษัทขนสงสินคาควบคุมมีดังนี้ 

1) จัดทําแผนการประหยัดพลังงานระยะกลางและระยะยาวสําหรับการบรรลุเปาหมายการ
อนุรักษพลังงานที่กําหนดไวในมาตรฐานการประเมินสําหรับบริษัทขนสงผูโดยสารและสง
มอบแผนดังกลาวใหแกรัฐมนตรีรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและ
คมนาคม ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน
และคมนาคม (ขอ 55 และ 69) 

2) จัดทํารายงานสถานะของการใชพลังงานของโรงงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน 
โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมเปนประจําทุกป ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
โดยกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคม โดยหารือกับกระทรวงส่ิงแวดลอม (ขอ 
56 และ 69) 

หากมีการตัดสินวา บริษัทขนสงผูโดยสารควบคุมไมปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑการ
ประเมินสําหรับการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลสําหรับบริษัทขนสงผูโดยสารอยางเห็นไดชัด 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมสามารถแนะนํา (recommend) ให
บริษัทขนสงผูโดยสารควบคุมดังกลาวดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อใหการใชพลังงานในการขนสง
ผูโดยสารเปนไปอยางสมเหตุสมผล และหากบริษัทขนสงผูโดยสารควบคุมไมเคารพเชื่อฟง รัฐมนตรีผู
มีอํานาจก็สามารถประกาศ (publicize) ใหทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งสามารถออกคําส่ัง (order) ให
บริษัทขนสงผูโดยสารควบคุมท่ีฝาฝนปฏิบัติตามได (ขอ 57 และ 69) 

 
บทบาทผูประกอบธุรกิจ 
นอกจากน้ี กฎหมายอนุรักษพลังงานยังกําหนดใหผูประกอบธุรกิจพยายามสงเสริมใหลูกจาง

ของตนเดินทางมาทํางานโดยใชการคมนาคมขนสงของรัฐ (pubic transportation)  
 

3.2.5.4  มาตรการพิเศษสําหรับการขนสงทางอากาศ 
 
บริษัทขนสงทางอากาศ 
กฎหมายอนุรักษพลังงานระบุใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและ

คมนาคมกําหนดใหบริษัทขนสงทางอากาศ (Air Carriers) ท้ังขนสงสินคาและผูโดยสาร ซ่ึงมีขีด
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ความสามารถในการขนสง (transportation capacity) สูงเกินกวาที่กําหนดไวในคําส่ังคณะรัฐมนตรี 
(Cabinet Order) เปนบริษัทขนสงทางอากาศควบคุม ซ่ึงจําเปนตองมีการสงเสริมใหมีการใชพลังงาน
อยางสมเหตุผล (ขอ 71) 
 พันธกรณีสําหรับบริษัทขนสงทางอากาศควบคุมมีดังนี้ 

1) จัดทําแผนการประหยัดพลังงานระยะกลางและระยะยาวสําหรับการบรรลุเปาหมายการ
อนุรักษพลังงานที่กําหนดไวในมาตรฐานการประเมินสําหรับบริษัทขนสงสินคาหรือ
ผูโดยสารและสงมอบแผนดังกลาวใหแกรัฐมนตรีรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสราง
พื้นฐานและคมนาคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดโดยกระทรวงที่ดิน 
โครงสรางพื้นฐานและคมนาคม (ขอ 55 และ 71(6)) 

2) จัดทํารายงานสถานะของการใชพลังงานของโรงงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน 
โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมเปนประจําทุกป ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
โดยกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคม โดยหารือกับกระทรวงส่ิงแวดลอม (ขอ 
56 และ 71(6)) 

หากมีการตัดสินวา บริษัทขนสงทางอากาศควบคุมไมปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑการ
ประเมินสําหรับการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลสําหรับบริษัทขนสงสินคาหรือผูโดยสารอยางเห็นได
ชัด รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมสามารถแนะนํา (recommend) ให
บริษัทขนสงทางอากาศควบคุมดังกลาวดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อใหการใชพลังงานในการขนสง
ทางอากาศเปนไปอยางสมเหตุสมผล และหากบริษัทขนสงทางอากาศควบคุมไมเคารพเชื่อฟง 
รัฐมนตรีผูมีอํานาจก็สามารถประกาศ (publicize) ใหทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งสามารถออกคําส่ัง 
(order) ใหบริษัทขนสงทางอากาศควบคุมท่ีฝาฝนปฏิบัติตามได (ขอ 57 และ 71(6)) 

 
3.2.6  มาตรการสําหรับอาคาร 

การบริโภคพลังงานในภาคสังคมของญ่ีปุนสวนใหญจะเปนการใชพลังงานในตัวอาคาร 
มาตรการที่เนนการทําฉนวนปองกัญการสูญเสียพลังงานในตัวอาคารจึงเปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
อยางสูงสําหรับการอนุรักษพลังงาน กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลระบุกฎเกณฑ
เกี่ยวกับการใชพลังงานในตัวอาคาร ดังตอไปนี้ 
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3.2.6.1  มาตรฐานการประเมินสําหรับอาคาร 
  กฎหมายอนุรักษพลังงานกําหนดใหเจาของอาคาร รวมถึงบุคคลท่ีประสงคจะกอสรางอาคาร  
บุคคลที่ประสงคจะซอมแซมหลังคา ผนังหรือพื้นดานนอกของอาคาร และบุคคลที่ประสงคจะติดต้ัง
ระบบเครื่องปรับอากาศในอาคารหรือปรับแกระบบเครื่องปรับอากาศที่ติดต้ังไวแลวในอาคาร จะตอง
ดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกันการสูญเสียพลังงานความรอนผานผนังดานนอก หนาตาง และ
สวนอื่นๆ ของตัวอาคาร และจะตองใชพลังงานในตัวอาคารอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองคํานึงถึง
นโยบายพื้นฐานวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล เพื่อกอใหเกิดการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพในตัวอาคาร (ขอ 72) 

เพื่อใหการดําเนินมาตรการดังกลาวเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน และ
การคมนาคมจักตองจัดทําและประกาศใชมาตรฐานการประเมินซ่ึงบุคคลดังกลาวขางตน และอาคาร
ควบคุม (ดูรายละเอียด 3.2.6.3) ควรคํานึงถึงในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องตางๆ เพื่อใหมีการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผลในตัวอาคารของตน (ขอ 73) 

ทั้งน้ี มาตรฐานฉบับลาสุดสําหรับอาคารไดประกาศใชเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ค.ศ. 2003 (ดู
รายละเอียดใน 4.3 ) และมาตรฐานสําหรับบานเรือนไดประกาศใชเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 1999 (ดู
รายละเอียดใน 4.4 ) 

 
3.2.6.2  แนวทาง คําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับอาคารและวัสดุกอสราง 

หากเห็นวาจําเปน หนวยงานทองท่ีที่มีอํานาจ (อาทิ ผูวาราชการหรือนายกเทศมนตรี) อาจให
คําแนะนําและคําปรึกษา (guidance and advice) ที่จําเปนสําหรับบุคคลดังกลาวขางตน และเจาของ
อาคารควบคุมเกี่ยวกับการออกแบบ การกอสรางและการบํารุงรักษาอาคารที่มิใชสําหรับการพํานัก
อาศัย โดยคํานึงถึงหลักเกณฑการประเมินตามขอ 3.2.6.1 (ขอ 74(1)) 

สําหรับอาคารเพื่อการพํานักอาศัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและการ
คมนาคมจะตองจัดทําและประกาศใชแนวทาง (guidelines) สําหรับการออกแบบ กอสรางและการ
บํารุงรักษาใหเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินตามขอ 3.2.6.1 (ขอ 74(2)) 

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับดังกลาวยังระบุใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและ
อุตสาหกรรมอาจใหคําแนะนําและคําปรึกษาท่ีจําเปนสําหรับผูผลิตและผูนําเขาวัสดุที่เปนฉนวน
ปองกันการสูญเสียความรอนผานผนังดานนอก หนาตาง และสวนอ่ืนๆ ของอาคาร ในการพัฒนา
ปรับปรุงและการติดฉลากกํากับคุณสมบัติความเปนฉนวนของวัสดุกอสรางที่ตนผลิต (ขอ 76) 
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3.2.6.3  อาคารควบคุม 

กฎหมายอนุรักษพลังงานกําหนดใหอาคารใดๆ ซ่ึงมีพื้นท่ีรวมในช้ันตางๆ เกินกวาที่กําหนดไว
ในคําส่ังคณะรัฐมนตรี (ปจจุบันหลักเกณฑคือ เทากับหรือมากกวา 2,000 ตารางเมตร) เปนอาคาร
ควบคุม ซ่ึงเจาของอาคารหรือผูที่ประสงคจะดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับตัวอาคาร มีหนาท่ีที่จะตองแจง 
(notify) หนวยงานทองท่ีที่มีอํานาจ เกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน สําหรับการกอสราง รวมท้ัง
การบูรณะซอมแซมและการดัดแปลงขนาดใหญ (ขอ 75(1)) รวมทั้งจัดทํารายงานประจํา (periodic 
report) เกี่ยวกับการดําเนินการบํารุงรักษาอาคารตามมาตรการที่ไดแจงไว (ขอ 75(4)) 

หากหนวยงานทองท่ีที่มีอํานาจพิจารณาเห็นวา อาคารควบคุมไมมีมาตรการประหยัดพลังงาน
อยางเพียงพออยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับมาตรฐานการประเมินที่เก่ียวของ  หนวยงาน
ทองที่ท่ีมีอํานาจสามารถกําหนด (instruct) ใหคําช้ีแนะที่จําเปนแกเจาของอาคารควบคุม และหาก
เจาของอาคารดังกลาวไมปฏิบัติตาม หนวยงานทองที่ที่มีอํานาจก็สามารถประกาศ (publicize) ให
ทราบโดยทั่วกันเก่ียวกับการฝาฝนดังกลาว (ขอ 75(2) และ (3)) 

สําหรับในกรณีของการจัดทํารายงานเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานที่
ไดแจงไว หากหนวยงานทองท่ีที่มีอํานาจพิจารณาเห็นวา ไมมีการดําเนินการอยางเห็นไดชัด ก็สามารถ
ออกขอเสนอแนะ (recommendation) เพื่อรองขอใหเจาของอาคารควบคุมดําเนินมาตรการ
บํารุงรักษาอาคารได (ขอ 75(5)) 

 
3.2.7  มาตรการสําหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ 

นอกจากโรงงานและอาคารแลว เครื่องจักรและอุปกรณ โดยเฉพาะอยางย่ิงรถยนตและ
เครื่องปรับอากาศ ก็จัดเปนอีกภาคสวนหน่ึงท่ีใชพลังงานในปริมาณท่ีสูงในประเทศญี่ปุน โดย
เครื่องจักรและอุปกรณดังกลาวมักเปนที่นิยมใชโดยทั่วไปของผูบริโภคในแตละครัวเรือนและถูกผลิตขึ้น
เปนจํานวนมากในแตละป ดังนั้น นอกจากการสงเสริมใหผูบริโภคใชเครื่องจักรและอุปกรณดังกลาว
โดยคํานึงถึงการประหยัดพลังงานเปนหลักแลว การพัฒนาประสิทธิภาพของการใชพลังงาน (energy 
efficiency) ของเครื่องจักรและอุปกรณเชนวาต้ังแตในชวงของการผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณดังกลาว
ก็จัดเปนสวนสําคัญย่ิงของมาตรการอนุรักษพลังงานของประเทศญี่ปุน 
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3.2.7.1  มาตรฐานการประเมินสําหรับผูผลิตและผูนําเขา 
ผูผลิตหรือผูนําเขาอุปกรณท่ีใชพลังงานจักตองตระหนักถึงนโยบายพื้นฐานวาดวยการใช

พลังงานอยางสมเหตุสมผล รวมทั้งทําใหมั่นใจวา การบริโภคพลังงานโดยอุปกรณดังกลาวเปนไปอยาง
สมเหตุสมผล โดยการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของอุปกรณดังกลาวท่ีตนเองผลิต
หรือนําเขามาในประเทศญี่ปุน (ขอ 77) 

สําหรับรถยนตและเครื่องจักรอุปกรณอ่ืนๆ ที่ระบุไวในคําส่ังคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (รวมท้ังรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน 
โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมในกรณีของรถยนต) จักตองจัดทําและประกาศใชมาตรฐานการ
ประเมินสําหรับผูผลิตหรือผูนําเขาเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักรและ
อุปกรณดังกลาว (ขอ 78) 

ทั้งนี้ มาตรฐานสําหรับการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักรและ 
อุปกรณตางๆ ดังท่ีกลาวถึง จะกําหนดเปาหมายไวเพื่อใหผูผลิตหรือผูนําเขาปฏิบัติตาม โดยในการ
กําหนดเปาหมายดังกลาว จะกําหนดโดยคํานึงถึงสินคาชนิดเดียวกันท่ีวางจําหนายอยูในตลาดที่มี
ประสิทธิภาพการใชพลังงานที่สูงท่ีสุด หรือท่ีเรียกวา “Top Runner Program” 

นอกจากน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงที่ดิน  โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมในกรณีของรถยนต) อาจจะใหขอเสนอแนะ 
(recommendation) ท่ีจําเปนแกผูผลิตและผูนําเขา หากรัฐมนตรีดังกลาวพิจารณาแลวเห็นวา สินคา
ดังกลาวจําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางมาก เม่ือคํานึงถึงมาตรฐาน
ที่เกี่ยวของดังกลาว (ในกรณีที่การผลิตหรือการนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณเชนวามีปริมาณเกินกวา
ระดับท่ีกําหนดไวในกฎหมายฯ อาทิ เกินกวา 2,000 คันตอปในกรณีของรถยนต หรือมากกวา 500 
เครื่องตอปในกรณีของเครื่องปรับอากาศ) และหากผูผลิตและผูนําเขาไมเคารพเชื่อฟง รัฐมนตรีผูมี
อํานาจก็สามารถประกาศ (publicize) ใหทราบโดยท่ัวกัน รวมทั้งสามารถออกคําส่ัง (order) ใหผูผลิต
และนําเขาปฏิบัติตามได (ขอ 79) 

เครื่องจักรและอุปกรณดังตอไปนี้ ไดมีการกําหนดมาตรฐานสําหรับการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานไวแลว 

1 เมษายน ค.ศ. 1999: รถยนตโดยสารสวนบุคคลท่ีใชแกสโซลีนและนํ้ามันดีเซล 
เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟฟลูโอเรสเซนต โทรทัศน  
เครื่องถายเอกสาร คอมพิวเตอร magnetic disk drives  
รถบรรทุกและ VTRs ท่ีใชแกสโซลีนและนํ้ามันดีเซล 
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22 ธันวาคม ค.ศ. 1999:  ตูเย็นและตูแชแข็งไฟฟา 
27 ธันวาคม ค.ศ. 2002: เครื่องทําความรอน เตาแกส เครื่องทํานํ้ารอนที่ใชแก็ส  

เครื่องทํานํ้ารอนท่ีใชน้ํามัน ท่ีนั่งโถชักโครกไฟฟา  
เครื่องระบายอากาศ เครื่องแปลงไฟฟา  

15 กรกฎาคม ค.ศ. 2003: รถยนตโดยสารสวนบุคคลที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 
1 เมษายน ค.ศ. 2006 : เครื่องไมโครเวฟ หมอหุงขาวไฟฟา เครื่องเลนดีวีดี 
  

3.2.7.2  การติดฉลาก 
เครื่องจักรและอุปกรณขางตนจักตองทําฉลากท่ีแสดงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยาง

ถูกตอง เพื่อใหผูบริโภคสามารถเลือกซ้ืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงโดยการอางอิงถึง
ขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับระดับประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ติดอยูบนฉลากของเครื่องจักรและอุปกรณ
ดังกลาว โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (รวมทั้งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมในกรณีของรถยนต) จักตองจัดทําและประกาศใช
ขั้นตอนการทําฉลากเพื่อใหผูผลิตปฏิบัติตาม โดยขั้นตอนดังกลาวจักตองระบุเกี่ยวกับระดับ
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน วิธีการทําและติดฉลาก รวมท้ังประเด็นอื่นๆ ท่ีผูผลิตเครื่องจักรและ
อุปกรณชนิดตางๆ จะตองปฏิบัติตาม (ขอ 80) 
 นอกจากนี้ หากรัฐมนตรีดังกลาวพิจารณาเห็นวา การติดฉลากเชนวาไมเปนไปตามคํา
ประกาศ ก็สามารถใหขอเสนอแนะ (recommend) แกผูผลิตและนําเขาเพื่อปฏิบัติตาม และหากผูผลิต
ไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะดังกลาว รัฐมนตรีฯ ก็สามารถประกาศ (publicize) ใหทราบโดยทั่วกัน 
รวมทั้งสามารถออกคําส่ัง (order) ใหผูผลิตและนําเขาปฏิบัติตามขอเสนอแนะดังกลาวได (ขอ 81) 

 
3.2.8  มาตรการสําหรับผูบริโภค 

การแกไขปรับปรุงกฎหมายฯ ในป ค.ศ. 2005 ไดมีการเพิ่มมาตรการสําหรับผูบริโภคโดย
กําหนดพันธกรณีสําหรับผูผลิตและจําหนายพลังงานและผูขายปลีกเครื่องจักรและอุปกรณที่ใช
พลังงานในการสงเสริมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยกําหนดใหผูผลิตและ
จําหนายพลังงาน อาทิ บริษัทผลิตกระแสไฟฟาและบริษัทผลิตกาซ จักตองเผยแพรขอมูลเก่ียวกับ
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูง รวมท้ังจัดพิมพขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมอนุรักษ
พลังงาน นอกจากนี้ รานคาปลีกอุปกรณไฟฟาที่ใชในครัวเรือนจักตองจัดแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของอุปกรณดังกลาวในรานของตนเพื่อใหผูบริโภคสามารถรับทราบขอมูล
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เกี่ยวกับปริมาณการบริโภคพลังงานประจําป คาใชจายสําหรับเช้ือเพลิง และขอมูลที่เก่ียวของอ่ืนๆ 
ของอุปกรณดังกลาวไดโดยสะดวกอีกดวย (ขอ 86) 
 
3.2.9  มาตรการดานอ่ืนๆ อาทิ มาตรการสงเสริมดานการเงินและมาตรการจูงใจดานภาษี 

นอกเหนือจากขอบทขางตน กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลยังระบุ
ขอกําหนดอื่นๆ สําหรับรัฐบาลในการสงเสริมการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล ไดแก 

- มาตรการใหความชวยเหลือดานการเงิน  (ขอ 82) 
- มาตรการจูงใจดานภาษี (ขอ 82) 
- มาตรการสงเสริมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ขอ 83) 
- มาตรการสรางความรูความเขาใจใหแกผูบริโภค (ขอ 84) 
นอกจากน้ี กฎหมายอนุรักษพลังงานยังระบุเกี่ยวกับ การย่ืนรายงาน การตรวจสอบในทองท่ี 

และการลงโทษการฝาฝน ท่ีสําคัญ ในการแกไขปรับปรุงในป ค.ศ. 2002 กฎหมายฉบับดังกลาว
กําหนดใหมีการทบทวนขอบทตางๆ ของกฎหมายฉบับน้ี ในกรณีที่ความจําเปนที่จะตองตอบสนองตอ
การเปล่ียนแปลงสถานการณพลังงานของโลก 

 
3.3  สรุป 

โดยสรุป สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลเปนการกําหนด
พันธกรณีสําหรับเจาของโรงงาน เจาของอาคาร และผูผลิตหรือผูนําเขาอุปกรณท่ีใชพลังงาน รวมท้ัง
กําหนดกรอบการดําเนินการดานการอนุรักษพลังงานของประเทศญี่ปุน โดยใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมจัดทําและประกาศใชนโยบายพื้นฐานวาดวยการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผลเพื่อสงเสริมใหผูใชพลังงานหลักในแตละสาขาใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งใหมีการกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยาง
สมเหตุสมผลสําหรับเจาของโรงงานและอาคาร บริษัทขนสงสินคาและผูโดยสาร และผูผลิตหรือผู
นําเขาอุปกรณท่ีใชพลังงานตองยึดถือปฏิบัติเพื่อใหการใชพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. กฎหมายทีอ่อกตามความในกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสม
เหตผุล 

 
วัตถุประสงคของสวนนี้เพื่อศึกษากฎหมาย (กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง) ตางๆ ซ่ึงออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล โดยกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงที่เกี่ยวของไดแก 1) กฎกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ ฉบับท่ี 361 ลงวันท่ี 
15 กรกฎาคม ค.ศ. 1993 ซ่ึงกําหนดนโยบายพื้นฐานเก่ียวกับการใชพลังงานอยางสมเหตุผล 2) 
“มาตรฐานการประเมินสําหรับผูประกอบธุรกิจเก่ียวกับการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในโรงงาน” 
แกไขทบทวนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2003 3) ประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม
และกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม ฉบับที่ 1 ลงวันท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 1999 แกไข
บทวนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ค.ศ. 2003 กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑการประเมินการใชพลังงาน
อยางสมเหตุผลสําหรับอาคาร  4) ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศและ
กระทรวงกอสราง ฉบับที่ 1 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ ค.ศ. 1980 และฉบับท่ี 2 แกไขทบทวนเมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ ค.ศ. 1992 และ 30 มีนาคม ค.ศ. 1999  กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑการประเมินการใช
พลังงานอยางสมเหตุผลสําหรับบานเรือน และ5) ประกาศกระทรวงฉบับตางๆ ท่ีกําหนดหลักเกณฑ
การประเมินการสําหรับผูผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ 
       
4.1  กฎกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ ฉบับท่ี 361 ลงวันท่ี 15 
      กรกฎาคม ค.ศ. 1993 วาดวยนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการใชพลังงานอยางสมเหตุผล  
      (Fundamental Policies concerning the Rational Use of Energy) 

ประเทศญ่ีปุนจําเปนตองพึ่งพาการนําเขาทรัพยากรเชื้อเพลิงเพื่อตอบสนองการใชพลังงาน
ภายในประเทศ ทั้งน้ี  การใชพลังงานในประเทศไดเพิ่มสูงข้ึนในอัตราท่ีรวดเร็วตามระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติในชวงหลายปท่ีผานมา  และตามกระแสการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ประชากรในประเทศญี่ปุน  อยางไรก็ดี  ประเทศญ่ีปุนตระหนักอยูเสมอถึงความเปนไปไดในการเกิด
วิกฤตการณพลังงานของโลก  
          นอกจากนี้ ประเทศญ่ีปุนยังตระหนักถึงปญหาภาวะโลกรอน (Global Warming) ซ่ึงสืบ
เนื่องมาจากการใชพลังงานและปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ตามมา ดังน้ัน กฎหมายอนุรักษ
พลังงานของประเทศญี่ปุนจึงกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายพื้นฐานวาดวยการใชพลังงานอยางสม
เหตุผล ซ่ึงเปนประเด็นท่ีจําเปนสําหรับการสงเสริมการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลอยางครอบคลุม 
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ทั้งการใชพลังงานในโรงงานหรือสถานประกอบการ รวมท้ังภายในอาคาร และสําหรับเครื่องจักรกล
และอุปกรณ 
         ในการจัดการกับประเด็นเรื่องการใชพลังงานดังกลาว ญ่ีปุนใหความสําคัญกับขอเท็จจริงที่วา  
การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติและความพยายามในการสงเสริมการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล
สามารถสงผลกระทบตอพฤติกรรมการใชพลังงานภายในประเทศได นอกจากนี้  โครงสราง
อุตสาหกรรม  พฤติกรรมของบริษัท  ระบบการจราจร  การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ประชากร ก็สามารถสงผลกระทบตอพฤติกรรมการใชพลังงานภายในประเทศไดเชนกัน 
  เปาหมายโดยทั่วไปของนโยบายพื้นฐานฯ ดังกลาว ก็เพื่อลดการใชพลังงงานระหวางป ค .ศ  .
2000  และ  ค .ศ   2 010  ใหอยูในระดับที่กําหนดไวในกฎกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวาง
ประเทศ ฉบับที่  470 ป ค.ศ .1990 
 
4.1.1  มาตรการสําหรับผูใชพลังงาน 
 กฎกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ ฉบับท่ี 361 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม ค.ศ. 
1993 ดังกลาวไดกําหนดมาตรการสําหรับผูใชพลังงานกลุมตางๆ ไวดังน้ี 
 
4.1.1.1  มาตรการสําหรับโรงงาน 
 กฎกระทรวงดังกลาวกําหนดใหโรงงานที่ใชพลังงานเพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ
พยายามลดหนวยการใชพลังงาน (unit of energy consumption) โดยใหดําเนินมาตรการดังตอไปน้ี 

1. ในการติดต้ังอุปกรณที่ใชพลังงาน จะตองเลือกอุปกรณที่มีประสิทธิภาพในการใช
พลังงานสูง (high energy consumption efficiency)  

2. พยามยามเปล่ียนและปรับปรุงอุปกรณท่ีมีอยู และจัดหาอุปกรณเสริมเพื่อควบคุมการ
ใชพลังงานของอุปกรณที่มีอยูน้ัน เพื่อใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. กําหนดมาตรฐานการบริหารจัดการเ ก่ียวกับการใช การบํารุงรักษา  และการ
ตรวจสอบอุปกรณที่ใชพลังงาน และบริหารจัดการอุปกรณดังกลาวใหสอดคลองกับมาตรฐานการ
บริหารจัดการเชนวา 

4. ใหมีการใชระบบผูจัดการพลังงาน (energy managers) อยางเหมาะสมและเต็มท่ี 
และดําเนินมาตรการอ่ืนๆ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการพลังงานของโรงงาน 

5. ศึกษาวิธีการใชพลังงานสวนเกินอยางมีประสิทธิภาพ และพยายามใชวิธีการดังกลาว
ใหมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได  
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ทั้งน้ี กฎกระทรวงดังกลาวระบุใหบุคคลซ่ึงเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจดานอุปทานพลังงาน
ดําเนินมาตรการตางๆ ขางตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการแปลงรูปพลังงาน (energy conversion 
efficiency) โดยบุคคลดังกลาวจักตองพยายามใชอุปกรณที่ใชผลิตพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และ
พยายามลดการสูญเสียพลังงานที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการขนสง เพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพสูง  
 
4.1.1.2  มาตรการสําหรับผูกอสรางอาคาร 

สําหรับผูกอสรางอาคาร กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหบุคคลที่กอสรางอาคารตางๆ ใหความ
ระมัดระวังปองกันการสูญเสียความรอนผานทางผนังดานนอก หนาตาง และสวนอื่นๆ ของอาคาร เพื่อ
ประกันการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณอื่นๆ ที่ติดตั้งในตัว
อาคารน้ันๆ โดยใหมีการดําเนินการออกแบบและกอสรางอาคารอยางเหมาะสม รวมทั้งติดต้ังอุปกรณ
ปรับอากาศและอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการใชพลังงาน 
 
4.1.1.3  มาตรการสําหรับเจาของอาคาร 

กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหเจาของอาคารพยายามดําเนินการตางๆ ดังตอไปน้ี โดย
คํานึงถึงสภาพ ผลจากการลงทุน และอื่นๆ ของอาคารนั้น 

1. พยามยามเปล่ียนและปรับปรุงอุปกรณท่ีมีอยู และจัดหาอุปกรณเสริมเพื่อควบคุมการ
ใชพลังงานของอุปกรณที่มีอยูน้ัน เพื่อใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.  บริหารจัดการใหเปนไปอยางเหมาะสมในการดูแลตัวอาคารเพื่อปองกันการสูญเสีย
ความรอนผานผนังอาคารดานนอก หนาตางและสวนอ่ืนๆ ของอาคารนั้น และเพื่อประกันประสิทธิภาพ
การใชพลังงานของอุปกรณเครื่องปรับอากาศ ท่ีติดตั้งในตัวอาคาร รวมท้ังตรวจสอบซอมแซมอุปกรณ 
และดําเนินมาตรการที่จําเปนอ่ืนๆ เพื่อปรับปรุงการทํางานของอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 

นอกจากน้ี เจาของอาคาร หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการอุปกรณท่ีใชพลังงาน
ภายในอาคารภายใตสัญญาที่ทํากับเจาของอาคาร จักตองพยายามบริหารจัดการอุปกรณเหลานั้น
อยางเหมาะสม โดยกําหนดมาตรฐานการบริหารจัดการเก่ียวกับการใช การบํารุงรักษาและการ
ตรวจสอบอุปกรณดังกลาว รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการพลังงานสําหรับตัวอาคาร 
รวมถึง ระบบดานความรวมมือกับผูเชาอาคาร 
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4.1.1.4  มาตรการสําหรับผูผลิตวัสดุกอสราง 
กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดมาตรการที่ผูผลิตวัสดุกอสรางจักตองถือปฏิบัติ โดยกําหนดให

บุคคลที่เกี่ยวของในการผลิตวัสดุกอสรางท่ีใชสําหรับปองกันความรอนผานผนังดานนอก หนาตางและ
สวนอื่นๆ ของอาคาร จักตองพยายามผลิตวัสดุกอสรางที่สามารถปองกันการสูญเสียความรอนไดเปน
อยางดี โดยผานการพัฒนาและการผลิตวัสดุกอสรางดังกลาว การติดฉลากซ่ึงบงบอกระดับคุณภาพ
การปองกันการสูญเสียความรอน และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการกอสรางใหงายข้ึน  

 
4.1.1.5  มาตรการสําหรับผูผลิตเครื่องจักรและอุปกรณชนิดตางๆ 

กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดมาตรการที่ผูผลิตเครื่องจักรและอุปกรณจักตองถือปฏิบัติ โดย
กําหนดใหบุคคลซ่ึงเก่ียวของกับการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานจักตองพยายามดําเนิน
ธุรกิจของตน โดยเนนการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ 
ที่ตนผลิต ท้ังในข้ันตอนการพัฒนาปรับปรุง การออกแบบ  การทําตัวอยางการผลิต และการดําเนินการ
ผลิต รวมทั้งจักตองพัฒนาและนําเทคโนโลยีซ่ึงกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชพลังงานมาใชในการ
ผลิตคร่ืองจักรและอุปกรณของตนดวย 

  
4.1.1.6  มาตรการสําหรับผูใชเครื่องจักรและอุปกรณชนิดตางๆ 

กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหบุคคลซ่ึงใชรถยนต อุปกรณเครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ํารอน 
อุปกรณแสงไฟ อุปกรณสํานักงาน หรือเครื่องจักรและอุปกรณอื่นๆ ท่ีใชพลังงาน จักตองเลือกสรร
ผลิตภัณฑดังกลาวท่ีมีประสิทธิภาพในการใชพลังงานงานสูง และท่ีสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเทาท่ีเปนไปได และจักตองพยายามใชเครื่องจักรและอุปกรณเหลานั้นอยางมี
ประสิทธิภาพโดยการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อบํารุงรักษาใหเครื่องจักรและอุปกรณดังกลาวอยูใน
สภาพดี โดยการปองกันการใชพลังงานที่เกินความจําเปน หรือโดยการดําเนินมาตรการอื่นๆ 

 
4.1.1.7  การพัฒนาและผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือการใชพลังงานท่ีสมเหตุผล 

กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหบุคคลซ่ึงใชพลังงานในโรงงานเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ หรือ
บุคคลซ่ึงออกแบบหรือกอสรางอาคาร รวมท้ังบุคคลซ่ึงผลิตเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ และ
ผูประกอบการอื่นๆ จักตองพยายามพัฒนาและนํามาใชอยางกวางขวางซึ่งเทคโนโลยีที่ชวยปรับปรุง
วิธีการใชงานและชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานของอุปกรณท่ีใชพลังงานตางๆ เทคโนโลยีท่ี
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ชวยปองกันการสูญเสียความรอนผานผนังดานนอก หนาตาง และสวนอื่นๆ ของอาคารและชวยใหการ
ใชพลังงานของอุปกรณเครื่องปรับอากาศและอุปกรณอื่นๆ ที่ ติดตั้ งในอาคารเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีชวยกอใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุผล 

 
4.1.1.8  การสงเสริมและเผยแพรการใชระบบอุปทาน-อุปสงคดานพลังงาน  

 (energy supply-demand systems) เพ่ือกอใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 ในพ้ืนท่ีตางๆ 
กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจอุปทานพลังงานในพื้นที่ตางๆ จักตองพยายาม

สงเสริมและเผยแพร เพื่อใหมีการนํามาใชอยางกวางขวางซึ่งระบบอุปสงค-อุปทานพลังงานที่ดีท่ีสุด
สําหรับพื้นที่ของตน โดยคํานึงถึงสถานการณของแหลงอุปทานพลังงานและโครงสรางอุปสงค–อุปทาน
พลังงานในพื้นท่ีของตน และกําหนดใหผูใชพลังงานจักตองใหความรวมมือในการสงเสริมการใชระบบ
อุปสงค- อุปทานพลังงานดังกลาวใหมากที่สุดเทาที่เปนไปได 
 
4.1.2  มาตรการสงเสริมการใชพลังงานอยางสมเหตุผล 

กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดมาตรการสําหรับรัฐบาลเพื่อสงเสริมการใชพลังงานอยางสม
เหตุผล ดังตอไปนี้ 
 
4.1.2.1  มาตรการสําหรับรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นในฐานะที่เปนผูใชพลังงาน 

กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น ในฐานะที่เปนผูใชพลังงาน 
หรือเปนผูประกอบธุรกิจอุปทานพลังงานหรือเปนผูสราง ออกแบบ หรือเปนเจาของอาคาร จักตองริเริ่ม
ดําเนินมาตรการเชนเดียวกับมาตรการที่กฎกระทรวงฯ กําหนดไวสําหรับผูใชพลังงานทั่วไป (ดู
รายละเอียดในขอ 4.1.1) และจักตองพยายามสนับสนุนการใชพลังงานอยางสมเหตุผล 

 
4.1.2.2  มาตรการใหความชวยเหลือดานการเงิน 

กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหรัฐบาลจักตองพยายามดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือดาน
การเงินและมาตรการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีจําเปน เพื่อสงเสริมการติดตั้งอุปกรณท่ีชวยประหยัด
พลังงานและการดําเนินมาตรการอ่ืนๆ ท่ีผูใชพลังงานตองปฏิบัติตามตามขอ 4.1.1 และจักตองจัดใหมี
การเผยแพรขอมูลเก่ียวกับมาตรการชวยเหลือดังกลาวอยางพอเพียง 
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4.1.2.3  การสงเสริมการบริหารจัดการดานพลังงาน 
  กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหรัฐบาลจักตองพยายามพัฒนาและจัดหาวิศวกรที่ดําเนินงาน
ดานการประหยัดพลังงาน และจักตองเผยแพรความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการใชพลังงานอยางสม
เหตุผล เพื่อสงเสริมการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการพลังงาน การใชเครื่องจักรและอุปกรณ
อยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเพื่อสงเสริมการดําเนินมาตรการอื่นๆ ที่ผูใชพลังงานตองปฏิบัติตามตาม
ขอ 4.1.1 
                 
4.1.2.4  การสงเสริมการพัฒนาดานเทคโนโลยี 

กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหรัฐบาลจักตองพยายามดําเนินมาตรการดานการเงินและ
มาตรการดานอื่นๆ ที่จําเปน และจักตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับมาตรการดังกลาวอยาง
พอเพียง เพื่อสงเสริมการพัฒนาดานเทคโนโลยีที่ชวยกอใหเกิดการใชพลังงานอยางประหยัดตามท่ี
กําหนดไวในขอ 4.1.1 

 
4.1.2.5  การสงเสริมการใชระบบอุปทาน-อุปสงคดานพลังงาน 

กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหรัฐบาลและองคการพลังงานใหมและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(New Energy and Industrial Development Organization) จักตองพยายามดําเนินมาตรการดาน
การเงินและมาตรการดานอื่นๆ ท่ีจําเปน และจักตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับมาตรการ
ดังกลาวอยางพอเพียง เพื่อสงเสริมการใชระบบอุปสงค-อุปทานพลังงานที่ดีที่สุดในแตละพื้นท่ี 
 
4.1.2.6  การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหรัฐบาลและองคการพลังงานใหมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
จักตองพยายามสงเสริมการวิจัยและการพัฒนาสําหรับมาตรการประหยัดพลังงาน และจักตองจัดใหมี
การนําผลของการวิจัยและการพัฒนาดังกลาวมาใชในวงกวาง 

 
4.1.2.7  การใหความรูและประชาสัมพันธแกประชาชน 

กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหรัฐบาลจักตองพยายามเสริมสรางความรูความเขาใจใหแก
ประชาชนในดานการใชพลังงานอยางสมเหตุผลโดยผานชองทางกิจกรรมการศึกษาและการ
ประชาสัมพันธ 
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4.2  หลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยางสมเหตุผลสําหรับโรงงาน 
 “มาตรฐานการประเมินสําหรับผูประกอบธุรกิจเก่ียวกับการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลใน
โรงงาน” แกไขทบทวนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2003 กําหนดมาตรฐานการประเมินสําหรับ
เครื่องจักรอุปกรณในโรงงาน ดังน้ี 
 1. เตาหลอม (การเผาไหม) 
 2. อุปกรณทําความรอน (การทําความรอน การถายเทความรอน) 
 3. เครื่องปรับอากาศและระบบทําน้ํารอน (การทําความรอน การถายเทความรอน) 
 4. อุปกรณที่ใชความรอน (Heat Utilizing Equipments) (การปองกันการสูญเสียความ
รอน) 

5. อุปกรณที่นําความรอนกลับมาใชใหม (Waste Heat Recovery Equipments) (การกู
และนําความรอนที่ใชแลวกลับมาใชใหม) 
 6. เครื่องกําเนิดพลังงาน (การแปลงพลังงานความรอนเปนไฟฟา) 
 7. อุปกรณผลิตกระแสไฟฟาระบบพลังงานรวม กลาวคือใชเช้ือเพลิงสองชนิดขึ้นไป 
(Cogeneration Equipments) (การแปลงพลังงานความรอนเปนไฟฟา) 
 8. อุปกรณเครื่องรับและจายไฟฟา (การปองกันการสูญเสียกระแสไฟฟาเนื่องจากตัว
ตานทาน) 

9. อุปกรณท่ีใชมอเตอรและเคร่ืองทําความรอนไฟฟา (การแปลงกระแสไฟฟาเปน
พลังงานกลและความรอน) 
 10. ระบบแสงสวาง ลิฟต และอุปกรณสํานักงาน (การแปลงกระแสไฟฟาเปนพลังงานกล
และความรอน) 
 
4.3  หลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยางสมเหตุผลสําหรับอาคาร 

ประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมและกระทรวงที่ดิน  โครงสราง                       
พื้นฐานและการคมนาคม ฉบับที่ 1 ลงวันท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 1999 แกไขบทวนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 
ค.ศ. 2003 กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยางสมเหตุผลสําหรับอาคารใน
เรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. การปองกันการสูญเสียความรอนผานผนังดานนอก หนาตาง และสวนอื่นๆ ของอาคาร 
2. การใชพลังงานอยางประหยัดโดยอุปกรณเครื่องปรับอากาศ 
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3. การใชพลังงานอยางประหยัดโดยอุปกรณถายเทอากาศอื่นๆ  นอกจากอุปกรณ
เครื่องปรับอากาศ 

4. การใชพลังงานอยางประหยัดโดยอุปกรณแสงสวาง 
5. การใชพลังงานอยางประหยัดโดยระบบทําน้ํารอน 
6. การใชพลังงานอยางประหยัดโดยอุปกรณลิฟต 
 

4.4  หลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยางสมเหตุผลสําหรับบานเรือน 
ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศและกระทรวงกอสราง                       

ฉบับท่ี 1 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ ค.ศ. 1980 และฉบับท่ี 2 แกไขบทวนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ ค.ศ. 
1992 และ 30 มีนาคม ค.ศ. 1999  กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยางสม
เหตุผลสําหรับบานเรือนในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. มาตรฐานสําหรับปริมาณการใชความรอนและปริมาณการใชความเย็นประจําป จําแนก
ตามพื้นที่ (Standards for Annual Heating and Cooling Loads according to Area 
Classification) 

2. มาตรฐานสําหรับพื้นที่วางในอาคาร จําแนกตามพื้นท่ี (Standards for Equivalent 
Clearance Areas according to Area Classification) 

3. ระบบปองกันการกอตัวของความชื้นภายในบาน เพื่อรักษาสภาพของฉนวนกันความรอน
และสภาพบาน 

4. อัตราการระบายอากาศภายในบาน 
5. การปองกันการเจือปนของอากาศภายในอาคารกับระบบทําความรอนชนิดเผาไหม 
6. การรักษาประสิทธิภาพการใชพลังงานของระบบทําความรอนและระบบทําความเย็น 
7. การใชชองระบายอากาศเพื่อระบายความรอน 

   
4.5  หลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยางสมเหตุผลสําหรับเครื่องจักร 
      และอุปกรณ 

หลักเกณฑการประเมินการสําหรับผูผลิตเครื่องจักรและอุปกรณตามขอ 18 วรรค 1 ของ
กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุผลถูกกําหนดโดยประกาศกระทรวงฉบับตางๆ จําแนก
ตามประเภทชนิดของเครื่องจักรและอุปกรณ ดังนี้ 
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 1. เครื่องปรับอากาศ (ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศฉบับที่ 190 
ลงวันท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 1999)  
 2. หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต (ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
ฉบับท่ี 191 ลงวันท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 1999) 
 3. โทรทัศน (ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศฉบับที่ 192 ลงวันที่ 31 
มีนาคม ค.ศ. 1999) 
 4. เครื่องถายเอกสาร (ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศฉบับท่ี 193 
ลงวันท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 1999) 
 5. คอมพิวเตอร (ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศฉบับที่ 194 ลง
วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1999) 
 6. ดิสเก็ต (ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศฉบับที่ 195 ลงวันที่ 31 
มีนาคม ค.ศ. 1999) 
 7. เครื่องเลนวิดิทัศน (ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศฉบับที่ 196 
ลงวันท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 1999) 
 8. รถยนตโดยสารสวนบุคคล (ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศฉบับ
ที่ 2 ลงวันท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 1999) 

9. รถบรรทุก (ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศฉบับท่ี 3 ลงวันที่ 31 
มีนาคม ค.ศ. 1999) 
 10. ตูเย็นไฟฟา (ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศฉบับที่ 704 ลง
วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1999) 
 11. เครื่องแชเย็นไฟฟา (ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศฉบับที่ 
705 ลงวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1999) 
 12. เครื่องทําความรอนในหอง (ประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 
432 ลงวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2002) 
 13. เตาหุงตมแกส (ประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ฉบับที่ 433 ลงวันที่ 
27 ธันวาคม ค.ศ. 2002) 
 14. เครื่องทํานํ้ารอนที่ใชแกส (ประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ฉบับที่ 
434 ลงวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2002) 
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 15. เครื่องทํานํ้ารอนที่ใชน้ํามัน (ประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ฉบับที่ 
435 ลงวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2002) 
 16. ที่น่ังโถสวมไฟฟา (ประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ฉบับที่ 436 ลง
วันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2002) 
 17. เครื่องขายของ (ประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 437 ลงวันท่ี 
27 ธันวาคม ค.ศ. 2002) 
 18. หมอแปลงไฟฟา (ประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ฉบับที่ 438 ลง
วันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2002) 
 
5. กฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลอืการอนุรกัษพลังงานและ 

การนํากลับมาใชประโยชน ค.ศ. 1993 (แกไขเพิ่มเตมิ ค.ศ. 2003) 
(Law for Energy Conservation and Recycling Assistance) 

 
5.1  วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ 

กฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใชประโยชนมี
วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนผูประกอบธุรกิจ ซ่ึงสมัครใจดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมการใชพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมเหตุสมผล โดยในกฎหมายฉบับดังกลาว แนวคิดเก่ียวกับการใชพลังงาน
อยางสมเหตุสมผลหมายรวมถึงการใชแหลงพลังงานที่สามารถทดแทนน้ํามันดวย 
 
5.2  สาระสําคัญของกฎหมายฉบับน้ี 
 
 1 แนวทางสําหรับผูประกอบธุรกิจและเจาของอาคาร 

กฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใชประโยชน
ระบุใหรัฐมนตรีผูมีอํานาจกําหนดแนวทาง (guidelines) สําหรับผูประกอบธุรกิจและเจาของอาคารซ่ึง
สมัครใจที่จะดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล 

 
2 คํานิยามของ “โครงการพิเศษ” (specified project)  
กฎหมายฉบับนี้ ระบุโครงการสามประเภท ที่จะถูกกําหนดใหเปน “โครงการพิเศษ” ไดแก 

โครงการที่  
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ก. ติดต้ังหรือปรับปรุงอุปกรณเพื่อชวยใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในโรงงานหรือ
สถานท่ีประกอบธุรกิจอ่ืนๆ 

ข. ใชวัสดุกอสราง หรือติดตั้ง หรือปรับปรุงอุปกรณตางๆ เพื่อชวยใหเกิดการใชพลังงานอยาง
สมเหตุสมผลในชวงเวลาของการกอสรางอาคาร 

ค. ดําเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D) เทคโนโลยีการผลิตสินคาอุตสาหกรรม เพื่อชวยใหเกิด
การใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล 

ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหผูประกอบธุรกิจซ่ึงจะดําเนินโครงการตางๆ ขางตน จักตอง
จัดทําและย่ืนเสนอแผนงานโครงการตอรัฐมนตรีผูมีอํานาจเพื่อใหความเห็นชอบ 

 
3. การอนุมัติโครงการ 
รัฐมนตรีผูมีอํานาจจักอนุมัติโครงการ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาแลวเห็นวา ผูประกอบการที่

เกี่ยวของไดปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวตามขอ 1. แลวเทานั้น 
 
4. มาตรการใหความชวยเหลือ 

โครงการพิเศษ ซ่ึงดําเนินการโดยสอดคลองกับแผนงานโครงการที่ไดรับการอนุมัติแลว จะ
ไดรับการสนับสนุนโดยมาตรการใหความชวยเหลือ ดังน้ี 

ก. การกูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่า 
ข. เงินทุนที่ไดมาจากการออกพันธบัตรโดย NEDO 
 
5. อุปกรณพิเศษ 
อุปกรณผลิตความรอนที่จําเปนสําหรับการติดตั้งระบบเพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพถูกกําหนดโดยกฎหมายฉบับน้ีใหเปน “อุปกรณพิเศษ” โดยระบบการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพดังกลาวหมายรวมถึง ระบบผลิตพลังงานความรอนรวมขนาดใหญ "large-scale 

cogeneration regional heat supply system" หรือศูนยรวมอุตสาหกรรมประเภทที่ใชความรอนแบบลดหลั่น 

"cascade heat utilization-type industrial complex"  ทั้งนี้ เงินทุนท่ีกูยืมเพื่อใชในการติดต้ังหรือพัฒนา
ปรับปรุงอุปกรณดังกลาวจะมาจากพันธบัตรท่ีออกโดย NEDO 
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6. การมีผลใชบังคับ 
กฎหมายฉบับน้ีเริ่มมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1993 โดยมีระยะเวลาสิบป และ

ไดรับการแกไขทบทวนบางสวนเมื่อวันท่ี 15 มีนาคม ค.ศ. 2003 ซ่ึงจะมีผลใชบังคับจนถึงวันที่ 31 
มีนาคม ค.ศ. 2013 
 
5.3  สรุป 

โดยสรุป สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการ
นํากลับมาใชประโยชนเปนการกําหนดหลักเกณฑการใหความชวยเหลือทางการเงินสําหรับผูประกอบ
ธุรกิจซ่ึงสมัครใจดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมเหตุสมผล 
ไดแก โครงการติดต้ังหรือปรับปรุงอุปกรณเพื่อชวยใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในโรงงาน
หรือสถานที่ประกอบธุรกิจอ่ืนๆ โครงการใชวัสดุกอสราง หรือติดตั้ง หรือปรับปรุงอุปกรณตางๆ เพื่อ
ชวยใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในชวงเวลาของการกอสรางอาคาร และโครงการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) เทคโนโลยีการผลิตสินคาอุตสาหกรรม ท้ังน้ี เพื่อชวยใหเกิดการใชพลังงานอยาง
สมเหตุสมผล 

 
6. มาตรการดานอื่นๆในการสงเสริมการอนรุักษพลังงาน 

 
นอกเหนือจากมาตรการดานกฎหมายแลว ประเทศญ่ีปุนยังใชมาตรการดานอ่ืนๆ ในการชวย

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ไดแก มาตรการความชวยเหลือทางดานการเงินเพื่อสนับสนุนการใช
เทคโนโลยีและอุปกรณที่ประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย ซ่ึงรวมถึงมาตรการความ
ชวยเหลือทางดานการเงินจากภาครัฐ  มาตรการจูงใจดานภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนเพื่อปฏิรูป
โครงสรางอุปทาน-อุปสงคดานพลังงาน และการออกประกาศนียบัตรสําหรับอุปกรณที่สงเสริมการ
ปฏิรูปโครงสรางอุปทาน-อุปสงคดานพลังงาน  นอกจากนี้ ประเทศญ่ีปุนยังใชมาตรการยกยอง
สรรเสริญและมอบรางวัลสําหรับการอนุรักษพลังงาน มาตรการประชาสัมพันธการอนุรักษพลังงาน 
มาตรการตรวจสอบการใชพลังงาน (Energy Audit Program) สําหรับบริษัทขนาดกลางและเล็ก และ
อาคารพาณิชยโดยไมคิดคาบริการ และโครงการ International Energy Star Program 
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6.1  มาตรการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือสงเสริมการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีประหยัด 
      พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย 
 
6.1.1  การกูในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
 มาตรการสนับสนุนทางการเงินประการแรกคือ การใหกูยืมเงินสําหรับการลงทุนในโครงการ
ประหยัดพลังงานตางๆ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยมาตรการดังกลาวแยกเปนสองกรณี บริษัทขนาด
ใหญ และบริษัทขนาดกลางและเล็ก 
 
6.1.1.1  สําหรับบริษัทขนาดใหญ 

โครงการดังตอไปนี้สามารถขอกูเงินจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
1. โครงการอนุรักษพลังงานทั่วไป ซ่ึงประกอบดวย 

   (1) การติดต้ังหรือปรับปรุงอุปกรณที่ไดรับความเห็นชอบโดยบริษัทที่ไดรับ
ความเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใช
ประโยชน ซ่ึงกําหนดไวในแผนการกอสรางอาคารและซ่ึงผูประกอบการเห็นวาจะเปนประโยชนสําหรับ
แผนการอนุรักษพลังงานซึ่งพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานผูมีอํานาจแลว 

(2) การกอสรางท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินตามแผนอนุรักษพลังงานระยะ
กลางและยาว โดยนักลงทุนหรือเจาของอาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา โรงแรม ตามกฎหมายวา
ดวยการอนุรักษพลังงาน 

(3) การติดต้ังหรือปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณการผลิตเพื่อใหได
มาตรฐานที่กําหนดโดยกฎหมายวาดวยการอนุรักษพลังงาน 

(4) โครงการท่ีนอกเหนือจากโครงการอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานไดตั้งแต 10 % ขึ้นไป 

(5) การพัฒนาปรับปรุงระบบผลิตพลังงานแบบCogeneration System ซ่ึง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานข้ันตนไดมากกวา 60 % ขึ้นไป (โดยพลังงานที่ผลิตไดมาตอง
มีปริมาณอยางนอย 50 kW) 

2. โครงการสงเสริมการประหยัดพลังงานสําหรับภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบดวย
โครงการดังตอไปน้ีซ่ึงสามารถลดปริมาณการใชพลังงานไดตั้งแต 100 kL เทียบเทาน้ํามันดิบตอป ขึ้น
ไป 
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(1) การติดต้ังอุปกรณเพิ่มเติมเพื่อกูเก็บพลังงานที่สูญเสียไป เชน ความรอน
ที่สูญเสียไป (waste heat) หรืออุปกรณท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานไดต้ังแต 10 % ขึ้น
ไป 

(2) การติดต้ังหรือปรับปรุงอุปกรณที่ไดรับความเห็นชอบโดยบริษัทที่ไดรับ
ความเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใช
ประโยชน ซ่ึงจําเปนสําหรับโรงงานและซึ่งผูประกอบการเห็นวา จะเปนประโยชนสําหรับแผนการ
อนุรักษพลังงานซึ่งพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานผูมีอํานาจแลว 
  3.โครงการสงเสริมการประหยัดพลังงานในอาคาร โดยเฉพาะการซอมแซมเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการประหยัดพลังงาน (โครงการของ ESCO/ESP เทาน้ัน) 

4. โครงการจัดซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณซ่ึงไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยการ
อนุรักษพลังงาน (“Top Runner Equipment) 
  5. โครงการ Electric Power Load Leveling Projects 

6. โครงการพัฒนาโรงงานพลังลม (1200 kW ข้ึนไป) 
7. โครงการพัฒนาโรงงานพลังงานแสงอาทิตย (1500 kW ข้ึนไป) 
8. โครงการโรงงานพลังงานชีวมวล 
9. โครงการโรงงานที่ใชความรอนที่ผลิตไดจากระบบละลายสโนวและน้ําแข็ง 

ทั้งน้ี โครงการขางตนทุกโครงการสามารถขอกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษไดจากธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแหงประเทศญี่ปุน นอกจากนี้ โครงการตามขอ 1-4 ยังสามารถขอกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ย
พิเศษไดจาก The Okinawa Development Finance Cooperation อีกดวย 
 
6.1.1.2  สําหรับบริษัทขนาดกลางและเล็ก 

โครงการดังตอไปนี้สามารถขอกูเงินจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
  1. การนําอุปกรณอนุรักษพลังงานมาใช และการปรับปรุงอุปกรณท่ีมีอยูใหทันสมัย
เพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางประหยัด 
  2. การเปล่ียนเตาเผาหรือหมอตมอุตสาหกรรมที่ลาสมัย หรือติดต้ังอุปกรณเพิ่มเติม
เพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. การติดตั้งอุปกรณซ่ึงใชพลังงานทดแทนแทนการใชน้ํามัน 
ทั้งน้ี โครงการขางตนทุกโครงการสามารถขอกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษไดจาก Japan Finance 
Corporation for Small and Medium Enterprise และ National Life Finance Corporation 
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นอกจากน้ี โครงการตามขอ 1-2 ยังสามารถขอกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษไดจาก The Okinawa 
Development Finance Cooperation อีกดวย 
 
6.1.2  มาตรการจูงใจดานภาษีเพ่ือสงเสริมการลงทุนเพ่ือปฏิรูปโครงสรางอุปทาน-อุปสงค 

ดานพลังงาน 
ผูประกอบธุรกิจซ่ึงซ้ืออุปกรณที่ชวยกอใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและใช

ประโยชนจากอุปกรณดังกลาวเพื่อธุรกิจของตนภายในหนึ่งป สามารถเลือกสิทธิพิเศษดังนี้ 
1. การไดรับการยกเวนภาษีในจํานวนเทียบเทากับ 7% ของยอดการจัดซ้ืออุปกรณ (แต

ไมเกิน 20% ของภาษีเงินได) 
2. การไดรับคาเส่ือมสภาพในอัตราพิเศษ 30% ของยอดการจัดซ้ืออุปกรณในปที่มีการ

จัดซ้ืออุปกรณน้ันมา นอกเหนือจากคาเส่ือมสภาพตามอัตราปรกติ 
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6.1.3  การออกประกาศนียบัตรสําหรับอุปกรณท่ีสงเสริมการปฏิรูปโครงสรางอุปทาน-  
อุปสงคดานพลังงาน 
 

 
6.2  มาตรการยกยองสรรเสริญและมอบรางวัลสําหรับการอนุรักษพลังงาน 

ประเทศญ่ีปุนไดดําเนินโครงการยกยองสรรเสริญการอนุรักษพลังงานดังตอไปน้ี เพื่อสราง
ความตระหนักถึงความสําคัญของการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

1. เกียรติบัตรชมเชยผูจัดการดานพลังงานดีเดน มอบใหแกบุคคลท่ีอุทิศตนใหแกการ
บริหารจัดการพลังงานและมีสวนสําคัญในการบริหารจัดการพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนโครงการโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม 
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2. เกียรติบัตรชมเชยโรงงานดีเดนในดานการบริหารจัดการพลังงาน มอบใหแกโรงงาน
หรือสถานประกอบธุรกิจที่ไดอุทิศความพยายามในการใชพลังงานอยางประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ รวมท้ังอุทิศตนใหแกการบริหารจัดการพลังงานและมีสวนสําคัญใน
การบริหารจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรับการยอมรับวา  เปนตัวอยาง
อันยอดเย่ียมในดานการบริหารจัดการพลังงานที่ประสบความสําเร็จ สนับสนุน
โครงการโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม 

3. การจัดประกวดการอนุรักษพลังงานระดับชาติ จัดโดยศูนยการอนุรักษพลังงานแหง
ประเทศญ่ีปุน 

4. เกียรติบัตรชมเชยผูใหบริการดานการบริหารจัดการดีเดน มอบใหแกบุคคลผูมี
บทบาทสําคัญในการสงเสริมการบริหารจัดการพลังงานอยางอยางมีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนโครงการโดยศูนยการอนุรักษพลังงานแหงประเทศญ่ีปุน 

5. เกียรติบัตรชมเชยวิศวกรดานการบริหารจัดการดานพลังงานดีเดน มอบใหแกบุคคล
ซ่ึงอุทิศความพยายามใหแกการบริการดานการบริหารจัดการพลังงานและมีสวน
สําคัญในการสงเสริมการบริหารจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุน
โครงการโดยศูนยการอนุรักษพลังงานแหงประเทศญ่ีปุน 

6. การประกวดโปสเตอรอนุรักษพลังงานสําหรับนักเรียนช้ันประถมและชั้นมัธยมตน 
สนับสนุนโดยศูนยการอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุน 

7. การประกวดเรียงความเรื่องการอนุรักษพลังงานสําหรับนักเรียนช้ันประถมและมัธยม
ตน สนับสนุนโดยศูนยการอนุรักษพลังงานแหงประเทศญ่ีปุน เพื่อปลูกฝงใหเยาวชน
รุนใหมตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษพลังงาน 

8. เกียรติบัตรชมเชยอุปกรณประหยัดพลังงานดีเดน มอบใหแกบริษัทหรือทีมงานที่ได
อุทิศตนในการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรับผิดชอบ
ตอส่ิงแวดลอมของโลกและความมั่นคงดานพลังงานสนับสนุนโครงการโดยสมาคม
เครื่องจักรแหงประเทศญี่ปุน (Japan Machinery Federation) 

9. การมอบรางวัล Grand Prize ดานการอนุรักษพลังงานแกอุปกรณ ทรัพยากรหรือ
ระบบท่ีมีการนํามาใชหรือมีแนวโนมที่จะนําออกสูตลาด และมีความสามารถในการ
อนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูง โดยแบงเปนสามประเภท: 1. สําหรับการใช
ในบานเรือน 2. สําหรับการใชเชิงพาณิชย และ 3. รถยนต โดยหลักเกณฑการตัดสิน
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จะดูจากความมีประสิทธิภาพ ความคิดสรางสรรค การนําสูตลาด และการคุมครอง
รักษาส่ิงแวดลอม สนับสนุนโดยศูนยการอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุน 

 
6.3  มาตรการประชาสัมพันธการอนุรักษพลังงาน 

เพื่อเปนการสงเสริมการอนุรักษในระดับประเทศ รัฐบาลญ่ีปุนไดกําหนดใหวันท่ี 1 ของทุก
เดือนเปน “วันอนุรักษพลังงาน” เดือนกุมภาพันธเปน “เดือนแหงการอนุรักษพลังงาน” และวันท่ี 1 
สิงหาคม และ1 ธันวาคมของทุกปเปน “วันตรวจสอบการอนุรักษพลังงาน” โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
การศึกษาและการประชาสัมพันธรวมกับรัฐบาลทองถิ่นและบริษัทเอกชน  กํากับดูแลโดย
คณะกรรมการสงเสริมมาตรการอนุรักษพลังงานและทัพยากร  (Energy and Resources 
Conservation Measure Promotion Conference) 

- วันอนุรักษพลังงานไดเริ่มมีมาตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1980 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทบทวนกิจกรรมการอนุรักษพลังงานและผลการดําเนินกิจกรรมดังกลาว รวมท้ัง
สงเสริมกิจกรรมอนุรักษพลังงานตางๆ 

- เดือนแหงการอนุรักษพลังงานไดเริ่มมีมาต้ังแตวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1976 มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางการมีสวนรวมของผูบริโภคและสถาบันภาครัฐทั่วประเทศ 
รวมท้ังเพื่อดําเนินแผนงานอนุรักษพลังงานในภาคอุตสาหกรรม โดยจะจัดใหมี
นิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและการรณรงคตางๆ 

-  วันตรวจสอบการอนุรักษพลังงานไดเริ่มมีมาต้ังแตวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1980 
มีวัตถุประสงคเพื่อการตรวจสอบและทบทวนกิจกรรมอนุรักษพลังงานประจําวัน 
รวมท้ังเพื่อทําใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของพลังงานและปลูกฝงให
ประชาชนมีนิสัยรักการอนุรักษพลังงานเปนกิจวัตรประจําวัน 

 
6.4  มาตรการตรวจสอบการใชพลังงาน (Energy Audit Program) สําหรับบริษัทขนาด 
      กลางและเล็ก และอาคารพาณิชย โดยไมคิดคาบริการ 

1. การตรวจสอบการใชพลังงานสําหรับบริษัทขนาดกลางและเล็ก 
การใหบริการการตรวจสอบการใชพลังงานสําหรับโรงงานขนาดกลางและเล็กไดเร่ิมตนขึ้นเมื่อ

ป ค.ศ. 1955 และ ณ ปจจุบัน ไดมีการใหบริการตรวจสอบการใชพลังงานในโรงงานดังกลาวทั่ว
ประเทศญ่ีปุนแลวรวมจํานวน 5,600 รายโดยประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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1.1 โรงงานเปาหมาย : บริษัทซ่ึงมีเงินทุนนอยกวา 100 ลานเยน หรือมีจํานวน
พนักงานนอยกวา 300 คน 

1.2 คาใชจาย : ไมมี 
1.3 จํานวนผูตรวจสอบและชวงเวลาตรวจสอบ : จํานวนผูเช่ียวชาญ :1-2 คน ; 

ชวงเวลา 1-2  วัน 
1.4 การตรวจสอบ ประกอบดวย 

- การใหคําปรึกษาเรื่องพลังงานความรอน 
- การใหคําปรึกษาเรื่องพลังงานไฟฟา 

  1.5 หนวยงานผูรับผิดชอบ : ศูนยการอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุน 
 

2. การตรวจสอบสําหรับอาคารพาณิชย 
2.1 อาคารเปาหมาย : อาคารที่ถูกกําหนดใหเปน “อาคารควบคุมช้ัน 1” ตาม

กฎหมายวาดวยการอนุรักษพลังงาน 
2.2 คาใชจาย : ไมมี 
2.3 รายละเอียดการตรวจสอบ : ผูเช่ียวชาญ 2 -3 คน จักตองทําการสัมภาษณ

บุคคลซ่ึงรับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานในการบริหารจัดการอาคารที่รับการ
ตรวจสอบ หลังจากนั้นจึงทําการสํารวจแตละจุดเพื่อตรวจสอบการทํางาน
ของอุปกรณตางๆในตัวอาคาร ภายหลังจากการสํารวจ ผูเช่ียวชาญจักจัดทํา
รายการพื้นที่ท่ีจําเปนตองไดรับการแกไขปรับปรุง และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงาน 

2.4  หนวยงานผูรับผิดชอบ : ศูนยการอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุน 
 

6.5  โครงการ International Energy Star Program 

โครงการ International Energy Star Program เปนโครงการความรวมมือในการติดฉลาก
แสดงประสิทธิภาพการใชพลังงานของผลิตภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการใชผลิตภัณฑที่ใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ จัดต้ังขึ้นเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1992 ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในป 
ค.ศ. 1995 ญ่ีปุนไดตกลงเขารวมโครงการ  

โดยในการเขารวมโครงการนั้น ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจักตองติดตอกับหนวยงานที่
รับผิดชอบเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบวาผลิตภัณฑดังกลาวอยูในเกณฑมาตรฐานหรือไม ภายหลัง
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จากการไดรับความเห็นชอบแลว ผูผลิตหรือบริษัทจึงจะสามารถติดฉลากสัญลักษณ “ENERGY 
STAR” บนผลิตภัณฑของตนเองได โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับประเภทของผลิตภัณฑและขั้นตอนที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. ประเภทผลิตภัณฑ ประกอบดวย อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องรับสัญญาณภาพ เครื่องพิมพ 
เคร่ืองสงโทรสาร เครื่องถายเอกสาร เคร่ืองสแกนภาพ และอุปกรณเอนกประสงค 

2. แผนผังการดําเนินการ 
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7. มาตรการสงเสรมิการอนุรกัษพลังงานระหวางประเทศ 
 

นอกจากมาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานภายในประเทศแลว ญ่ีปุนยังสนับสนุนสงเสริม
มาตรการอนุรักษพลังงานในระดับระหวางประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี อีกดวย 
โดยเฉพาะโครงการความรวมมือสําหรับประเทศกําลังพัฒนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
7.1  ความรวมมือระดับทวิภาคี 
 ความรวมมือระดับทวิภาคีระหวางประเทศญี่ปุนและประเทศตางๆ เพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานประกอบดวย การสงผูเช่ียวชาญไปใหความรูและประสบการณในตางประเทศ การรับ
เจาหนาที่จากตางประเทศเขามาฝกงานในประเทศญี่ปุน และการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน
ตัวอยาง 
 โครงการความรวมมือระดับทวิภาคีที่สําคัญ ไดแก โครงการฝกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ
พลังงานสําหรับประเทศกําลังพัฒนา (Energy Conservation Training Programs for Developing 
Countries) จัดโดยศูนยการอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุน ภายใตการสนับสนุนจากรัฐบาล
ประเทศญ่ีปุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในประเทศกําลัง
พัฒนา โดยเฉพาะสําหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมท้ังเพื่อเปนการเสริมสรางความมั่นคงใหแก
แหลงพลังงานของประเทศญี่ปุน โดยหลักสูตรฝกอบรมดังกลาวประกอบดวย การบรรยาย การฝก
ภาคปฏิบัติในโรงงาน การเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดประสบการณและขอมูล
ของประเทศญ่ีปุนเกี่ยวกับนโยบายการอนุรักษพลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน เทคโนโลยีช้ันสูง
สําหรับการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และอื่นๆ ใหแกประเทศกําลังพัฒนาเพื่อใชประโยชนใน
การวางแผน การดําเนินการ รวมท้ังการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพในประเทศของตนตอไป  
 ปจจุบันศูนยการอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุนไดจัดหลักสูตรฝกอบรมดังกลาวแลว ใหแก
ประเทศไทย เวียดนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน และอินเดีย 
   
7.2  ความรวมมือระดับพหุภาคี 
 มาตรการความรวมมือระดับพหุภาคีที่สําคัญประกอบดวย การแลกเปล่ียนขอมูลและ
ขอคิดเห็นในเวทีระหวางประเทศ อาทิ IEA และ APEC รวมท้ังการจัดต้ังความรวมมือระหวางประเทศ 
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 โครงการความรวมมือระดับพหุภาคีท่ีสําคัญไดแก โครงการฝกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ
พลังงานสําหรับประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะโครงการสําหรับประเทศในกลุมอาเซียน (Multi-
Country Training Program on Energy Conservation for ASEAN Countries - MTPEC) สนับสนุน
ดานงบประมาณโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุน ดําเนินโครงการ
โดยศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุนรวมกับศูนยพลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy 
- ACE) โดยมี วัตถุประสงคเพื่อ 
 1. เสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับนโยบายและกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงานของประเทศ
ญ่ีปุนใหแกผูเขารวมโครงการจากประเทศอาเซียน 
 2. เผยแพรความรูและประสบการณเก่ียวกับวิธีการ เทคนิค และแนวทางสําหรับการบริหาร
จัดการและการอนุรักษพลังงาน อาทิ โครงการ Top Runner Program และระบบผูจัดการดาน
พลังงานของประเทศญี่ปุน 
 3. ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) เก่ียวกับการอนุรักษและการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการเยี่ยมชมโรงงานหรือภาคอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในดานการ
อนุรักษและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบผูบริหารจัดการดานพลังงานและ
เจาหนาที่ดานการบริหารพลังงานในประเทศญี่ปุน ซ่ึงสามารถนําระบบดังกลาวไปประยุกตใชอยาง
เหมาะสมในประเทศอาเซียนได 
 5. เพื่อแลกเปล่ียนและอภิปรายเก่ียวกับนโยบายและแผนการดําเนินงานดานการอนุรักษและ
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในประเทศอาเซียน 
 6. เพื่อหาประเด็นความรวมมือดานการอนุรักษพลังงานที่จําเปนระหวางประเทศญี่ปุนและ
กลุมปะเทศอาเซียน 
 ทั้งนี้ ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศญ่ีปุนไดจัดโครงการ MTPEC แลวรวม 6 ครั้งในชวง
ระหวางป ค.ศ. 2005-ปจจุบัน 
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8. มาตรการสงเสรมิการอนุรกัษพลังงานในภาคตางๆ 
  
8.1  ภาคอุตสาหกรรม 
 
8.1.1  ประวัติความเปนมาของมาตรการอนุรักษพลังงานในโรงงาน 

ภายหลังวิกฤตการณน้ํามันโลก  ภาคอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุนไดมีสวนสําคัญในการทํา
ใหการใชพลังงานในประเทศญี่ปุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยภายหลังวิกฤตการณนํ้ามันโลก 
ดังกลาว  ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุนสามารถเพิ่มผลผลิต  โดยคงระดับการบริโภคพลังงานไวไดเกือบ
เทาเดิมกับระดับการบริโภคพลังงานในชวงวิกฤตการณนํ้ามันโลก  อยางไรก็ดี  ระดับความตองการ
พลังงานในภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุนยังคงสูงถึงรอยละ  40 ของระดับความตองการพลังงานทั้งหมด
ของประเทศญี่ปุน  ดังน้ัน  มาตรการอนุรักษพลังงานของประเทศญ่ีปุนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองใหความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรม  นอกจากนี้  มาตรการดังกลาวยังมีความสําคัญในแงของ
ประเด็นเรื่องการอนุรักษส่ิงแวดลอมของโลก  โดยในป  ค .ศ   .1997  สหพันธธุรกิจแหงประเทศญี่ปุน 
(Japan Business Federation - Keidanren) ไดประกาศ  “แผนปฏิบัติการส่ิงแวดลอมโดยสมัครใจ” 
(the Keidanren Environmental Voluntary Action Plan) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความสมัครใจ 

ดังท่ีไดกลาวไวแลวในสวนท่ี 3 วา ในระดับนโยบาย กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยาง
สมเหตุสมผลไดรับการทบทวนเพื่อสงเสริมการบริหารจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรมบนพื้นฐาน
ของความสมัครใจ การแกไขปรับปรุงในป ค.ศ. 2002 ไดขยายขอบเขตของประเภทของโรงงานควบคุม
ช้ันหน่ึง (the 1st class Designated Energy Management Factory) ซ่ึงแตเดิมเคยถูกจํากัดอยู
เฉพาะภาคอุตสาหกรรมหาประเภท ใหขยายไปครอบคลุมอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยการแกไข
ปรับปรุงในปเดียวกันนี้ (ป ค.ศ. 2002) ยังไดกําหนดใหผูประกอบธุรกิจในโรงงาน ควบคุมช้ันสอง (2nd 
class Designated Energy Management Factory) จักตองจัดทําและสงรายงานประจําปดวยเชนกัน  

นอกจากน้ี โดยสอดคลองกับกฎหมายฉบับที่ไดรับการแกไขปรับปรุงฉบับดังกลาว ไดมีการ
ประกาศใชหลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานในโรงงานและสํานักงานธุรกิจฉบับใหม โดยใหเริ่มมี
ผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2003 ดวยเชนกัน โดยประกาศฉบับดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อ
ควบคุมกํากับดูแลประสิทธิภาพของอุปกรณไฟฟาในโรงงาน และสงเสริมการใชระบบการผลิต
กระแสไฟฟารวม (cogeneration system) ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงในแงของการประหยัดพลังงาน รวมท้ัง
เพื่อการใชประโยชนจากบริษัท ESCO companies 
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นอกจากน้ี ยังมีมาตรการจูงใจดานการเงิน อาทิ การใหเงินกูในอัตราดอกเบี้ยตํ่า เพื่อสงเสริม
การลงทุนในผลิตภัณฑสินคาที่ประหยัดพลังงานและการลงทุนในเทคโนโลยี ภายใตกฎหมายวาดวย
การใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใชประโยชน รวมทั้งมาตรการจูงใจดาน
ภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนในดานการปรับปรุงโครงสรางอุปสงคและอุปทานดานพลังงาน 

ทายสุด การแกไขปรับปรุงกฎหมายในป ค.ศ. 2005 ไดมีการบูรณาการการกํากับดูแลพลังงาน
ความรอนและพลังงานไฟฟาในโรงงานควบคุมเขาไวดวยกัน (แตกอนพลังงานความรอนและพลังงาน
ไฟฟามีการแยกการกํากับดูแล) ทั้งน้ี เพื่อขยายจํานวนของโรงงานควบคุม (จากประมาณ 10,000 แหง
เปนประมาณ 13,000 แหง) 

 
8.1.2  มาตรการดานกฎหมายและมาตรการดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 
1. มาตรการตามกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล 
ก. การจัดทํานโยบายพื้นฐานวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล (มติคณะรัฐมนตรี 

ประกาศโดยกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1993) 
ข. แนวทางสําหรับการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในโรงงาน (ประกาศกระทรวงการคาและ

อุตสาหกรรมระหวางประเทศ ฉบับท่ี 39 เม่ือวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1999) 
ค. แนวทางการจัดทําแผนระยะกลางและระยะยาวสําหรับโรงงานที่ดําเนินการโดยผูผลิตใน

ประเภท “1st class Specified Business Operator” (ประกาศ กระทรวงการคลัง กระทรวงอนามัย
และสวัสดิการ กระทรวงเกษตร ปาไมและประมง กระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 
และกระทรวงคมนาคม ฉบับท่ี 1 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ ค.ศ. 1999) 

ง. แนวทางการจัดทําแผนระยะกลางและระยะยาวสําหรับโรงงานเหมืองแร โรงงานผลิต
กระแสไฟฟา โรงงานผลิตกาซ และโรงงานผลิตความรอน ในประเภท “Type 1 Specified Business 
Operator” (ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ ฉบับที่ 108 เม่ือวันที่ 25 
กุมภาพันธ ค.ศ. 1999) 

 
2. มาตรการใหความชวยเหลือดานการเงิน 
ก. มาตรการใหความชวยเหลือภายใตกฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษ

พลังงานและการนํากลับมาใชประโยชน 
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ข .  การให เ งินกู ในอัตราดอกเบี้ยต่ํา โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงประเทศญี่ปุ น 
(Development Bank of Japan) 

ค. ระบบภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนสําหรับการปฏิรูปโครงสรางอุปสงคอุปทานดานพลังงาน 
ง. การใหความชวยเหลือผูประกอบธุรกิจซ่ึงริเริ่มการใชอุปกรณช้ันนําสําหรับการประหยัด

พลังงาน 
จ. การใหคําปรึกษาทางธุรกิจเก่ียวกับการริเริ่มการใชเทคโนโลยีช้ันนําสําหรับการประหยัด

พลังงาน 
 
3. การยกยองสรรเสริญ การเผยแพรขอมูลขาวสาร และการประชาสัมพันธ 
ก. การยกยองสรรเสริญโรงงานที่อยูภายใตการควบคุมดูแลการบริหารจัดการดานพลังงาน ท่ี

สามารถดําเนินการไดอยางยอดเย่ียม 
ข. การจัดนิทรรศการดานพลังงาน (ENEX Exhibition) ซ่ึงเปนนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยี

และอุปกรณสําหรับการอนุรักษพลังงาน 
 
4. การพัฒนาเทคโนโลยี 
ก. การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นฐานสําหรับการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล 
ข. การพัฒนาเกี่ยวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีในทางปฏิบัติเพื่อการใชพลังงานอยาง

สมเหตุสมผล 
 

8.2  ภาคท่ีอยูอาศัย 
  
8.2.1  การอนุรักษพลังงานในภาคที่อยูอาศัย 

ถึงแมท่ีผานมา ภาคพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยประเภทครัวเรือนของประเทศญี่ปุนมีความ
คืบหนาในแงของการใชอุปกรณท่ีประหยัดพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ แตระดับความตองการในการ
ใชพลังงานในภาคพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยประเภทครัวเรือนดังกลาวยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมี
สาเหตุมาจากการใชอุปกรณอํานวยความสะดวกชนิดใหมๆ ท่ีเพิ่มขึ้นในทองตลาด รวมท้ังการเพิ่มขึ้น
ของระดับความตองการในการดําเนินชีวิตอยางสุขสบายของประชาชน 
 เพื่อเปนการตอบสนองตอแนวโนมดังกลาว ไดมีการกําหนดมาตรการสวนรวมตางๆ 
ดังตอไปนี้  
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- มาตรการประการแรกเนนการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร
และอุปกรณ  

- มาตรการประการที่สองมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของฉนวนกันการ
สูญเสียความรอนในอาคารและบานพักอาศัย และ 

- มาตรการประการที่สามซ่ึงเนนเรื่องการบริหารจัดการอุปสงครวมดานพลังงาน 
ในสวนของมาตรการประการแรก ไดมีการริเริ่มโครงการ Top-Runner Program ซ่ึงกําหนด

หลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เครงครัดสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ โดยใน
ลําดับแรกมาตรการดังกลาวมุงเนนเฉพาะชนิดและประเภทของเครื่องจักรและอุปกรณท่ีระบุไวใน
กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล อาทิ เครื่องปรับอากาศและโทรทัศน แตในภายหลัง
การแกไขปรับปรุงกฎหมายในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2004 ไดมีการขยายชนิดและประเภทของเครื่องจักร
และอุปกรณใหรวมถึง อุปกรณท่ีใชกาซและน้ํามัน เครื่องจําหนายสินคาที่ใชหยอดเหรียญ และอุปกรณ
ชนิดอื่นๆ นอกจากน้ี ในสวนของระบบการทําน้ํารอน ซ่ึงใชพลังงานรวมทั้งส้ินรอยละ 30 ของระดับการ
บริโภคพลังงานในครัวเรือน ไดมีการพัฒนาการผลิตและจําหนายระบบการทํานํ้ารอนท่ีประหยัด
พลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ในสวนของมาตรการประการที่สอง ไดมีการดําเนินมาตรการเพื่อสงเสริมการติดปายประหยัด
พลังงานในอาคารที่พักอาศัย และโครงการสงเคราะหอาคารที่พักอาศัยท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานการ
อนุรักษพลังงาน 

ในสวนของมาตรการประการที่สาม ไดมีการดําเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ
เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับการประหยัดพลังงานในบานเรือน อาทิ การเลือกใชอุปกรณที่ใช
พลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมาตรการสงเสริมการทดสอบและสาธิตระบบการบริหารจัด
การพลังงานภายในบาน (Home Energy Management System-HEMS) 

 
8.2.2  มาตรการดานกฎหมายและมาตรการดานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
1. มาตรการใหความชวยเหลือดานการเงิน 
มาตรการใหความชวยเหลือดานการกูยืมเงินสําหรับบานเรือนท่ีประหยัดพลังงาน โดยการ

ไดรับสิทธิพิเศษในการกูยืมเงินในวงเงินที่สูงขึ้นจาก Government Housing Loan Corporation 
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2. การเผยแพรขอมูลขาวสาร และการประชาสัมพันธ 
ก. มาตรการอนุรักษพลังงานในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว กําหนดโดยที่ประชุมเพื่อสงเสริม

มาตรการอนุรักษพลังงานและทรัพยากร (Conference to Promote Energy and Resources 
Conservation Measures) 

ข. การริเร่ิมระบบการติดฉลากหรือปายอนุรักษพลังงาน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญ่ีปุน 
(Japanese Industrial Standards (JIS) C9901) 

ค. กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดําเนินการโดยศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุน และ
องคกรกอสราง ส่ิงแวดลอม และการอนุรักษพลังงาน (Construction Environment and Energy 

Conservation Organization) อาทิ 
 - การจัดพิมพและเผยแพรโปสเตอรและแผนพับ การจัดการสัมมนา การฝกอบรม

หลักสูตรการปองกันการสูญเสียความรอนภายในบานใหแกวิศวกรกอสราง และการเผยแพรขอมูล
ผานส่ือมวลชน 

 - การมอบรางวัลการอนุรักษพลังงาน (Energy Conservation Grand Prize) ใหแก
อุปกรณท่ีประหยัดพลังงานสําหรับภาคท่ีพักอาศัย 

 - การจัดทําบัญชีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน (Energy Conservation 

Performance Catalogue) สําหรับอุปกรณ 7 ประเภท ไดแก เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน เครื่องเลนวีดี
ทัศน ตูเย็น เครื่องซักผา อุปกรณแสงสวาง และเครื่องถายสําเนา 

 - การจัดการประชุมในหัวขอ ‘Heat Insulation Spreading and Promotion Liaison 

Conference’ สําหรับผูบริโภคและผูกอสราง 
 - การใหการยกยองเทคโนโลยีการกอสรางที่ประหยัดพลังงานที่ยอดเย่ียม 

 
8.3  ภาคพาณิชยกรรม 
 
8.3.1  มาตรการอนุรักษพลังงานในภาคพาณิชยกรรม 

ในสวนของภาคพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยประเภทธุรกิจ ปจจัยสําคัญที่เพิ่มระดับปริมาณ
การบริโภคในภาคดังกลาวมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของพื้นที่อาคารสํานักงานและอาคารพาณิชย 
ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน อยางไรก็ดี ความ
ตระหนักในการควบคุมปริมาณการใชพลังงานในภาคพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยประเภทธุรกิจยังอยู
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ในระดับต่ําเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงระดับการใชพลังงานสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการ
ผลิต 

เพื่อเปนการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในภาคพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยประเภทธุรกิจ ได
มีการดําเนินมาตรการตางๆ ดังตอไปน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในตัวอาคาร 

- การกําหนดมาตรฐานการประหยัดพลังงานโดยสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการใชพลังงาน
อยางสมเหตุสมผล 

- การใหเงินกูในอัตราดอกเบี้ยต่ําสําหรับอาคารซ่ึงมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานสูง 
- การริเริ่มโครงการ Top Runner Program เพื่อชวยสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงานของ

อุปกรณในสํานักงาน 
- การดําเนินโครงการ Energy Star Program ซ่ึงกําหนดมาตรฐานการประหยัดพลังงาน

สําหรับอุปกรณในสํานักงาน 
ในขณะเดียวกัน การแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในเดือน

มิถุนายน ค.ศ. 2002 ซ่ึงขยายขอบเขตของประเภทของโรงงานควบคุมช้ันหนึ่ง (the 1st class 
Designated Energy Management Factory) ซ่ึงแตเดิมเคยถูกจํากัดอยูเฉพาะภาคอุตสาหกรรมหา
ประเภท ใหขยายไปครอบคลุมอุตสาหกรรมทุกประเภท ไดสงผลใหอาคารสํานักงาน รานคาปลีกขนาด
ใหญ โรงแรม และโรงพยาบาลในภาคพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยประเภทธุรกิจถูกจัดรวมใหอยูใน
ประเภทของโรงงานควบคุมช้ันหนึ่งดวยเชนกัน ผลที่ตามมาก็คือ ผูประกอบธุรกิจในอาคารสํานักงาน 
รานคาปลีกขนาดใหญ โรงแรม และโรงพยาบาลในภาคพาณิชยกรรมดังกลาว จําตองสงรายงานและ
แผนระยะกลางและระยะยาวเปนประจํา เชนเดียวกันกับผูประกอบธุรกิจในโรงงานควบคุมช้ันหน่ึงอื่นๆ 

 
8.3.2  มาตรการดานกฎหมายและมาตรการดานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
1. มาตรการตามกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล 
ก. หลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในอาคารสําหรับเจาของอาคาร 

(ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศและกระทรวงกอสราง ฉบับที่ 1 เม่ือวันท่ี 
20 มีนาคม ค.ศ. 1999) 

ข. ประกาศเกี่ยวกับขอมูลประสิทธิภาพการปองกันการสูญเสียความรอนของวัสดุกอสราง 
(โดยกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ เมื่อวันท่ี 8 เมษายน ค.ศ. 1999) 
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ค. ประกาศเกี่ยวกับระบบ International Energy Star Program System (ประกาศกระทรวง
การคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ ฉบับที่ 258 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 2001) 

 
2. มาตรการใหความชวยเหลือดานการเงิน 

 ก. มาตรการใหความชวยเหลือดานการเงินแกอาคารสําหรับการประกอบธุรกิจซ่ึงปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดไวในหลักเกณฑการประเมินสําหรับอาคาร ภายใตกฎหมายวาดวยการใหความ
ชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใชประโยชน ไดแก การใหเงินกูในอัตราดอกเบี้ยตํ่า 
และเงินชวยเหลือสําหรับจายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
 ข. การใหเงินกูโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงประเทศญี่ปุนสําหรับอาคารที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม (“eco-care” buildings) ภายใตกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคม 

 
3. การเผยแพรขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ 

 ก. มาตรการอนุรักษพลังงานในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว กําหนดโดยที่ประชุมเพื่อสงเสริม
มาตรการอนุรักษพลังงานและทรัพยากร (Conference to Promote Energy and Resources 
Conservation Measures) 

ข. กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดําเนินการโดยศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุน และ
องคกรกอสราง ส่ิงแวดลอม และการอนุรักษพลังงาน (Construction Environment and Energy 

Conservation Organization) อาทิ 
 - การจัดพิมพและเผยแพรโปสเตอรและแผนพับ การจัดการสัมมนา การฝกอบรม

หลักสูตรการปองกันการสูญเสียความรอนภายในบานใหแกวิศวกรกอสราง และการเผยแพรขอมูล
ผานส่ือมวลชน 

 - การมอบรางวัลการอนุรักษพลังงาน (Energy Conservation Grand Prize) ใหแก
อุปกรณท่ีประหยัดพลังงานสําหรับภาคพาณิชยกรรม รวมทั้งเงินรางวัลสําหรับอาคารที่อนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 

 - การประเมินการประหยัดพลังงานสําหรับอาคารและภาคธุรกิจ 
 - ประกาศนียบัตรสําหรับอาคารท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
 - Japan Association of Energy Service Company (JAESCO) 
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8.4  ภาคคมนาคมขนสง 
 
8.4.1  มาตรการอนุรักษพลังงานในภาคคมนาคมขนสง 

การบริโภคพลังงานในภาคคมนาคมขนสงของประเทศญี่ปุนมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆ ต้ังแต
วิกฤตการณน้ํามันโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงป ค.ศ.1990-1999 โดยมีปจจัยสําคัญอยูท่ีการ
ขยายตัวของจํานวนรถยนตโดยสารสวนบุคคล ซ่ึงมีระดับการใชพลังงานสูงถึงรอยละ 90 ของระดับ
การใชพลังงานทั้งหมดในภาคคมนาคมขนสงของประเทศญี่ปุน ดังนั้น มาตรการสงเสริมอนุรักษ
พลังงานในภาคคมนาคมขนสงของประเทศญี่ปุนจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเนนมาตรการสําหรับ
รถยนตโดยสารสวนบุคคล 

โดยเฉพาะอยางย่ิง รถยนตโดยสารที่ใชกาซโซลีนและนํ้ามันดีเซลถูกกําหนดใหเปน อุปกรณ
เฉพาะ (specified equipment) ภายใตกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของรถยนตดังกลาว นอกจากนี้ ยังไดมี
การดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมรถยนตโดยสารซ่ึงมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
สูงหรือ “Stop Idling” campaign. 

 
8.4.2  มาตรการดานกฎหมายและมาตรการดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 
1. มาตรการตามกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล 
ก. การกําหนดระดับมาตรฐานสําหรับการอนุรักษพลังงานและการกําหนดใหมีการแสดงระดับ

ประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณท่ีถูกกําหนดควบคุม (ทบทวนเมื่อเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 1999) โดยเครื่องจักรและอุปกรณที่ถูกกําหนดควบคุมและอยูในภาคการคมนาคม
ขนสงไดแก รถยนตโดยสารสวนบุคคลที่ใชกาซโซลีน รถยนตโดยสารสวนบุคคลที่ใชนํ้ามันดีเซล 
รถบรรทุกท่ีใชกาซโซลีน และรถบรรทุกที่ใชนํ้ามันดีเซล โดยในการกําหนดระดับมาตรฐานการอนุรักษ
ดังกลาว จักกําหนดโดยคํานึงถึงระดับประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักรอุปกรณในทองตลาด
ที่ใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพดีที่สุด 

ข. การใหคําปรึกษา การประกาศ การส่ังการ รวมท้ังการลงโทษผูผลิตสินคาในประเภท
อุปกรณที่ถูกกําหนดควบคุม (specified equipment) ซ่ึงผลิตสินคาไดตํ่ากวาระดับมาตรฐานการ
อนุรักษพลังงานอยางมาก (ทบทวนเมื่อป ค.ศ. 1998) 
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ค. การใหคําปรึกษา การประกาศ การส่ังการ รวมท้ังการลงโทษผูผลิตสินคาในประเภท
อุปกรณที่ถูกกําหนดควบคุม (specified equipment) ซ่ึงมิไดแสดงระดับประสิทธิภาพของการบริโภค
พลังงานของสินคาของตน 

ง.การแกไขปรับปรุงกฎหมายอนุรักษพลังงานในป ค.ศ. 2005 ไดเพิ่มมาตรการอนุรักษ
พลังงานสําหรับบริษัทสงของและบริษัทขนสง (สินคาและผูโดยสาร) ในภาคการคมนาคมขนสง ซ่ึงแต
กอนไมไดถูกกําหนดโดยกฎหมายฉบับน้ี โดยกําหนดใหบริษัทสงของและบริษัทขนสง รวมทั้งเจาของ
สินคาในระดับธุรกิจขนาดใหญตองกําหนดแผนการอนุรักษพลังงานและรายงานปริมาณการบริโภค
พลังงานเปนประจําทุกป 

 
2. มาตรการใหความชวยเหลือดานการเงิน 
ก. การใหเงินชวยเหลือ รวมทั้งการกําหนดอัตราภาษีที่ตํ่ากวา สําหรับการซ้ือรถยนตที่ใช

พลังงานสะอาดเปนเช้ือเพลิง รถยนตที่บริโภคเชื้อเพลิงในระดับตํ่า รวมทั้งรถยนตท่ีกอใหเกิดมลพิษ
นอย  

ข. การใหความชวยเหลือดานการเงินสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนารถยนตท่ีมีประสิทธิภาพใน
การประหยัดพลังงานสูง รวมทั้งการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

 
3. การเผยแพรขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ 

 ก. มาตรการอนุรักษพลังงานในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว กําหนดโดยที่ประชุมเพื่อสงเสริม
มาตรการอนุรักษพลังงานและทรัพยากร (Conference to Promote Energy and Resources 
Conservation Measures) 

ข. การจัดทําและเผยแพรแผนโปสเตอรและแผนพับ การจัดสัมมนาและการเผยแพรขอมูลผาน
ส่ือสารมวลชน โดยหนวยงานที่เก่ียวของ 

ค. การดําเนินกิจกรรมเพื่อรณรงคใหความรูเก่ียวกับการดับเครื่องยนตรถในระหวางรอ
ไฟสัญญาณจราจร 
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9. สรุปสาระสําคัญของมาตรการสงเสรมิการอนุรกัษพลังงาน 
ของประเทศญี่ปุน  

 
9.1  กฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
1. กฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002 
สาระสําคัญเปนการกําหนดนโยบายพื้นฐานดานพลังงานที่สําคัญ 3 ประการท่ีรัฐบาลกลาง

จักตองยึดถือในการกําหนดมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงาน ไดแก อุปทานพลังงานที่มี
เสถียรภาพ การใชพลังงานที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และการใชกลไกทางการตลาด 
รวมทั้งกําหนดใหมีการจัดทําแผนพลังงานพื้นฐาน  เพื่อใหการอนุวัติมาตรการดานอุปสงค-อุปทาน
พลังงานเปนไปอยางย่ังยืน ครอบคลุมและมียุทธศาสตร  

 
2. กฎหมายอนุรักษพลังงาน ค.ศ. 1979 (แกไขปรับปรุง ค.ศ. 1983 1993 1998 2002 และ 

2005) 
สาระสําคัญเปนการกําหนดพันธกรณีสําหรับเจาของโรงงาน เจาของอาคาร เจาของบริษัทขนสง 

และผูผลิตหรือผูนําเขาอุปกรณท่ีใชพลังงาน รวมทั้งกําหนดใหมีการจัดทําและประกาศใชนโยบาย
พื้นฐานวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลเพื่อสงเสริมใหผูใชพลังงานหลักในแตละสาขาใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา และการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑการประเมินการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผลใหเจาของโรงงานและอาคาร เจาของบริษัทขนสง และผูผลิตหรือผูนําเขา
อุปกรณท่ีใชพลังงานยึดถือปฏิบัติเพื่อใหการใชพลังงานเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

 
3. กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายอนุรักษพลังงาน 
ที่สําคัญไดแก กฎกระทรวงกําหนดนโยบายพื้นฐานวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล 

และประกาศกระทรวงกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล
สําหรับโรงงาน อาคาร บานเรือน และเครื่องจักรและอุปกรณ 
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4. กฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใชประโยชน 
ค.ศ. 1993 (แกไขปรับปรุง ค.ศ. 2003)  

โดยสรุป สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการ
นํากลับมาใชประโยชนเปนการกําหนดหลักเกณฑการใหความชวยเหลือทางการเงินสําหรับผูประกอบ
ธุรกิจซ่ึงสมัครใจดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมเหตุสมผล 
ตามประเภทโครงการที่ระบุไวในกฎหมายฯ เพื่อชวยใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล 

 
9.2  สาระสําคัญของมาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานของประเทศญ่ีปุน 
 

1. การสงเสริมอุปกรณและระบบที่อนุรักษพลังงานตามกฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือ
การอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใชประโยชน  
  เพื่อเปนการสงเสริมอุปกรณประหยัดพลังงาน และการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและพาณิช
ยกรรมเก่ียวกับอุปกรณดังกลาว ไดมีการดําเนินโครงการกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยตํ่าโดยธนาคารเพื่อ
การพัฒนาแหงประเทศญี่ปุนและ Business Finance Cooperation และการลดหยอนภาษีเพื่อ
สงเสริมการปฏิรูปโครงสรางอุปสงค-อุปทานพลังงาน รวมทั้งการใหความชวยเหลือตามกฎหมายวา
ดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใชประโยชน  
 

2. การเรงพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษพลังงาน 
 เพื่อเปนการพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานในอนาคต ไดมีการสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานโดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม
และภาคการศึกษา  
 

3. การกําหนดและการใชบังคับแนวทางอนุรักษพลังงานตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน 
ภาคอุตสาหกรรม ไดมีการกําหนดแนวทาง มาตรฐานการดําเนินการและหลักเกณฑการ

ประเมินสําหรับการอนุรักษพลังงานในโรงงาน 
ภาคคมนาคมขนสง ไดมีการกําหนดมาตรฐานการใชพลังงานสําหรับรถยนตและรถบรรทุก 
ภาคพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ไดมีการกําหนดมาตรฐานการอนุรักษพลังงานสําหรับ

อาคาร บานพักอาศัย และเคร่ืองจักรและอุปกรณ  
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4. การสรางความตระหนักเก่ียวกับการใชพลังงานโดยกิจกรรมประชาสัมพันธ 
 การเผยแพรประชาสัมพันธมาตรการอนุรักษพลังงานดําเนินการโดยคณะกรรมการสงเสริม
มาตรการอนุรักษพลังงานและทรัพยากร (Council fro Promotion of Energy and Resources 
Conservation Measures) รวมท้ังการจัดทําและเผยแพรโปสเตอรและแผนพับ การจัดสัมมนา และ
การเผยแพรขอมูลความรูผานส่ือสารมวลชน  
 

5. การใชระบบติดฉลากประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงาน 
 ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1995 ญ่ีปุนและสหรัฐไดตกลงที่จะใชระบบ International Energy 
Star Program เปนมาตรฐานการอนุรักษพลังงานสําหรับอุปกรณในสํานักงาน โดยเริ่มมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1995   
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บทที ่2 
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการอนุรักษ

พลังงานของประเทศไทย 
 

1 สถานการณดานพลังงานของประเทศไทย 
 
1.1  ภาพรวมทั่วไป 

ประเทศไทยมีแหลงพลังงานหลายประเภท แตมีอยูในปริมาณจํากัดเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 
พลังงานหลักที่ใชในประเทศคือนํ้ามัน สําหรับการผลิตกระแสไฟฟา การคมนาคมขนสง รวมท้ังเปน
วัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมหลายประเภท แตประเทศไทยยังคงตองพึ่งพาการนําเขาน้ํามัน
จากตางประเทศเปนจํานวนมากในแตละป ยังผลใหประเทศไทยมักไดรับผลกระทบท้ังทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมเมื่อเกิดวิกฤตการณของโลก อาทิ สงครามในตะวันออกกลาง การลดกําลังผลิต
ของประเทศผูสงออกนํ้ามัน ความตองการนํ้ามันท่ีเพิ่มขึ้นในฤดูหนาวของประเทศแถบตะวันตก หรือ
แมกระท่ังความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลกในปจจุบัน 

นอกจากปญหาราคาน้ํามันแพงแลว ประเทศไทยยังตองเผชิญกับปญหาการใชพลังงานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีคอนขางสูง กลาวคือในรอบ 15 ปท่ีผานมา ประเทศไทยใชพลังงานคิดเปน 1.4 
เทาของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (1.4 : 1) หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ถาเศรษฐกิจของประเทศ
ของประเทศเติบโตรอยละ 5 ตอป การใชจายดานพลังงานจะเติบโตถึงรอยละ 7 ซ่ึงถือเปนสัดสวนการ
ใชพลังงานตอความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจท่ีคอนขางสูง เม่ือเทียบกับประเทศพัฒนาแลว อาทิ 
สหรัฐฯ ซ่ึงมีอัตราสวนเพียง 0.8 ประเทศญ่ีปุน 0.95 หรือแมแตประเทศในยุโรปก็จะมีอัตราสวนท่ี
ใกลเคียงกับทั้งสองประเทศนี้ ซ่ึงเทากับวา ประเทศไทยใชพลังงานในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ส้ินเปลืองกวา สงผลใหตนทุนในการผลิตสูง ศักยภาพในการแขงขันก็ลดนอยลง อีกทั้งยังสูญเสีย
เงินตราในการนําเขาพลังงานเปนจํานวนมาก 

จากปญหาการใชพลังงานอยางไรประสิทธิภาพ กอปรกับราคาน้ํามันสูงท่ีถูกควบคุมโดย
ประเทศผูผลิตและสงออกน้ํามัน จึงนับเปนบทเรียนสําคัญที่ทําใหประเทศไทยตระหนักไดวา จักตอง
พึ่งพาตนเองใหไดมากขึ้น โดยการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการพัฒนา
พลังงานจากวัตถุดิบภายในประเทศมาใชทดแทนการนําเขาพลังงานจากตางประเทศใหไดมากที่สุด 
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1.2  สถานการณพลังงานในป 2549  
 

1.2.1  ภาพรวมพลังงานป 2549  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดการณแนวโนม

เศรษฐกิจไทยในป 2549 ขยายตัวรอยละ 5.0 อัตราเงินเฟออยูท่ีระดับ 4.6 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
เล็กนอย โดยมีการสงออกเปนตัวขับเคล่ือนท่ีสําคัญในป 2549 สภาวะทางเศรษฐกิจไทยสงผลตอ
ภาพรวมการใชพลังงานของประเทศ ในป 2549 โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

 
ตารางการใช การผลิต การนําเขาพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตน 

 
หนวย: เทียบเทาพันบารเรลนํ้ามันดิบตอวัน 

 2545 2546 2547 2548 2549 
การใช 1,282 1,351 1,450 1,520 1,557
การผลิต 631 671 676 743 770
การนําเขา (สุทธิ) 797 868 988 980 974
การนําเขา/การใช (%) 62 64 68 64 63
อัตราการเปล่ียนแปลง (%)  
การใช 6.6 5.4 7.3 4.5 2.4
การผลิต 6.2 6.3 0.7 9.6 3.7
การนําเขา (สุทธิ) 6.2 8.9 13.8 -1.1  -0.7  
GDP(%) 5.3 7.1 6.3 4.5 5.0 
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1.2.2  การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน  
อยูที่ระดับ 1,557 เทียบเทาพันบารเรลนํ้ามันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 โดยการใชน้ํามัน

ลดลงจากปกอนรอยละ 1.9 เน่ืองจากราคาน้ํามันทรงตัวอยูในระดับสูง การใชกาซธรรมชาติ เพิ่มขึ้น
รอยละ 2.8 เมื่อเทียบกับป 2548 ปริมาณการใชอยูในระดับตํ่าเนื่องจากการปดซอมบํารุงของแหลง
กาซธรรมชาตินําเขาจากพมา การใชลิกไนตลดลงจากปกอนรอยละ 12.3 ในขณะที่ การใชถานหิน
นําเขาเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 34.9 เนื่องจากบริษัท บีแอลซีพีพาวเวอร จํากัด ซ่ึงใชถานหินนําเขา
เปนเช้ือเพลิงเริ่มผลิตต้ังแตเดือนเมษายน 2549 การใชไฟฟาพลังนํ้า/ไฟฟานําเขาเพิ่มขึ้นจากปกอน
รอยละ 39.2 เนื่องจากปนี้มีปริมาณน้ําอยูในระดับสูง ประกอบกับการนําเขาจาก สปป.ลาว และ
มาเลเซียเพิ่มข้ึนมาก สําหรับสัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนน้ัน น้ํามันมีสัดสวนการใชมาก
ที่สุดรอยละ 43 รองลงมาเปนกาซธรรมชาติรอยละ 37 ลิกไนต/ถานหินนําเขารอยละ 16 และพลังงาน
น้ํา/ไฟฟานําเขารอยละ 3 

 
ตารางการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน 

 
หนวย: เทียบเทาพันบารเรลนํ้ามันดิบตอวัน 

 2545 2546 2547 2548 2549 
การใช  1,282 1,352 1,450 1,520 1,557
น้ํามัน 589 624 687 689 676
กาซธรรมชาติ 468 501 518 566 581
ถานหิน 70 89 94 107 145
ลิกไนต 118 101 119 125 109
พลังน้ํา/ไฟฟานําเขา 37 36 32 33 46
อัตราการเปล่ียนแปลง (%)  
การใช 6.6 5.4 7.3 4.8 2.4
น้ํามัน 5.2 5.9 10.1 0.4 -1.9
กาซธรรมชาติ 8.6 7.2 3.3 9.2 2.8
ถานหิน 13.2 27.0 5.9 1 3.8 34.9
ลิกไนต -0.4 -14.4 18.4 4.6 -12.3
พลังน้ํา/ไฟฟานําเขา 16.0 -3.4 -12.1 2.4 39.2
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1.2.3  การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน  
อยูที่ระดับ 770 เทียบเทาพันบารเรลนํ้ามันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 3.7 โดยการ

ผลิตนํ้ามันดิบ คอนเดนเสท และไฟฟาพลังนํ้าเพิ่มขึ้นมาก แตการผลิตลิกไนตของภาคเอกชนลดลง
มากเชนกัน เน่ืองจากบริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) หยุดทําการผลิตเพราะปริมาณสํารอง
ลิกไนตหมด 

 
ตารางการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน   

 
หนวย: เทียบเทาพันบารเรลนํ้ามันดิบตอวัน 

 2545 2546 2547 2548 2549 
การผลิต 631 671 676 743 770
น้ํามันดิบ 76 96 86 114 130
คอนเดนเสท 49 57 62 63 69
กาซธรรมชาติ 357 378 388 412 424
ลิกไนต 117 108 115 129 111
ไฟฟาพลังนํ้า 32 32 25 25 36
อัตราการเปล่ียนแปลง (%)  
การผลิต 6.2 6.3 0.7 9.9 3.7
น้ํามันดิบ 22.1 27.5 -11.2 33.2 13.8
คอนเดนเสท 3.6 16.6 8.8 1.9 8.8
กาซธรรมชาติ 4.5 6 .0 2.5 6.2 2.9
ลิกไนต 0.8 -8.2 6.5 12.2 -13.6
ไฟฟาพลังนํ้า 19.3 -2.2  -18.4 -3.6 45.6 
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1.2.4  การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย  
อยูที่ระดับ 1,051 เทียบเทาพันบารเรลนํ้ามันดิบตอวัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 0.4 

โดยกาซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 ลิกไนตลดลงรอยละ 28.7 ถานหินนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 23.3 
เพื่อทดแทนลิกไนตในประเทศ ไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 3.8 ขณะที่นํ้ามันลดลงรอยละ 2.2 โดยนํ้ามันยัง
ครองสัดสวนการใชสูงสุดของพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายอยูที่รอยละ 61 รองลงมาเปนไฟฟารอย
ละ 21 ลิกไนต/ถานหินน้ําเขารอยละ 12 และกาซธรรมชาติรอยละ 6 

 
ตารางการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันสุดทาย 

 
หนวย: เทียบเทาพันบารเรลนํ้ามันดิบตอวัน 

 2545 2546 2547 2548 2549 
การใช 880 931 1,021 1,046 1,051
น้ํามันสําเร็จรูป 579 613 661 654 640
กาซธรรมชาติ 43 46 54 55 59
ถานหินนําเขา 40 61 67 81 100
ลิกไนต 43 24 37 42 30
ไฟฟา 175 187 202 214 222
อัตราการเปล่ียนแปลง (%)  
การใช 7.3 5.8 9.8 2.5 0.4
น้ํามันสําเร็จรูป 5.9 5.7 8.1 -1.2 -2.2
กาซธรรมชาติ 15.9 7.9 17.5 2.2 6.2
ถานหินนําเขา 22.8 52.8 9.3 21.6 23.3
ลิกไนต 7.5 -43.6 54 1 3.5 -28.7
ไฟฟา 6.8 6.9 7.7 5.9 3.8 
 
1.2.5  มูลคาการนําเขาพลังงาน  

มีมูลคารวม 912,240 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 126,264 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
16.0 โดยการนําเขาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปมีมูลคารวม 805,627 ลานบาท (88%) เพิ่มข้ึนจากป
กอน 105,017 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14.9 มูลคานําเขาเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากราคาน้ํามันสูงข้ึนรอยละ 
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24.5 ในขณะที่ปริมาณการนําเขาลดจากระดับ 828 พันบารเรล/วัน เหลือ 823 พันบารเรล/วัน หรือ
ลดลงรอยละ 0.5 

 
ตารางมูลคาการนําเขาพลังงาน 

หนวย: ลานบาท 
การนําเขา 2545 2546 2547 2548 2549 

น้ํามันดิบ 286,953 346,057 486,627 644,933 749,785
น้ํามันสําเร็จรูป 25,817 30,735 41,533 55,680 55,842
กาซธรรมชาติ 35,073 42,635 46,053 62,827 79,390
ถานหิน 7,872 9,370 12,275 15,422 18,809
ไฟฟา 4,474 4,159 5,660 7,114 8,414 
รวม 360,189  432,956 592,148 785,976 912,240
 
1.2.6  มูลคาการใชพลังงานขั้นสุดทาย  

มีมูลคา 1,488,280 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 219,305 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17.3 
โดยมูลคาการใชน้ํามันสําเร็จรูปเพิ่มขึ้น 134,315 ลานบาท หรือ รอยละ 17.1 และมูลคาการใชไฟฟา
เพิ่มขึ้น 58,321 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.8 

 
ตารางมูลคาการใชพลังงานขั้นสุดทาย 

หนวย: ลานบาท 
ชนิด 2545 2546 2547 2548 2549 

น้ํามันสําเร็จรูป 451,368 515,127 606,236 783,671 917,986
กาซธรรมชาติ 13,386 13,793 16,539 20,260 30,300
ลิกไนต/ถานหิน 8,596 9,223 13,413 18,058 20,451
ไฟฟา 247,590 265,771 299,991 327,642 385,963
พลังงานทดแทน 70,596 84,787 95,543 119,344 133,580  

รวม 791,536 888,701 1,031,722 1,268,975 1,488,280
 
 
1.2.7  การใชนํ้ามันสําเร็จรูป  
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มีปริมาณรวม 709 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากปกอนรอยละ 1.3 เนื่องจากราคาน้ํามันเบนซิน
และดีเซลอยูในระดับสูง และมาตรการประหยัดพลังงานของภาครัฐ ซ่ึงสงผลใหประชาชนหันมา
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอยางชัดเจน ประกอบกับการหันมาใชเช้ือเพลิงทางเลือกอ่ืนแทน
น้ํามัน เชน กาซ NGV และไบโอดีเซลชุมชนท่ีมีการใชอยางแพรหลายในชนบท 

  
ตารางการใชนํ้ามันสําเร็จรูป 

 
หนวย: พันบารเรลตอวัน 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) ชนิด 
 

2547 2548 2549 
2547 2548 2549 

เบนซิน 132 125 125 0.3 -5.3 0.01
    ธรรมดา 91 80 75 78 1.7 -6.4 4.1
    พิเศษ 52 50 47 -1.7 -3.7 -6
        -แกสโซฮอล 1 12 18 2,214.3 1,032.1 56.5
        -95 51 39 29 -3.6 -24.5 -24.8
ดีเซล 338 338 318 11.8 -0.1 -5.7
กาด 0.40 0.37 0.34 -35 -8.6 -6.8
เครื่องบิน 73 74 78 12.7 1.1 4.9
น้ํามันเตา 104 107 102 21.5 2.3 -4.1
LPG** 70 75 85 1.5 8.1 13.6

รวม 718 719 709 9.7 0.1 -1.3
**ไมรวมการใช LPG ที่ใชเปน Feed stocks ในปโตรเคมี 
  
 
 
 
 
 
1.2.8  การใชเช้ือเพลิงในรถยนตเครื่องเบนซิน  
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การใชน้ํามันเบนซินเปนเช้ือเพลิงในรถยนต มีปริมาณ 125 พันบารเรลตอวัน ใกลเคียงกับปท่ี
แลว โดยเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 0.01 เนื่องจากระดับราคาสูงจากการประกาศลอยตัวราคาน้ํามันเบนซิน
ตั้งแตปลายป 2547 เปนตนมาทําใหประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดการบริโภคนํ้ามันเปนเช้ือเพลิง
ในรถยนตอยางชัดเจน ในขณะที่สวนหน่ึงหันไปใชเช้ือเพลิงทางเลือกอื่นๆ เพื่อทดแทนน้ํามันไดแก 
LPG และ NGV สงผลใหการใช LPG ในรถยนตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 50.2 และ NGV เพิ่มขึ้นรอยละ 62.8 
จํานวนรถที่ติดตั้ง NGV มีจํานวนทั้งส้ิน 25,371 คัน และมีสถานีบริการ 99 สถานี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ป 2549 โดยใน ป 2550 กําหนดเปาหมายมีจํานวนรถเครื่องยนตเบนซินที่ติดต้ัง NGV ท้ังส้ิน 60,850 
คันและมีสถานีบริการ 270 สถานี  

หากวิเคราะหการใชเช้ือเพลิงในรถยนตเครื่องเบนซินท้ังหมด ซ่ึงประกอบดวยรถยนตเครื่อง
เบนซิน และรถยนตท่ีเคยใชนํ้ามันเบนซินเปล่ียนเครื่องไปใช LPG และ NGV พบวาในป 2549 การใช
เช้ือเพลิงรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 3.8 โดยเบนซินมีสัดสวนรอยละ 89 LPG รอยละ 9 และ NGV รอยละ 2  

 
การใชเชื้อเพลิงในรถยนตเครื่องเบนซิน 

 
 2546 2547 2548 2549 
เบนซิน(ลานลิตร) 7,635 7,661 7,248 7,254
LPG (ลานลิตร) 388 417 560 841
NGV(ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 0.31 2.94 6.44 10.2
พันตันน้ํามันดิบ  
เบนซิน 5,688 5,707 5,400 5,404
LPG 245 263 353 530
NGV 3 27 59 101

รวม 5,936 5,997 5,812 6,035
อัตราการเปล่ียนแปลง (%)   
เบนซิน 4.2 0.3 -5.4 0.1
LPG -8.4 7.3 34.5 50.2
NGV 19.6 849.1 118.1 62.8

รวม 3.6 1.0 -3.1 3.8
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1.2.9  การใชกาซ LPG รายสาขา  
การใชเพิ่มขึ้นรอยละ 13.6 (ไมรวมการใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี) เปนการ

ขยายตัวของการใช LPG ในรถยนตเปนหลัก โดยปนี้มีการขยายตัวเพิ่มสูงถึงรอยละ 50.2 
เนื่องจากระดับราคาน้ํามันเบนซินสูงทําใหประชาชนสวนหนึ่งหันมาใช LPG ทดแทน การใชใน
ครัวเรือนเพิ่มขึ้นรอยละ 6.7 และการใชในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 13.9 

 
ตารางการใชกาซ LPG รายสาขา 

หนวย : ลานกิโลกรัม 
 2547 2548 2549 อัตราการ

เปล่ียนแปลง(%) 
สัดสวน(%) 

ครัวเรือน 1,513.2 1,604.1 1,711.9 6.7 53 
อุตสาหกรรม 440.7 449.8 512.3 13.9 16 
รถยนต 225.0     302.6 454.4 50.2 14 
ปโตรเคมี 424.6 566.5 541.6 -4.4 17 
รวม 2,603.5 2,923.0 3,220.2 10.2  100 

 
1.2.10  การใชกาซธรรมชาติรายสาขา  

ในป 2549 การใชอยูที่ระดับ 3,236 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.8 
โดยเปนการใชเพื่อผลิตไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 75 ของการใชทั้งหมด จํานวน 2,427 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 1.2 ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี และอ่ืนๆ 
(โพรเพน อีเทน และ LPG) ปริมาณ 518 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 16 เพิ่มขึ้น
จากปกอนรอยละ 5.5 และที่เหลือรอยละ 9 ใชเปนเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณ 291 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 12.4 
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ตารางการใชกาซธรรมชาติรายสาขา 

หนวย: ลานลูกบาศกฟุต/วัน 
อั ต ร า ก า ร
เปล่ียนแปลง (%) 

 
 

 
 
2545 

 
 
2546 

 
 
2547 

 
 
2548 

 
 
2549 

2549 
สัดสวน 
(%) 2548 2549 

ผลิตไฟฟา 2,049 2,188 2,247 2,399 2,427 75 6.9 1.2
อุตสาหกรรม 199 218 251 259 291 9 3.2 12.4
อุตสาหกรรมป
โต ร เคมี และ
อ่ืนๆ 

355 385 389 491 518 16 26.2 5.5

รวม 2,603 2,791 2,884 3,149 3,236 100 9.2 2.8
 
1.2.11  การใชลิกไนต/ถานหิน  

ในป 2549 การใชอยูที่ระดับ 31 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 3.7 ประกอบดวยการ
ใชลิกไนต 19 ลานตัน และถานหินนําเขา 12 ลานตัน เปนการใชลิกไนตในภาคการผลิตไฟฟาของ 
กฟผ. จํานวน 16 ลานตัน เหลือจํานวน 3 ลานตัน น าไปใชในภาคอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก การ
ผลิตปูนซีเมนต กระดาษและเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ โดยการใชลิกไนตลดลง 
มากเนื่องจากอุปทานในประเทศลดจากการที่บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) หยุดผลิต 
เนื่องจากปริมาณสํารองหมดทําใหตองใช ถานหินนําเขาแทน ขณะที่การใชถานหินเพิ่มขึ้นรอยละ 
34.9 เปนการใชในอุตสาหกรรมจํานวน 8 ลานตัน ที่เหลือใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาของ 
SPP และ IPP จํานวน 4 ลานตัน 
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ตารางการใชลิกไนต/ถานหิน 

 
หนวย: ลานตัน 

2549  
 

 
2548 ปริมาณ อัตราเพ่ิม(%) สัดสวน(%) 

การใชลิกไนต 21 19 -9.1 100
  ผลิตกระแสไฟฟา(กฟผ.) 17 16 -3.9 83
  อุตสาหกรรม 4 3 -28.7 17
การใชถานหิน 9 12 34.9 100
  อุตสาหกรรม 6 8 23.3 69
  ผลิตกระแสไฟฟา(SPP และ IPP) 2 4 71.4 31
ความตองการ 30 31 3.7 

 
1.2.12  การใชไฟฟาในสาขาการผลิต  

ภาคอุตสาหกรรม ยังคงมีสัดสวนการใชมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45 ของการใชไฟฟาทั้ง
ประเทศ โดยเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 5.3 สาขาธุรกิจ เพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 บานและที่อยูอาศัย 
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 สาขาเกษตรลดลงรอยละ 11.6 เนื่องจากเกิดภาวะน้ําทวมในหลายจังหวัดเปน
เวลานานทําใหเกษตรกรไมสามารถใชอุปกรณไฟฟาในการเกษตรไดและสาขาอื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 

  
ตารางปริมาณการใชไฟฟารายสาขา 

 
หนวย : กิกะวัตต-ช่ัวโมง 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%)สาขา 2546 2547 2548 2549
2548 2549

บานและที่อยูอาศัย 23,330 24,538 25,514 26,707 4.0 4.7
ธุรกิจ 25,337 28,687 30,164 31,582 5.2 4.7
อุตสาหกรรม 48,294 50,811 53,894 56,747 6.1 5.3
เกษตรกรรม 228 245 250 221 1.7 -11.6
อ่ืนๆ 9,019 10,045 10,815 11,343 7.7 4.9

รวม 106,208 114,326 120,637 126,600 5.5 4.9
1.3 แนวโนมการใชพลังงานป 2550  
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จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจของไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) คาดวาในป 2550 เศรษฐกิจจะขยายตัวรอยละ 4.0-5.0และ
คาดวาเศรษฐกิจไทยป 2550 จะขยายตัวรอยละ 4.0-5.0 เนื่องจากราคาน้ํามันแมจะลดลงแตยังคง
ทรงตัวอยูในระดับสูง คาเงินบาทแข็ง โดยคาดวาในป 2550 นี้จะมีขอจํากัดดานการสงออกและ
การลงทุนที่ยังไมฟนตัวเต็มที่ สนพ. จึงประมาณการความตองการพลังงานของประเทศในป 2550 
ภายใตสมมุติฐานดังกลาว พอสรุปไดดังนี้ 
 
1.3.1  ความตองการพลังงานเชิงพาณิชย  

คาดวาจะอยูที่ระดับ 1,636 พันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 5.1 โดยความ
ตองการพลังงานเกือบทุกชนิดเพิ่มขึ้น ยกเวนไฟฟาพลังน้ํา/ไฟฟานําเขาลดลงรอยละ 13.3 จากป 2549 ซ่ึง
เปนปที่มีปริมาณน้ํามากเปนพิเศษ การใชน้ํามันคาดวาจะเพิ่มเล็กนอยรอยละ 1.7 โดยประมาณการวา
ความตองการน้ํามันสําเร็จรูปทุกชนิดเพิ่มขึ้นยกเวนน้ํามันเตา การใชลดลงรอยละ 8.5 เนื่องจาก กฟผ. ลด
การใชน้ํามันเตาเปนเช้ือเพลิงลงถึงรอยละ 35.6 จากระดับ 1,918 ลานลิตรในป 2549 เหลือ 1,236 ลานลิตร
ในป 2550 เพราะในปหนา ปตท. สามารถจัดหากาซธรรมชาติให กฟผ. ไดมากขึ้น อีกทั้งบริษัท บีแอลซีพี
เพาเวอร จ ากัด ที่ใชถานหินนําเขาเปนเช้ือเพลิงจะสามารถผลิตไดเต็มที่ต้ังแตตนป 2550 
  

ตารางประมาณการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน 
หนวย: เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน 

 2546 2547 2548p 2549p 2550f 
การใช 1,351 1,450 1,520 1,557 1,636
น้ํามัน 624 687 689 676 688
กาซธรรมชาติ 502 518 566 581 622
ลิกไนต/ถานหิน 190 213 232 254 288
พลังน้ํา/ไฟฟานําเขา 35 32 33 46 38
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
การใช 5.4 7.3 4.5 2.4 5.1
น้ํามัน 5.9 10.1 0.1 -1.9 1.7
กาซธรรมชาติ 7.2 3.3 8.9 2.8 7.0
ลิกไนต/ถานหิน -14.4 12.1 8.9 9.5 13.4
พลังน้ํา/ไฟฟานําเขา -3.4 -12.1 2.1 39.2 -13.3
1.3.2  ประมาณการใชนํ้ามันสําเร็จรูป  
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ในชวง 1-2 ปที่ผานมา การใชน้ํามันเบนซินและดีเซลไดลดลงมาตลอดอยูในระดับที่คงที่
พอสมควรแลว ดังนั้นจึงคาดวาในป 2550 การใชน้ํามันเบนซินและดีเซลจะเพิ่มสูงขึ้นแมวาราคา
น้ํามันในปหนาจะยังคงทรงตัวอยูในระดับสูงก็ตาม โดยคาดวาการใชน้ํามันเบนซินจะเพิ่มขึ้นรอย
ละ 3.2 และการใชน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 ซ่ึงเปนอัตราที่ไมสูงนักเนื่องจากผูใชรถมี
ทางเลือกการใชเช้ือเพลิงอ่ืนทดแทนน้ํามัน ไดแก LPG และ NGV สําหรับการใช LPG ในรถยนต
คาดวาอัตราเพิ่มของการใชจะชะลอตัวลงจากป 2549 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะลดการ
ชดเชยราคา LPG ทําใหราคาสูงขึ้นและรถแท็กซ่ีสวนหนึ่งจะหันไปใช NGV มากขึ้นตามนโยบาย
รัฐบาลดังนั้นจึงคาดวาการใช LPG ในรถยนตจะเพิ่มขึ้นรอยละ 10.9  

 
ตารางประมาณการใชนํ้ามันสําเร็จรูป 

 
หนวย: ลานลิตร 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(%) 

 
ชนิด 

 
2548 

 
2549p 

 
2550f 

2548 2549p 2550f 
เบนซิน 7,248 7,254 7,483 -5.3 0.01 3.2
ดีเซล 19,594 18,461 18,907 -0.1 -5.7 2.4
กาด+เครื่องบิน 4,314 4,527 4,752 1.1 4.9 5.0  

น ามันเตา 6,205 5,944 5,436 2.3 -4.1 -8.5
LPG** 4,364 4,960 5,268 8.1 13.6 6.2

รวม 41,725 41,146 41,845 0.1 -1.3 1.7
**ไมรวมการใช LPG ที่ใชเปน Feed stocks ในปโตรเคมี 
 
1.3.3  ประมาณการใชกาซธรรมชาติ  

คาดวาปริมาณความตองการในป 2550 จะเพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 7.0 โดยการใชมี
จํานวน 3,460 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เนื่องจากการผลิตภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นจากแหลง ภู
ฮอมจํานวน 80-100 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ทั้งนี้แหลงภูฮอมเร่ิมทําการผลิตในชวงปลายป 
2549) และจากแหลง JDA ที่คาดวาจะเริ่มผลิตในชวงเดือนพฤษภาคม 2550 เปนตนไป โดย
ปริมาณการผลิตสูงสุดอยูที่ระดับ 200 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน นอกจากนั้นยังมีการนําเขาจากพมา



 87

เพิ่มขึ้นจากระดับ 878 ลานลูกบาศกฟุตตอวันในป 2549 เปน 921 ลานลูกบาศกฟุตตอวันในป 
2550  

 
1.3.4  ประมาณการใชลิกไนต/ถานหินนําเขา  

จะยังคงเพิ่มขึ้นในระดับสูงถึงรอยละ 13.4 เนื่องจากโรงไฟฟา BLCP ที่ใชถานหินนําเขา
เปนเช้ือเพลิงไดเริ่มทําการผลิตในชวงป 2549 จะสามารถผลิตเต็มกําลัง 1,400 เมกกะวัตต ในป 
2550 ซ่ึงคาดวาจะใชถานหินจํานวน 3.5 ลานตัน สําหรับการใชถานหินในภาคอุตสาหกรรมมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นมากเชนกัน เพื่อทดแทนลิกไนตในประเทศที่มีจํานวนจํากัด เนื่องจากบริษัท ลาน
นาลิกไนต หยุดการผลิต  

 
1.3.5  ประมาณการผลิตไฟฟา  

คาดวาการผลิตและการซื้อไฟฟาของ กฟผ. จะเพิ่มขึ้นเปน 149,471 กิกกะวัตตช่ัวโมง 
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 โดยการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติและถานหิน/ลิกไนตจะเพิ่มขึ้นมาก 
เนื่องจาก บริษัท บีแอลซีพีเพาเวอร จ ากัด สามารถผลิตไดเต็มที่ และ ปตท. สามารถจัดหากาซ
ธรรมชาติให กฟผ. เพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณการผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา น้ํามันเตา และการนําเขา
ไฟฟาจะลดลง  
 
2 พระราชบัญญัตคิณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ

พ.ศ .2535 
 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานที่สําคัญของไทยไดแก พระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
พ.ศ .2535 และพระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 

สวนนี้จะกลาวถึงพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  พ .ศ   .2535 ซ่ึง 
เปนกฎหมายที่ระบุเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  พ .ศ   .2535 ประกอบไปดวย 14 
มาตรา และมีนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ วัตถุประสงคและสาระสําคัญ
ของกฎหมายฉบับดังกลาวสรุปได ดังนี้ 
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2.1  วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติฯ 
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่การกําหนดนโยบายและการ

บริหารพลังงานของประเทศกระจัดกระจายอยูตามสวนราชการตาง  ๆ ทําใหการบริหารและพัฒนา
พลังงานไมมีเอกภาพและไมเปนไปอยางตอเนื่อง สมควรใหมีคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาเสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน 
รวมทั้งกํากับดูแล  ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานดานพลังงานของหนวยงานตาง  ๆ 
เพื่อใหการปฏิบัติงานในดานนโยบายและการบริหารพลังงานของประเทศมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยใหมีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานซ่ึงเปนสวนราชการระดับกรม 
สังกัดกระทรวงพลังงาน ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมอบหมาย  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
2.2  สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฯ 
 
2.2.1  คํานิยามของพลังงาน 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ใหคํานิยามของคําวา “พลังงาน” เชนเดียวกันกับคํานิยามของคํา
ดังกลาวที่ใหไวในพระราชพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 กลาวคือ 
"พลังงาน" หมายความถึง ความสามารถในการทํางานซ่ึงมีอยูในตัวของส่ิงที่อาจใหงานได ไดแก 
พลังงานหมุนเวียน และพลังงานส้ินเปลือง และใหหมายความรวมถึงส่ิงที่อาจใหงานได เชน 
เช้ือเพลิง ความรอน และไฟฟา เปนตน โดย "พลังงานหมุนเวียน" ตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล น้ํา แสงอาทิตย ความรอนใต
พิภพ ลม และคล่ืน เปนตน สวน "พลังงานส้ินเปลือง" หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน 
หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามันเช้ือเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน สวนคํา
วา "เช้ือเพลิง" ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามัน
เช้ือเพลิง กาซธรรมชาติ กาซเช้ือเพลิง เช้ือเพลิงสังเคราะห ฟน ไม แกลบ กากออย ขยะและส่ิงอ่ืน 
ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
2.2.2  องคประกอบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

พระราชบัญญัติฯ ระบุใหมีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติประกอบดวย 
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน
รองประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซ่ึง
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
2.2.3  อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

พระราชบัญญัติฯ กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ดังนี้ 
(1) เสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ ตอคณะรัฐมนตรี 
(2) กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการกําหนดราคาพลังงานให สอดคลองกับนโยบาย

และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 
(3) ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเรงรัดการดําเนินการของ คณะกรรมการทั้งหลาย

ที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับพลังงาน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
พลังงาน เพื่อใหมีการดําเนินการให สอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน
ของประเทศ 

(4) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนา  พลังงานของ
ประเทศ 

(5) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

2.2.4  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฯ ยังกําหนดใหมีการจัดต้ังสํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(1) ศึกษาและวิเคราะหนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนา  พลังงานของประเทศ เพื่อ

เสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
(2) ติดตาม  ประเมินผล และเปนศูนยประสานและสนับสนุนการ ปฏิบัติงานตามนโยบาย

และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 
(3) เก็บรวบรวมขอมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณดานพลังงาน วิเคราะห

แนวโนมและประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อจัดทําขอเสนอนโยบายและแผนการบริหารและ
พัฒนาพลังงานของประเทศ และเผยแพรสถิติที่เกี่ยวของกับพลังงาน 
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(4) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่นายกรัฐมนตรี  หรือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
มอบหมาย 

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานขางตน 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานอาจขอใหกระทรวง  ทบวง กรม  ราชการสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด ๆ เสนอรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน  สถิติ  และเรื่องตาง  ๆ ที่จําเปนที่
เกี่ยวของกับนโยบายแผนการบริหารและพัฒนา พลังงานของประเทศได 

นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติหรือสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
อาจเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให  ขอเท็จจริง คําอธิบาย  ความเห็น  หรือคําแนะนําไดตามที่
เห็นสมควร 

 
2.2.5  ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

นอกจากการ จัด ต้ัง สํานักงานนโยบายและแผนพลั งงานแล วพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  พ .ศ   .2535 ยังกําหนดเกี่ยวกับการแตงต้ังผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีอํานาจหนาที่ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปซ่ึงราชการของ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานรับผิดชอบขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  และเปนผูบังคับบัญชา 
ขาราชการและลูกจางในสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน รวมทั้งการแตงต้ังรองผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  และผูชวยผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการ โดยใหผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  รอง
ผูอํานวยการฯ และผูชวยผูอํานวยการฯ เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
 
3. นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 

พ.ศ. 2549 
 

ตามที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  พ .ศ   .2535 มาตรา 6 
วรรค 1 กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติในการเสนอนโยบาย
และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศตอคณะรัฐมนตรี นั้น 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 และคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ไดมีมติเห็นชอบนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน
ของประเทศ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
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3.1  แผนระยะสั้น: เริ่มดําเนินการทันทีภายในรัฐบาลนี้ 
 
3.1.1  ปรับโครงสรางการบริหารกิจการพลังงานใหเหมาะสม 

เพื่อใหการบริหารจัดการพลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพสูงสุด 

⎝ ยกรางและเรงดําเนินการเพื่อใหมีพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน เพื่อ
แยกงานนโยบายและการกํากับดูแลออกจากกันใหมีความชัดเจน โดยใหการ
กํากับดูแลกิจการพลังงานครอบคลุมถึงกิจการไฟฟาและกาซธรรมชาติ และมีการ
จัดต้ังองคกรอิสระกํากับดูแล  

⎝ เสนอการแกไขพระราชกฤษฎีกา กําหนดอํานาจ สิทธิและประโยชนของ บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 เพื่อโอนอํานาจรัฐใหมาอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของรัฐ  

⎝ เรงผลักดัน ปรับปรุง แกไข กฎหมายดานพลังงานอื่นๆ เชน พ.ร.บ. ปโตรเลียม 
พ.ศ. 2515 และ พ.ร.บ. เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 เปนตน ทั้งนี้ 
เพื่อแกปญหาและอุปสรรค ตลอดจนทําใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินการ
ดานพลังงาน  

3.1.2  การจัดหาพลังงาน  

เพื่อใหพลังงานมีความเพียงพอและมั่นคง 

⎝ เรงรัดและสงเสริมการสํารวจและพัฒนาแหลงเช้ือเพลิงพลังงาน  
o สงเสริมการสํารวจพัฒนาแหลงเช้ือเพลิงปโตรเลียมทั้งในประเทศและ

เขตพื้นที่ทับซอนกับประเทศเพื่อนบาน  
� เรงจัดหากาซธรรมชาติในอาวไทยเพิ่มเติม จากแหลงยูโนแคล 

แหลงอาทิตย แหลงบงกช แหลงไพลิน และแหลงกาซในเขต
พื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (JDA)  

� พัฒนาโครงขายทอกาซธรรมชาติกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก 
สหภาพพมา แหลง M7/M9 และ A1 และประเทศอินโดนีเซีย 
แหลงนาทูนา และหรือ LNG จากตางประเทศ  

� เรงรัดการเจรจาตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรปโตรเลียม
ในเขตไหลทวีปทับซอนไทย - กัมพูชา  
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o สงเสริมบทบาทของ ปตท.สผ. ในการสํารวจพัฒนาแหลงปโตรเลียมทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ  

⎝ ปรับปรุงแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศ  
o ปรับคาพยากรณไฟฟาใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ 

เพื่อใหการลงทุนดานกิจการไฟฟาเปนไปอยางเหมาะสมและเพียงพอตอ
ความตองการใช  

o สงเสริมบทบาทของภาคเอกชนใหมีสวนรวมในการผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น 
โดยเรงรัดการออกประกาศเชิญชวนการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาราย
ใหญ (IPP)  

o กระจายแหลงและชนิดเช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา รวมถึงการรับซ้ือ
ไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน เพื่อความมั่นคงดานพลังงาน เสถียรภาพ
ของราคาโดยคํานึงถึงตนทุนการผลิต ผลกระทบส่ิงแวดลอม และ
ประโยชนตอผูบริโภค  

3.1.3  สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

⎝ กําหนดเปาหมายและเรงดําเนินการอนุรักษพลังงานทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง และปลูกฝงใหเกิด
การใชพลังงานอยางรู คุณคา เชน การเลือกซ้ืออุปกรณที่ติดฉลากแสดง
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน เปนตน  

⎝ จัดต้ังองคกรหลักในการผลักดันและการบริหารจัดการดานการใชพลังงาน 
(National Demand Side Management Office) เพื่อใหการดําเนินการสงเสริม
การประหยัดพลังงานเปนไปอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพ มีความตอเนื่อง  

⎝ เรงดําเนินการกําหนดมาตรฐานการประหยัดพลังงานของอุปกรณ เครื่องจักร 
และเครื่องยนตที่ใชพลังงาน รวมทั้ง ดําเนินการติดฉลากอุปกรณที่ไดกําหนด
มาตรฐานไวแลว  

⎝ สงเสริมการใชระบบขนสงมวลชนใหมากขึ้น โดยจัดเตรียมพื้นที่จอดรถใน
ลักษณะ Park & Ride และอํานวยความสะดวก โดยเตรียม Feeder ใหบริการ
เดินทางเขาสูเมือง  

⎝ สนับสนุนใหมีการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาดวยระบบผลิตไฟฟา และความ
รอนรวมกัน (Cogeneration) ซ่ึงเปนระบบการผลิตไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ โดย
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ผานระเบียบการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) และระเบียบการรับ
ซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) ในปริมาณที่เหมาะสม  

⎝ ริเริ่มมาตรการประหยัดพลังงานในภาคขนสง ไดแก การพัฒนาระบบขนสง
มวลชน ระบบ Logistics และการพัฒนายานยนตประหยัดพลังงาน เปนตน  

3.1.4  สงเสริมพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศ  

เพื่อกระจายชนิดเช้ือเพลิงและลดการพึ่งพาการนําเขาพลังงาน 

⎝ สงเสริมการใชกาซธรรมชาติ (NGV) กาซโซฮอล (Gasohol) และไบโอดีเซล 
(Biodiesel) ทดแทนน้ํามันเช้ือเพลิงในภาคขนสง ตามความเหมาะสมกับ
ศักยภาพดานการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ  

⎝ สนับสนุนใหมีการรับซ้ือไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน เชน วัสดุเหลือใชจาก
การเกษตร ของเสียจากอุตสาหกรรม กาซชีวภาพ ขยะ ลม พลังงานแสงอาทิตย 
ในสัดสวนและราคาที่เหมาะสม โดย เรงออกประกาศขยายปริมาณการรับซ้ือ
ไฟฟาจากผูผลิตขนาดเล็กมาก (VSPP) และการกําหนดราคารับซ้ือ ไฟฟาสวน
เพิ่มจากราคาตามระเบียบ  

⎝ จัดต้ังองคการมหาชนเพื่อดําเนินการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในชุมชนให
เกิดขึ้นอยางจริงจังและยั่งยืน เนื่องจากการดําเนินการจะเปนไปอยางคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ  

⎝ สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนเชิงนโยบาย เพื่อหาแนวทาง
ที่เหมาะสม ในการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ  

⎝ เผยแพรใหความรูเพื่อใหประชาชนรูจักและมั่นใจการเลือกใชเช้ือเพลิงอ่ืนเชน 
NGV กาซโซฮอล และไบโอดีเซล รวมทั้ง ประชาสัมพันธเพื่อสรางความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับความจําเปนในการสงเสริม และพัฒนาพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ เชน 
ถานหิน และอ่ืนๆ  

3.1.5  กําหนดโครงสรางราคาพลังงาน  

เพื่อใหการกาํหนดราคาพลังงานโปรงใส เปนธรรม และสะทอนตนทุนที่แทจริง 

⎝ กํากับดูแลใหการกําหนดราคาน้ํามันเช้ือเพลิงเปนไปตามกลไกตลาดที่เสรี 
โปรงใส และเปนธรรม  
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⎝ เรงดําเนินการเพื่อลดภาระหนี้สินกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงและวางกรอบแนว
ทางการใชงบประมาณของกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงในอนาคต  

⎝ ปรับโครงสรางราคาและการชดเชยกาซหุงตม (LPG) เพื่อใหราคาสะทอนตนทุน 
และลดการบิดเบือนของการใชกาซหุงตมที่ไมเหมาะสม  

⎝ ปรับวิธีการคํานวณคา Ft ใหมีความเหมาะสมและเปนธรรมยิ่งขึ้น โดยใหมีการ
สงผานตนทุนคาเช้ือเพลิง และคาซ้ือไฟฟาภายใตการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  

⎝ กํากับดูแลอัตราคาตอบแทนในการจัดหา คาผานทอ และการจําหนายกาซ
ธรรมชาติ ใหมีความชัดเจน โปรงใส และเปนธรรมตอผูบริโภค  

⎝ ติดตามและกํากับดูแลราคาพลังงานทดแทน (NGV, Gasohol, Biodisel) ให
สะทอนตนทุนและเปนธรรมแกผูบริโภค  

3.1.6  กําหนดมาตรการดานพลังงานสะอาด  

เพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการพลังงานในรูปแบบตางๆ 

⎝ กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํามันสําเร็จรูปใหสูงขึ้นอยางเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับการจัดการดานส่ิงแวดลอมของประเทศ  

⎝ ใหความสําคัญในการลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากการพัฒนาธุรกิจพลังงาน 
โดยให ผูผลิต ผูจําหนาย และผูใชรวมรับผิดชอบคาใชจายในการปองกันและ
แกไขปญหาส่ิงแวดลอม  

⎝ ปฏิบัติตามพันธกรณีดานส่ิงแวดลอมที่ใหสัตยาบันไวกับมิตรประเทศ  
⎝ รวมมือกับนานาประเทศในการดําเนินการดานส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกับการ

ประกอบกิจการพลังงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาพลังงานอยางยั่งยืน  
⎝ เรงผลักดันกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) เพื่อสงเสริมใหเกิดการใชพลังงาน

อยางมี ประสิทธิภาพ และชวยใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น  

3.1.7  สงเสริมใหภาคเอกชนและประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  

เพื่อความเขาใจและรวมมือกันพัฒนาพลังงานของประเทศ 

⎝ สงเสริมการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและมาตรการดานพลังงาน เพื่อให
การพัฒนาพลังงานเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน  
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⎝ สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานชุมชน เชน การผลิตไฟฟาและไบโอ
ดีเซลชุมชน อันเปนการสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

3.2  แผนระยะยาว: เริ่มดําเนินการศึกษา วิจัยเพื่อวางรากฐานการบริหารจัดการพลังงานแบบ
ย่ังยืนและ สอดคลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

3.2.1  จัดหาพลังงาน 

⎝ กําหนดมาตรการที่กอใหเกิดการพัฒนาและจัดหาพลังงานของประเทศที่ทําให
เกิดความมั่นคง มีใชอยางพอเพียงและทั่วถึง และลดการนําเขาพลังงานจาก
ตางประเทศ  

⎝ สนับสนุนสงเสริมการใชพลังงานทดแทน และศึกษาวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือก
อ่ืนๆ  

3.2.2  พัฒนาพลังงานแบบย่ังยืน 

⎝ ใหความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการพัฒนาพลังงาน ควบคู
ไปกับลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากการพัฒนาธุรกิจพลังงาน  

⎝ ปฏิบัติตามพันธกรณีดานส่ิงแวดลอมที่ใหสัตยาบันไวกับมิตรประเทศ  
⎝ ใหผูผลิต ผูจําหนาย และผูใชเขามามีสวนรวมในการรับผิดชอบผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอม  
⎝ ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการพลังงาน  

3.2.3  ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

⎝ สนับสนุนหนวยงานอื่นในการพัฒนาโครงการที่สงผลในการลดใชพลังงาน 
โดยเฉพาะน้ํามัน ไดแก การพัฒนาระบบขนสงมวลชน ระบบ Logistics การ
พัฒนายานยนตประหยัดพลังงาน เปนตน  

3.2.4  สงเสริมการแขงขันในธุรกิจพลังงาน 

⎝ สงเสริมการแขงขันในธุรกิจพลังงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความเปนธรรม 
โดยมีระบบกํากับดูแลการประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพและสรางความเปน
ธรรมใหแกผูบริโภค 
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4. พระราชบัญญัตกิารพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 
 กฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานของไทยคือ พระราชบัญญัติการ
พัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีวัตถุประสงคและสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
4.1  วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติฯ 

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่ไดมีการจัดต้ังสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเดิม) ขึ้นเปนสวนราชการ 
สังกัดกระทรวงพลังงาน เพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายพลังงานของประเทศ ในการนี้
สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2496 เพื่อใหสอดคลองกัน โดยเปล่ียน
ใหสํานักงานพลังงานแหงชาติเปนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (กรมพัฒนา
และสงเสริมพลังงานเดิม) และกําหนดอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานใหรับผิดชอบเฉพาะในดานการคนควา พัฒนา กํากับดูแลและปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิต 
การสงและการจําหนายพลังงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

4.2  สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฯ 
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 เปนการ

กําหนดอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ดังนี้ 

(1) สํารวจ รวบรวมขอมูล วิเคราะห ทดลองและตรวจสอบเกี่ยวกับพลังงานในดานแหลง
พลังงาน การผลิต การแปรรูป การสง และการใช 

(2) ศึกษา วางแผน และวางโครงการเกี่ยวกับพลังงานและกิจการที่เกี่ยวของ 

            (3) คนควาและพัฒนา สาธิต และกอใหเกิดโครงการริเริ่มเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป 
การสง การใช และการอนุรักษแหลงพลังงาน 

            (4) ออกแบบ สราง และบํารุงรักษาแหลงผลิต แหลงแปรรูป ระบบสง และระบบใช
พลังงาน เชน การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานชนิดใหม การผลิตเช้ือเพลิงจาก
ชีวมวล และการสูบน้ําดวยไฟฟา 

            (5) กําหนดระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การสง การใช และการ
อนุรักษแหลงพลังงาน ตลอดจนควบคุมและกํากับดูแลใหเปนไปตามระเบียบและมาตรฐานนั้น 
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            (6) กําหนดอัตราคาตอบแทนสําหรับการใชพลังงานที่ดําเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

            (7) จัดใหมี ควบคุม สราง ซ้ือ ขาย เชา ใหเชา โอน หรือรับโอนแหลงผลิต แหลงแปรรูป 
ระบบสงและระบบจําหนายพลังงาน และออกใบอนุญาตผลิตหรือขยายการผลิตพลังงาน 

            (8) ถายทอดเทคโนโลยี สงเสริม ฝกอบรม เผยแพรเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การสง 
การใชและการอนุรักษแหลงพลังงาน ตลอดจนเปนศูนยกลางการประสานความรวมมือในกิจการที่
เกี่ยวของ 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฯ ยังไดกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน อาทิ การมอบอํานาจ การปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
เจาหนาที่ รวมทั้งการกําหนดประเภท ขนาดและวิธีการผลิต หรือการใช “พลังงานควบคุม” ซ่ึง
พระราชบัญญัติฯ ใหคํานิยามวาเปน พลังงานซ่ึงไดกําหนดใหมีการควบคุมตามบทแหง
พระราชบัญญัตินี้เวนแตปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม  
 
5. พระราชบัญญัตกิารสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน พ.ศ. 2535 
 

สวนนี้จะกลาวถึงพระราชบัญญัติสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงประกอบไป
ดวย 9 หมวด 61 มาตรา วัตถุประสงคและสาระสําคัญของกฎหมายฉบับดังกลาวสรุปได ดังนี้ 

 
5.1  วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติฯ 

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากความตองการใชพลังงาน
เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเปน
ภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไวใชตามความตองการที่
เพิ่มขึ้นดังกลาวและปจจุบันการดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหมีการผลิต และการใชพลังงาน
อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพและวัสดุที่ใชในการอนุรักษพลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไมสามารถเรงรัด
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได สมควรกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริม และชวยเหลือ
เกี่ยวกับการใชพลังงาน โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงาน การ
กําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ การจัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาและอนุรักษ
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พลังงานเพื่อใหการอุดหนุนชวยเหลือในการอนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกําหนดมาตรการ
เพื่อสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงานหรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช
ในการอนุรักษพลังงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
5.2  สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฯ 
 
5.2.1  คํานิยามของพลังงาน และการอนุรักษพลังงาน 

"พลังงาน" ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายความถึง ความสามารถในการทํางานซ่ึงมีอยู
ในตัวของส่ิงที่อาจใหงานได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานส้ินเปลือง และใหหมายความ
รวมถึงส่ิงที่อาจใหงานได เชน เช้ือเพลิงความรอน และไฟฟา เปนตน โดย "พลังงานหมุนเวียน" 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล น้ํา 
แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคล่ืน เปนตน สวน "พลังงานส้ินเปลือง" หมายความรวมถึง 
พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามันเช้ือเพลิง กาซธรรมชาติ และ
นิวเคลียร เปนตน 

สวนคําวา "เช้ือเพลิง" ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน 
ทรายน้ํามัน น้ํามันเช้ือเพลิง กาซธรรมชาติ กาซเช้ือเพลิง เช้ือเพลิงสังเคราะห ฟน ไม แกลบ กาก
ออย ขยะและส่ิงอ่ืน ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติยังไดใหคํานิยามของคําวา "น้ํามันเช้ือเพลิง" วา หมายถึง กาซ 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับเครื่องบิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันอ่ืน ๆ ที่
คลายกับน้ํามันที่ไดออกช่ือมาแลวและผลิตภัณฑปโตรเลียมอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา สวนคําวา "กาซ" ใหหมายถึง กาซ
ปโตรเลียมเหลวที่ใชเปนกาซหุงตมหรือกาซไฮโดรคารบอนเหลว ซ่ึงไดแก โปรเปน โปรปลีน นอรมัล
บิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทีลีนส อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันเปนสวนใหญ 

สําหรับคําวา “การอนุรักษพลังงาน” นั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดใหคํานิยามไววา
หมายถึง การผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 

 
5.2.2  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
 พระราชบัญญัติฯ กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติฯ ดังนี้ 
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 (1) เสนอนโยบาย เปาหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานตอ
คณะรัฐมนตรี 
 (2) เสนอตอคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดโรงงาน
ควบคุม และอาคารควบคุมการบริหารจัดการพลังงาน 
 (3) ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงวาดวย 
 
  สําหรับโรงงานควบคุม 

- มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงาน
ควบคุม 

- แบบและระยะเวลาการสงขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การใชพลังงานและการ
อนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม 

- หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลการใชพลังงาน การติดต้ังหรือ
เปล่ียนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานใน
โรงงานควบคุม 

- หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุม 

- หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ
ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุม 

 
สําหรับอาคารควบคุม 
- คาการถายเทความรอนรวมของอาคารและการใชพลังงานในอาคาร 
- หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการประเมินหาคาการถายเทความรอนของวัสดุ

กอสรางอาคาร คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร และการใชพลังงานในอาคาร 
- มาตรฐานการปรับอากาศ การทําน้ํารอนและการใหความรอนในอาคาร 
 
สําหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ 
- การกําหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน

อัตราการส้ินเปลืองพลังงานและประสิทธิภาพการใชพลังงาน สําหรับเครื่องจักรหรือ
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง 

- การกําหนดวัสดุตามประเภท คุณภาพและมาตรฐาน สําหรับวัสดุเพื่อใชในการ
อนุรักษพลังงาน 
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 (4) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย
เงินกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 (5) กําหนดชนิดของน้ํามันเช้ือเพลิงที่ไมตองสงเงินเขากองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน 
 (6) กําหนดอัตราการสงเงินเขากองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานสําหรับน้ํามัน
เช้ือเพลิง 
 (7) ใหความเห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาสําหรับโรงงานควบคุม 
และอาคารควบคุมการบริหารจัดการพลังงาน 
 (8) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการใหการสงเสริมและชวยเหลือแก
โรงงาน อาคาร ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง และผูผลิตหรือผู
จําหนายวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน 
 (9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 
5.2.3  มาตรการสําหรับโรงงาน 
  

1. การอนุรักษพลังงานในโรงงาน 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ การอนุรักษพลังงานในโรงงาน ไดแก  

(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเช้ือเพลิง 
(2) การปองกันการสูญเสียพลังงาน 
(3) การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม 
(4) การเปล่ียนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง 
(5) การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลดความ

ตองการพลังไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟา
ใหเหมาะสมกับภาระและวิธีการอ่ืน 

(6) การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนระบบควบคุมการ
ทํางานและวัสดุที่ชวยในการอนุรักษพลังงาน 

(7) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  

2. การกําหนดโรงงานควบคุมการบริหารจัดการพลังงาน 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุวา การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใช
พลังงานหรือวิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยให
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คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาว 
  

3. พันธกรณีสําหรับเจาของโรงงาน 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดให เจาของโรงงานควบคุม หรือผูรับผิดชอบในการบริหาร
โรงงาน ตองอนุรักษพลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานในโรงงานของตนใหเปนไป
ตามมาตรฐาน  ห ลัก เกณฑ และวิ ธี ก า รที่ กํ าหนดในกฎกระทรว งที่ รั ฐมนตรี ว า กา ร
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงานออกโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ และในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานมีอํานาจออกคําส่ังใหเจาของโรงงานควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงาน
เพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงดังกลาว และใหเจาของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําส่ังนั้น 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฯ ยังกําหนดหนาที่ของเจาของโรงงานควบคุม ดังนี้ 
(1) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอยหนึ่งคน ประจําที่โรงงานควบคุม

แตละแหง 
(2) สงขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานใหแกกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ตามแบบและระยะเวลาที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงานออกโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

(3) จัดใหมีการบันทึกขอมูลการใชพลังงาน การติดต้ังหรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักร
หรืออุปกรณที่มีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
การพลังงานออกโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ โดยเจาของ
โรงงานควบคุมตองเก็บรักษาบันทึกขอมูลดังกลาวไวประจํา ณ โรงงานควบคุมเปนเวลา
ไมนอยกวาหาปเพื่อประโยชนในการใชงานและในการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ 

(4) กําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมและสงใหแก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานออกโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ โดยเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานดังกลาว
ตองระบุรายละเอียดแสดงถึงแผนการดําเนินการของโรงงานควบคุมที่จะใหการอนุรักษ
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พลังงานในโรงงานบรรลุสูมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ ทั้งนี้ 
หากอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเห็นวา เปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานดังกลาวไมถูกตอง ก็มีหนาที่ใหคําแนะนําเพื่อใหเจาของโรงงานควบคุม
แกไขใหถูกตอง รวมทั้งติดตามและเรงรัดใหเจาของโรงงานควบคุมดําเนินการอนุรักษ
พลังงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงานที่ไดแกไขแลว 

(5) ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิ ทยาศาสตร เ ทคโนโลยี และการพ ลั งงานออก โดยคํ าแนะนํ าของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
 

4. คุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและมีประสบการณการทํางานใน
โรงงานอยางนอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของ
โรงงานควบคุม 

(2) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตรโดยมีผลงาน
ดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม 

(3) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมท่ีมี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่กระทรวงพลังงานจัดขึ้นหรือใหความเห็นชอบ 
ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใช
พลังงานเปนระยะๆ 

(2) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน 
(3) รับรองขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน ที่

เจาของโรงงานควบคุมสงใหแกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
(4) ควบคุมดูแลการบันทึกขอมูลการใชพลังงาน การติดต้ังหรือเปล่ียนแปลง

เครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานที่เจาของโรงงาน
ควบคุมสงใหแกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เพื่อใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบไดและรับรองความถูกตองของการบันทึกดังกลาว 

(5) ชวยเจาของโรงงานควบคุมในการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
ของโรงงานควบคุม เพื่อสงใหแกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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(6) รับรองผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงาน 

(7) ชวยเจาของโรงงานควบคุมปฏิบัติตามคําแนะนําของอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานในการแกไขเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานให
ถูกตอง รวมทั้งการติดตามและเรงรัดใหเจาของโรงงานควบคุมดําเนินการอนุรักษพลังงาน
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงานที่ไดแกไขแลว 

 
5.2.4  มาตรการสําหรับอาคาร 

 
1. การอนุรักษพลังงานในอาคาร  ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ การอนุรักษพลังงาน

ในอาคาร ไดแก 
  (1) การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร 

(2) การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคาร
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

(3) การใชวัสดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดง
คุณภาพของวัสดุกอสรางนั้น ๆ 

(4) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ 
(5) การใชและการติดต้ังเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษ

พลังงานในอาคาร 
(6) การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ 
(7) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
2. การกําหนดโรงงานควบคุมการบริหารจัดการพลังงาน 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุวา การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใช

พลังงานและวิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนอาคารควบคุมใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยให
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาว  นอกจากนี้ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุมใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 

(1) คาการถายเทความรอนรวมของอาคารและการใชพลังงานในอาคาร 
(2) หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินหาคาการถายเทความรอนของ

วัสดุกอสรางอาคาร คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร และการใชพลังงานในอาคาร 
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(3) มาตรฐานการปรับอากาศ การทําน้ํารอนและการใหความรอนในอาคาร 
 
3. พันธกรณีสําหรับเจาของอาคาร 
พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองอนุรักษพลังงาน ตรวจสอบ

และวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวงขางตน  และในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงานมีอํานาจออกคําส่ังใหเจาของอาคารควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว และใหเจาของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคําส่ังนั้น 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฯ ยังกําหนดใหเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานอยางนอยหนึ่งคน ประจําที่อาคารควบคุมแตละแหง รวมทั้งมีหนาที่ในการสงขอมูล
เกี่ยวกับการผลิต การใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานใหแกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน การจัดใหมีการบันทึกขอมูลการใชพลังงาน การติดต้ังหรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักร
หรืออุปกรณที่มีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน การกําหนดเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานของอาคารควบคุม และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงานดังกลาว ซ่ึงคลายกับหนาที่ของเจาของโรงงานควบคุมที่ กําหนดโดย
พระราชบัญญัติดังกลาว 

 
4. คุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
นอกจากนี้แลว พระราชบัญญัติสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ยังกําหนด

คุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานของอาคารควบคุมดวย ซ่ึงคลายกับคุณสมบัติ
และหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุมที่กําหนดโดยพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกลาวเชนกัน 
 
5.2.5  มาตรการสําหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ 
 เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุเพื่อ
อนุรักษพลังงานพระราชบัญญัติฯกําหนดใหรัฐมนตรีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 
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(1) กําหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงานอัตราการ
ส้ินเปลืองพลังงานและประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใดเปนเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

(2) กําหนดวัสดุตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอยางใด เปนวัสดุเพื่อใชในการ
อนุรักษพลังงาน 

โดยกําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุ
เพื่อใชในการอนุรักษพลังงานดังกลาวมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรการสงเสริม
และชวยเหลือตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได  
 
5.2.6  กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

พระราชบัญญัติฯ กําหนดใหมีการจัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา "กองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน" ในกระทรวงการคลัง เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือ
หรืออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน 

 
1. รายไดของกองทุนฯ 
พระราชบัญญัติฯ กําหนดใหกองทุนฯ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้ 

(1) เงินที่โอนจากกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายวาดวยการแกไขและ
ปองกันภาวการณขาดแคลนน้ํามันเช้ือเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

(2) เงินที่ผูผลิตน้ํามันเช้ือเพลิง ผูนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิง และผูซ้ือกาซจากผูรับ
สัมปทานตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมซ่ึงเปนผูผลิตไดจากการแยกกาซธรรมชาติ 
สงเงินเขากองทุนในอัตราที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด  

(3) เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติฯ 
(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ 
(5) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(6) เงินจากดอกผลและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้ 

โดยใหกระทรวงการคลังเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการเบิกจาย
เงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
2. วัตถุประสงคของกองทุนฯ 
พระราชบัญญัติกําหนดใหเงินกองทุนใชเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
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(1) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและ
ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษ
พลังงานของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

(2) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแกเอกชนสําหรับการลงทุน
และดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือเพื่อการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการ
อนุรักษพลังงาน 

(3) เปนเงินชวยเหลือหรือเ งินอุดหนุนใหแกสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนในเรื่องดังตอไปนี้ 

(ก) โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการ
ปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน 

(ข) การคนควา วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การสงเสริมและการ
อนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน
และเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน 

(ค) โครงการสาธิตหรือโครงการริเริ่มที่เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานหรือ
การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน 

(ง) การศึกษา การฝกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน 
(จ) การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ

พัฒนา การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการปองกันและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน 

โดยองคกรเอกชนที่มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนขางตนตอง
มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศที่มีกิจกรรม
เกี่ยวของโดยตรงกับการอนุรักษพลังงานหรือการปองกันและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือ
มุงคาหากําไรจากการประกอบกิจกรรมดังกลาว 
(4) เปนคาใชจายในการบริหารงานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

3. องคประกอบคณะกรรมการกองทุนฯ 
พระราชบัญญัติฯ  กําหนดใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวยรอง

นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพลังงาน 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภและผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจ็ดคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ และ
ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน*เปนกรรมการและเลขานุการ 

โดยการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิขางตน ใหพิจารณาจากบุคคลซ่ึงมีความรูความ
เช่ียวชาญมีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการเงิน วิทยาการพลังงานและการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมดวย 

 
4. อํานาจหนาที่คณะกรรมการกองทุนฯ 
พระราชบัญญัติกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุน ดังนี้ 

(1) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย
เงินกองทุนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติฯ ตอคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ 

(2) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่ กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติฯ ทั้งนี้ ตามแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด 

(3) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงินชวยเหลือ 
หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน 

(4)  เสนออัตราการส ง เ งิน เขากองทุนสําหรับน้ํ ามัน เ ช้ือเพ ลิงตอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

(5) เสนอชนิดของน้ํามันเช้ือเพลิงที่ไดรับยกเวนไมตองสงเงินเขากองทุนตอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

(6)  กํ าหนดอั ตราค า ธร รม เนี ยมพิ เศษโดยความ เห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

(7) ยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ 
(8) พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรการสงเสริมและ

ชวยเหลือตามพระราชบัญญัติฯ  ตามแนวทาง  หลักเกณฑและเ ง่ือนไขที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด 

(9) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือตามตามมาตรการสงเสริมและชวยเหลือตามพระราชบัญญัติฯ 
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(10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
            

5.2.7  มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ 
พระราชบัญญัติฯ ระบุใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะตองจัดใหมีการอนุรักษ

พลังงาน รวมทั้งมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่จําเปนเพื่อการนั้น ๆ หรือ
ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษ
พลังงาน มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือไดดังตอไปนี้ 

(1) ขอรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ขอรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตาม

วัตถุประสงคของกองทุนดังกลาว 
สําหรับเจาของโรงงานหรืออาคาร สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ไมมีหนาที่ตองจัดใหมี

การอนุรักษพลังงาน แตประสงคที่จะจัดใหมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชหรือระบบ
ควบคุมการทํางานของตนเองเพื่อทําการอนุรักษพลังงาน พระราชบัญญัติฯ ก็ระบุใหมีสิทธิขอรับ
การสงเสริมและชวยเหลือดังกลาวไดเชนกัน 

ทั้งนี้ คําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือดังกลาวใหย่ืนตอคณะกรรมการกองทุนฯ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนฯ กําหนด โดยในการพิจารณาอนุมัติการใหการสงเสริมและ
ชวยเหลือ คณะกรรมการกองทุนฯ อาจจางบุคคลหรือสถาบันซ่ึงเปนผูชํานาญการหรือเช่ียวชาญ
ทําการศึกษาและรายงานหรือใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาได 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฯ กําหนดใหคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติคําขอรับ
การสงเสริมและชวยเหลือตามแนวทาง หลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติกําหนด และแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกองทุนฯ ใน
การสงเสริมหรือใหความชวยเหลือแกผูไดรับการสงเสริมและชวยเหลือตอไป โดยใหกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีหนาที่ ติดตามใหผูได รับการสงเสริมและชวยเหลือ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการกองทุนฯ และรายงานใหคณะกรรมการกองทุน
ทราบ  
 
5.2.8  คาธรรมเนียมพิเศษ 
 พระราชบัญญัติฯ กําหนดเกี่ยวกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาจาก
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซ่ึงฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงานออกโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการวาดวยการ
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อนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและการวิเคราะหการใชพลังงานในโรงงาน (สําหรับโรงงาน
ควบคุม) และเกี่ยวกับคาการถายเทความรอนรวมของอาคารและการใชพลังงานในอาคาร 
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการประเมินหาคาการถายเทความรอนของวัสดุกอสรางอาคาร คา
การถายเทความรอนรวมของอาคาร และการใชพลังงานในอาคาร และมาตรฐานการปรับอากาศ 
การทําน้ํารอนและการใหความรอนในอาคาร (สําหรับอาคารควบคุม) 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาดังกลาว จะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมตามปริมาณไฟฟาที่ซ้ือหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานคร
หลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยใหคณะกรรมการกองทุนฯ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางอัตราคาไฟฟาที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมชําระใหแกการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคกับตนทุนรวมใน
การผลิตและจายไฟฟาจํานวนดังกลาวใหแกโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ซ่ึงหมายรวมถึงคา
ลงทุนในระบบผลิตและระบบจายไฟฟา คาใชจายในการจัดหาเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา 
คาใชจายในการบํารุงรักษา คาใชจายในการบริหารความสูญเสียในระบบไฟฟา และคาใชจายอ่ืน ๆ 
ในการประกอบกิจการไฟฟา และใหรวมถึงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมหรือประชาชนอันเกิดจาก
การผลิตและจายไฟฟานั้นที่ไมเปนภาระโดยตรงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟา
นครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคดวย 

นอกจากนี้ ในระหวางที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษ
การใชไฟฟาดังกลาว คณะกรรมการกองทุนฯ สามารถพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการสงเสริม
และชวยเหลือแกโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมนั้นเปนการช่ัวคราวได รวมทั้งสามารถระงับ 
หรือลดการใหการสงเสริมหรือชวยเหลือเปนการช่ัวคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมดังกลาวไดรับการสงเสริมและชวยเหลืออยูแลวไดตามที่เห็นสมควร 
 
5.2.9  บทอื่นๆ 

นอกจากขอบทดังกลาวขางตน พระราชบัญญัติสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
ยังระบุขอบทเกี่ยวกับ (1) อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบโรงงานและอาคาร
ควบคุมหรือดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ (2) การอุทธรณ และ (3) บทกําหนด
โทษกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
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5.3  สรุป 
โดยสรุป พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 มีเจตนารมณเพื่อ

สงเสริมใหเกิดวินัยในการอนุรักษพลังงาน และใหมีการดําเนินการลงทุนในการอนุรักษพลังงานใน
โรงงานและอาคาร โดยใชมาตรการบังคับใหปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ในขณะเดียวกัน
ก็ใหการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานแกผูที่ประสงคจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

 
6. แผนอนรุักษพลังงานของไทย 
 

ตามที่พระราชบัญญัติสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 4 วรรค 1 กําหนด
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติในการเสนอนโยบาย เปาหมาย หรือ
มาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานตอคณะรัฐมนตรี นั้น 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ “แผนอนุรักษ
พลังงาน”แหงชาติ ขึ้นมาแลวรวม 3 ฉบับ กลาวคือ ฉบับที่ 1 ชวงป 2538-2542 ฉบับที่ 2 ชวงป 
2543-2547 และฉบับที่ 3 ชวงป 2548-2554 ซ่ึงผลการดําเนินงานตามแผนอนุรักษพลังงานระยะที่ 
1 และระยะที่ 2 และแผนอนุรักษพลังงานระยะที่ 3 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
6.1  ผลการดําเนินงานตามแผนอนุรักษพลังงานระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (2538-2547) 

แผนอนุรักษพลังงานที่ผานมา ประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก แผนงานภาคบังคับ 
แผนงานภาคความรวมมือ และแผนงานสนับสนุน 
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แผนอนุรักษพลังงาน 
 

คณะอนุกรรมการสงเสริมการอนุรักษลังงาน 
 

คณะอนุกรรมการกํากับดูแล คณะอนุกรรมการกํากับดูแล คณะอนุกรรมการกํากับดูแล 
แผนงานภาคบังคับ 

∏ โครงการอาคารของรัฐ 
∏ โครงการโรงงาน อาคาร

ควบคุมที่กําลังใชงาน 
∏ โครงการโรงงานและ

อาคารที่อยูระหวางการ
ออกแบบหรือกอสราง 

∏ โครงการประชาสัมพันธ 
 

แผนงานภาคความรวมมือ 
∏ สงเสริมพลังงานหมุนเวียน 
∏ สงเสริมธุรกิจดานการ

อนุรักษพลังงาน 
∏ ศึกษาวิจัยพัฒนา 
∏ สงเสริมผูผลิตไฟฟาราย

เล็กที่ใชพลังงานหมุนเวียน 
∏ อาคารทั่วไปที่กําลังใชงาน 

แผนงานสนับสนุน 
∏ โครงการพัฒนาบุคลากร 
∏ โครงการประชาสัมพันธ 
∏ โครงการบริหารงานตาม

พระราชบัญญัติฯ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษพลังงาน 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

 
6.1.1  แผนงานภาคบังคับ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
เปาหมาย เพื่อใหโรงงานและอาคารที่เขาขายควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ดําเนินการอนุรักษพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
องคประกอบ  (1) โครงการอาคารของรัฐ 

(2) โครงการโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่กําลังใชงาน 
(3) โครงการโรงงานและอาคารที่อยูระหวางการออกแบบหรือกอสราง 
(4) โครงการประชาสัมพันธที่ พพ. รับผิดชอบ 

(1) โครงการอาคารของรัฐ 
• มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงานในอาคารของรัฐที่ไมใชอาคารควบคุม ที่มี

อยูประมาณ 2,069 อาคาร เพื่อเปนแบบอยางในการเปนผูนําดานอนุรักษพลังงาน และเพื่อ
ประหยัดงบประมาณในการใชพลังงานของรัฐ 

(2) โครงการโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่กําลังใชงาน 
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• เพื่อสนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ใชงานอยูในปจจุบัน ทั้งใน
ดานการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน และการลงทุนเพื่อใหเปนไปตามแผนฯ 

(3) โครงการโรงงานและอาคารที่อยูระหวางการออกแบบหรือกอสราง 
• เพื่อสนับสนุนสวนราชการและรัฐวิสาหกิจปรับปรุงแบบกอสรางอาคาร 
(4) โครงการประชาสัมพันธในสวนที่ พพ. รับผิดชอบ 
• เพื่อเผยแพรสาระของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ ให

กลุมเปาหมายไดรับทราบและเขาใจอยางทั่วถึง และสรางทัศนคติจิตสํานึกที่ดีดานการอนุรักษ
พลังงานตามแผนงานภาคบังคับแกกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และกระตุนใหกลุมเปาหมายหลัก 
ไดแก โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม อาคารของรัฐ ดําเนินการอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่อง
และขยายผลสูกลุมโรงงานและอาคารนอกขายควบคุมที่ยังไมเขาสูระบบดังกลาว 

ผลการดําเนินงาน 
ในชวงป 2538 – 2547 ไดใชจายเงินกองทุนฯ ไปรวมทั้งส้ิน 10,540 ลานบาท ในโครงการ

ตางๆ สามารถลดความตองการพลังไฟฟาลง 232 เมกะวัตต ประหยัดพลังงานไฟฟาได 656.11 
ลานหนวยตอป ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง 48.48 ลานลิตรตอป คิดเปนความสามารถในการ
อนุรักษพลังงาน 1,809.46 ลานบาท/ป ซ่ึงตํ่ากวาเปาหมายที่เสนอไวกับกองทุนฯ (พพ. คาดวาจะ
ใชเงินจากกองทุนฯ 34,033 ลานบาท โดยมีเปาหมายจะทดแทนพลังงานไฟฟาได 5,696 ลาน
หนวยตอป ทดแทนพลังงานเช้ือเพลิง 791 ลานลิตรน้ํามันดิบตอป หรือคิดเปนความสามารถใน
การอนุรักษพลังงาน 17,922 ลาบาท/ป) 

 
6.1.2  แผนงานภาคความรวมมือ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
เปาหมาย เพื่อใหการสนับสนุนและรวมมือกับหนวยงานของรัฐและเอกชน ที่จะมีผลทําให

มีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการนําพลังงานหมุนเวียนที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
นอย มาใชอยางแพรหลาย 

องคประกอบ  (1) โครงการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน 
(2) โครงการสงเสริมธุรกิจดานการอนุรักษพลังงาน 
(3) โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนา 
(4) โครงการผูผลิตไฟฟารายเล็กที่ใชพลังงานหมุนเวียน 
(5) โครงการโรงงานและอาคารทั่วไปที่กําลังใชงาน 

ประเภทเงินชวยเหลือ  (1) เงินชวยเหลือใหเปลา สําหรับเจาของโครงการ เปนคาศึกษา 
วิจัย พัฒนาหรือบริหารโครงการ 
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(2) เงินอุดหนุน สําหรับผูเขารวมโครงการ เพื่อเงินชวยลดภาระ
ดอกเบี้ย 

ผูมีสิทธิรับทุน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและองคกรเอกชนที่ไมมุง
คากําไร 

• ในชวงแผนอนุรักษพลังงาน ฉบับที่ 1 (ปงบประมาณ 2538-2542) แผนงานภาคความ
รวมมือประกอบดวย 3 โครงการหลัก คือ โครงการพลังงานหมุนเวียนและกิจกรรมการผลิตใน
ชนบท โครงการสงเสริมธุรกิจดานการอนุรักษพลังงาน และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา 

• ในชวงแผนอนุรักษพลังงาน ฉบับที่ 2 (ปงบประมาณ 2543-2547) ไดมีการปรับเปล่ียน
องคประกอบของแผนงานใหมเปน 5 โครงการหลัก คือ โครงการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน 
โครงการสงเสริมธุรกิจดานการอนุรักษพลังงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา โครงการผูผลิต
ไฟฟารายเล็กที่ใชพลังงานหมุนเวียน และโครงการโรงงานและอาคารทั่วไปที่กําลังใชงาน 

(1) โครงการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและกิจกรรมการผลิตในชนบท 
• เพื่อสงเสริมใหมีการใชพลังงานหมุนเวียน เชน การแนะนํา เผยแพรและการถายทอด

เทคโนโลยีที่ไดมีการพิสูจนแลว ตลอดจนสงเสริมการนําวัสดุเหลือใชจากการแปรรูป (เชน ชานออย 
แกลบ)หรือของเสียจากภาคเกษตรกรรม (เชน มูลสัตว) มาใชเปนพลังงาน 

(2) โครงการสงเสริมธุรกิจดานการอนุรักษพลังงาน 
• เพื่อเผยแพรเทคโนโลยีอนุรักษพลังงาน ชวยสรางตลาดเครื่องจักรอุปกรณและวัสดุที่ใช

ในการอนุรักษพลังงาน จูงใจผูผลิตและผูจําหนายอุปกรณเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ โดยเนน 
เทคโนโลยีที่ยังไมไดมีการใชอยางแพรหลายในประเทศไทย 

(3) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
• เพื่อสนับสนุนการศึกษาเชิงนโยบาย การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชพลังงานและพลังงานหมุนเวียน พรอมทั้งถายทอดและเผยแพรผลงานวิจัย 
หรือจัดทําโครงการสาธิตขนาดเล็ก 

(4) โครงการสงเสริมผูผลิตไฟฟารายเล็กที่ใชพลังงานหมุนเวียน 
• เพื่อสนับสนุนใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น โดยใชเงินจากองทุนฯ 
อุดหนนุราคารับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตรายเล็กที่ใชพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟา 

(5) โครงการโรงงานและอาคารทั่วไปท่ีกําลังใชงาน 
• เพื่อชวยเหลือโรงงานและอาคารทั่วไปที่ใชงานอยูในปจจุบัน ที่ไมใชโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุม ดําเนินการอนุรักษพลังงานแบบงายๆ โดยชวยตรวจสอบและวิเคราะหการใช
พลังงานและสนับสนุนการลงทุนเพื่อการอนุรักษพลังงาน โดยเงินอุดหนุนมีทั้งกรณีคิดตามสัดสวน 
การลงทุนคาวัสดุอุปกรณและเครื่องจักร หรือชวยเปนเงินกูดอกเบี้ยตํ่า 
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ผลการดําเนินงาน 
ชวงป 2538 – 2547 สนพ. ไดใชจายเงินเพื่อแผนงานนี้ เปนวงเงินรวม 9,203 ลานบาท 

โดยใหการสนับสนุนแลวจํานวน 285 โครงการ ซ่ึงคาดวาเมื่อโครงการดําเนินงาน จนครบอายุการ
ใชงานของอุปกรณหรือเทคโนโลยี จะทําใหประหยัดพลังงานจํานวน 740 ktoe/ป หรือรอยละ 230 
ของการลงทุนจากกองทุน ฯ นอกจากนี้ จะชวยลดการกอมลพิษใหกับส่ิงแวดลอม และเกิดการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
6.1.3  แผนงานสนับสนุน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
เปาหมาย เพื่อดําเนินการวางแผน กํากับดูแล ประเมินผล การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

และการประชาสัมพันธเพื่อใหแผนงานอนุรักษพลังงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพที่สุด 
องคประกอบ  (1) โครงการพัฒนาบุคลากร 

(2) โครงการประชาสัมพันธ 
(3) โครงการบริหารงานตามกฎหมาย 

ประเภทเงินชวยเหลือ  (1) คาใชจายในการฝกอบรมบุคลากรของรัฐและเอกชนให
สามารถดําเนินงานตามแผนงานอนุรักษพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) คาใชจายในการประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจถึง
ความสําคัญของการอนุรักษพลังงานที่มีตอเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม ใหขอมูลแกผูที่เกี่ยวของกับ
แผนอนุรักษพลังงานโดยตรงในเรื่องเก่ียวกับกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ 
ขอกําหนดและแนวทางในการสนับสนุนใหเกิดการอนุรักษพลังงาน และการประชาสัมพันธผลการ 
ดําเนินงานของโครงการอนุรักษพลังงานตางๆ 

(3) คาใชจายในการบริหารงานของหนวยงาน ในดานสถานที่ 
อุปกรณเครื่องมือและกําลังคน ซ่ึงรวมถึงการจางที่ปรึกษาเพื่อชวยในการวางแผน การปรับปรุง
แผนงานฯ การวิเคราะหโครงการและการติดตามและประเมินผลดวย 

ผูมีสิทธิรับทุน สพช. พพ. และกรมบัญชีกลาง (บก.) ซ่ึงมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะวางแผน
และกํากับดูแลแผนงานอนุรักษพลังงาน สถาบันการศึกษา หนวยราชการอื่นและองคกรที่ไมมุงคา
กําไรที่มีหนาที่เกี่ยวกับงานอนุรักษพลังงาน 

(1) โครงการพัฒนาบุคลาการ 
• เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของประเทศใหมีความรู ความสามารถและความ

เช่ียวชาญดานพลังงาน มีจํานวนมากเพียงพอในการที่จะรองรับการดําเนินงานตามแผนอนุรักษ
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอยางยั่งยืน 
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• ประกอบดวย 6 โครงการหลัก คือ โครงการการพัฒนาหลักสูตร และคูมือการฝกอบรม
โครงการฝกอบรมบุคลากรระยะสั้นในประเทศ โครงการสงบุคลากรเขาฝกอบรมและดูงานระยะสั้น
ในตางประเทศ โครงการสงบุคลากรเขารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
โครงการใหทุนวิจัย และโครงการอื่นๆ 

(2) โครงการประชาสัมพันธ 
• เพื่อประชาสัมพันธไปที่สาธารณชนทั่วไป และผูที่เกี่ยวของกับแผนอนุรักษพลังงาน ให

เกิดความรูสึกมีสวนรวมในแผนอนุรักษพลังงาน ดวยการรณรงค ปลูกจิตสํานึก ถายทอดความรู
สรางความเขาใจเกี่ยวกับพลังงาน ผานส่ือตางๆ เพื่อใหทราบถึงประโยชนที่จะไดรับจากการ
อนุรักษพลังงานเกิดการใชอยางรูคุณคา และเห็นถึงความสําคัญที่รัฐพยายามที่จะสงเสริมใหมีการ
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

• คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบให สนพ. ใชเงินกองทุนฯ ในวงเงิน 750 ลานบาท เพื่อ
ดําเนินการประชาสัมพันธ ในชวงป 2543-2547 โดยให สนพ. จัดทําแผนปฏิบัติการและเสนอขอ
อนุมัติวงเงินเปนรายป ซ่ึง สนพ. ไดรับอนุมัติคาใชจายรวมเปนเงิน 1,141 ลานบาท 
  (3) โครงการบริหารงานตามพระราชบัญญัติฯ 

• เพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานของ สนพ. พพ. และ บก. ซ่ึงมีหนาที่ตาม พรบ.ฯ ใน
การดําเนินงานตามแผนงานอนุรักษพลังงาน และมีคาใชจายเพิ่มเติมจากที่เสนอขอจัดสรรจาก 
งบประมาณรายจายประจําป 

• คาใชจายประกอบดวย คาจาง คาตอบแทน ใชสอย วัสดุอุปกรณ คาสาธารณูปโภค 
และครุภัณฑและรายจายอ่ืนๆ ที่จําเปนตองใชเพื่อการดําเนินงานตามแผนงานฯ 

• คณะกรรมการกองทุนฯ ไดเห็นชอบในหลักการให 3 หนวยงาน มีคาบริหารงานใน
ระหวางป 2543–2547 ในวงเงินรวม 3,229 ลานบาท โดยใหแตละหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการ 
และเสนอขออนุมัติงบรายจายเปนรายป และสรุปไดวาในชวงป 2543–2547 ทั้ง 3 หนวยงาน ไดรับ
อนุมัติคาใชจายรวมเปนเงิน 3,024 ลานบาท  
 
6.2  แผนอนุรักษพลังงานระยะที่ 3 ชวงป 2548-2554 

แผนอนุรักษพลังงานฉบับที่ 3 ในชวงป 2548-2554 มีเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงาน โดยลดใชพลังงานเชิงพาณิชย ณ ป 2554 จาก 91,877 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe) 
เหลือ 81,523 ktoe หรือลดการใชพลังงานโดยไมเกิดประโยชนไดประมาณรอยละ 12.7 หรือ
ประมาณ 10,354 ktoe และพัฒนาพลังงานทดแทนใหมีสัดสวนการใชเพิ่มขึ้น โดย ณ ป 2554 จะ
มีการใชพลังงานอ่ืนๆ ในสัดสวนรอยละ 9.2 ของความตองการใชพลังงานขั้นสุดทาย หรือทดแทน
การใชพลังงานเชิงพาณิชยประมาณ 7,530 ktoe โดยองคประกอบของแผนอนุรักษพลังงาน 
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การจัดทํากรอบแผนอนุรักษพลังงาน ระยะที่ 3 เปนการประมาณการภาพรวมของภาระ
งานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ระยะ 3-7 ป มีลักษณะเปน Rolling Plan ปรับแผนงาน/โครงการและ
ประมาณการรายจายทุกป เนื่องจากอาจมีการเปล่ียนแปลงในปจจัยตางๆ เชน นโยบาย/
ยุทธศาสตรใหมที่รัฐบาลกําหนด สภาพการทางเศรษฐกิจและสังคม ผลการดําเนินงาน เปนตน 
แผนอนุรักษพลังงาน ระยะที่ 3 ประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก 

(1) แผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน 
(2) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
(3) แผนงานบริหารเชิงกลยุทธ 

โดยมีมีลําดับความสําคัญ ดังนี้ 
 

แผนงาน งาน 

1.  แผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน  50% 1.1 งานศกึษาวจิัยและพัฒนา   
70% 

   1.2 งานพัฒนาและสาธติ  20% 
   1.3 งานพัฒนาบุคลากรและ

ประชาสัมพันธ 
  

10% 

2.  แผนงานเพิม่ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 35% 2.1 งานศกึษาวจิัยและพัฒนา   
30% 

    2.2 งานพัฒนาและสาธติ   
50% 

    
2.3 งานพัฒนาบุคลากรและ

ประชาสัมพันธ   
20% 

3.  แผนงานบริหารเชิงกลยุทธ   15% 3.1 งานศกึษาเชิงนโยบาย    
33% 

    3.2 งานบริหารจัดการ     
33% 

    3.3 งานอื่นๆ     34% 
 
6.2.1  แผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน  

• เปนแผนงานเกี่ยวกับงานศึกษา วิจัยพัฒนา และสงเสริมเพื่อกอใหเกิดการใชพลังงาน
ทดแทนมากขึ้นในการผลิตไฟฟา ความรอน และเช้ือเพลิงชีวภาพ เพื่อใชในภาคคมนาคมขนสง 
ภาคอุตสาหกรรม บานอยูอาศัย ไดแก แสงอาทิตย น้ํา ลม ชีวมวล ชีวภาพ เอทานอล ไบโอดีเซล 
เซลลเช้ือเพลิง ฯลฯ 
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• การสรางและพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวของกับงานดานพลังงานหมุนเวียน 
ไดแก การประชุมเชิงวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการให
ทุนการศึกษาระดับ ปริญญาตรี โท เอก 

• การเผยแพรขอมูล สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนทั่วไป เพื่อรูจักพลังงาน 
ทดแทนและสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐ 
 
6.2.2  แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน  

• เปนแผนงานเกี่ยวกับงานศึกษา วิจัยพัฒนา และสงเสริมเพื่อกอใหเกิดการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ในภาคคมนาคมขนสง ภาคอุตสาหกรรม บานอยูอาศัย 

• งานสรางและพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวของกับงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงาน ไดแก ประชุมเชิงวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท 
เอก 

• การสรางความรูความเขาใจเพื่อใหมีการใชพลังงานอยางรูคุณคา 
 
6.2.3  แผนงานบริหารเชิงกลยุทธ  

• เปนแผนงานเกี่ยวกับงานศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเพื่อเปนขอเสนอแนะ ทางเลือก หรือ
ภาพรวมของสถานการณที่ผสมผสานทั้งมิติดาน การผลิตและการใชพลังงาน ผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม สําหรับใชประกอบการตัดสินใจพัฒนาแผนพลังงานทดแทน หรือ
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ใหเหมาะสม ทันตอสถานการณ แมนยํา เปนเครื่องมือนํา
ทางสําหรับจัดลําดับความสําคัญของงานและการจัดสรรงบประมาณ 

• เปนงานดานบริหารจัดการใหแผนอนุรักษพลังงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
• ชวยเหลือ สงเสริมการดําเนินงานอื่นๆ ที่เปนเรื่องสําคัญหรือมีความเรงดวน 
การดําเนินการภายใต “แผนอนุรักษพลังงาน ระยะที่ 3” คาดวา ณ ป 2554 จะกอใหเกิด

ผลดานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและผลดานพัฒนาพลังงานทดแทน ดังนี้ 
(1) ลดใชพลังงานเชิงพาณิชย จาก 91,877 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ เหลือ 81,523 

พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ หรือประมาณ 10,354 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ คิดเปนสัดสวนรอยละ 
12.7 โดยเกิดจากแผน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคคมนาคมขนสง 21% 
ภาคอุตสาหกรรม 9% ภาคบานอยูอาศัย 4% 

(2) พัฒนาพลังงานทดแทนใหมีสัดสวนการใชเพิ่มขึ้น โดย ณ ป 2554 จะมีการใชพลังงาน
อ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 9.2% ของความตองการใชพลังงานขั้นสุดทาย หรือทดแทนการใชพลังงานเชิง
พาณิชยประมาณ 7,530 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ จําแนกเปน ภาคคมนาคมขนสง 
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ภาคอุตสาหกรรมและบานอยูอาศัย มีการใชพลังงานทดแทน 8% 14% และ 2% ตามลําดับ โดย
ใช Biodiesel แทนน้ํามันดีเซล ใช Ethanol แทนน้ํามันเบนซินใชชีวมวล น้ําทายเขื่อนชลประทาน 
แสงอาทิตย แรงลม และพลังงานทดแทนอื่นๆ ในการผลิตไฟฟา และทําความรอน 

(3) มีผูจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศเพิ่มขึ้น 400 คน ชวยเสริมการ
ทํางานดานพลังงาน มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดานพลังงานในโรงเรียนระดับประถม
และมัธยมทั่วประเทศ อยางนอย 30,000 โรงเรียน มีการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาที่ตรงกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรมโดยมีเปาหมายในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะดานพลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม จํานวน 1,400 คน ผูชํานาญการดานพลังงานสาขาตางๆ ในระดับทองถิ่นไดรับ
การพัฒนาทักษะ 500 คน แผนอนุรักษพลังงานขางตน จะเปนกรอบในการดําเนินการระยะที่ 3 
(ในชวงป 2548-2554) เพื่อแสดงภาพใหเห็นถึงภาระงานในอนาคต 3-7 ปขางหนา โดยกระทรวง
พลังงานจะทบทวนเพื่อพัฒนาแผนพลังงานทดแทน หรือแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ให
เหมาะสม ทันตอสถานการณ โดยจะมีการศึกษาทางเลือกหรือภาพรวมของสถานการณ ทั้งมิติ
ดานการผลิตและการใชพลังงาน ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมเพื่อนํามา
ผสมผสานสําหรับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ใชประกอบการตัดสินใจ เปนเครื่องมือนําทาง
สําหรับทบทวน ปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไขและลําดับความสําคัญของการใชจาย
เงินกองทุนฯ และการจัดสรรเงินตามแผนงานตางๆ ไดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
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บทที่ 3 
บทวิเคราะหและเปรียบเทียบ 

 
วัตถุประสงคของบทนี้ เพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบกฎหมาย นโยบาย มาตรการและ

แผนที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานของประเทศไทยและประเทศญี่ปุน เพื่อใหทราบถึงประเด็น
ชองวางทางกฎหมาย นโยบาย มาตรการและแผนเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานที่ไทยนาจะสามารถ
นํามาพัฒนาปรับปรุง โดยสอดคลองเหมาะสมกับสภาพการณของประเทศตอไปได 
 
1 นโยบาย มาตรการและแผนพลังงานแหงชาติ 

การกําหนดนโยบาย  มาตรการและแผนพลังงานแหงชาติของญ่ีปุนและของไทยมี
กฎหมายที่เกี่ยวของคือ กฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002 และ 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ .2535 (ค.ศ. 1992) ตามลําดับ 

กฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002 ของญ่ีปุน กําหนดให 
กระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน) เปน
ผูยกราง “แผนพลังงานพื้นฐาน” (Fundamental Energy Plan) โดยปรึกษาหารือรวมกับ
คณะกรรมการที่ปรึกษาทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน กอนเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี (ขอ 12(3))  

สวนในกรณีของไทย พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ .ศ   .2535 
กําหนดให สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน สังกัดกระทรวงพลังงาน (สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงานเดิม) เปนผูยกราง ”นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ” 
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (มาตรา (10 (1)) กอนเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตอไป (มาตรา 6 (1))  

“แผนพลังงานพื้นฐาน” ฉบับลาสุดของประเทศญี่ปุนไดรายงานตอรัฐสภาในเดือนตุลาคม 
ค.ศ. 2003 โดยมีระยะเวลาบังคับใชเปนระยะเวลา 10 ป  

สําหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ “นโยบายและแผนการบริหารและ
พัฒนาพลังงานของประเทศ” ฉบับลาสุดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549  
 อยางไรก็ดี การกําหนดนโยบาย มาตรการและแผนพลังงานแหงชาติของญ่ีปุนและไทยมี
ขอแตกตางประการสําคัญคือ ในกรณีของญ่ีปุน กฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการ
พลังงาน ค.ศ. 2002 (ขอ 2-4) ไดกําหนดหลักการหรือแนวนโยบายพลังงานพื้นฐาน ที่รัฐบาลใน
การกําหนดมาตรการและแผนพลังงานจะตองยึดถือ กลาวคือ 1) อุปทานพลังงานที่มีเสถียรภาพ 
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2) การใชพลังงานที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และ 3) การใชกลไกทางการตลาด โดย
ระบุใหรัฐบาลกลางกําหนดมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานและดําเนินมาตรการดังกลาว
โดยสอดคลองกับนโยบายพลังงานพื้นฐาน ตามที่ระบุไวในขอ   2-4  ของกฎหมายฯ (ขอ 5) และ
เพื่อใหการกําหนดและการดําเนินมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานเปนไปอยางยั่งยืน 
ครอบคลุมรอบดาน และมียุทธศาสตร กฎหมายฉบับดังกลาวไดระบุใหกระทรวงเศรษฐกิจ  การคา
และอุตสาหกรรมเปนผูยกราง “แผนพลังงานพื้นฐาน” (มิใช “นโยบายพลังงานพื้นฐาน” ซ่ึงไดถูก
กําหนดไวแลวโดยกฎหมายฉบับดังกลาว) โดย ”แผนพลังงานพื้นฐาน” เชนวา เปนเพียงแผนใน
การดําเนินมาตรการ ดานอุปสงค-อุปทานพลังงานที่ถูกกําหนดบนพื้นฐานของ ”นโยบายพลังงาน
พื้นฐาน” ดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานของประเทศมีการดําเนินการ
อยางยั่งยืน ครอบคลุมและมียุทธศาสตร (ขอ 12) 
 สําหรับกรณีของไทยนั้น พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ .ศ  .
2535 ถึงแมจะกําหนดใหมีการยกราง”นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ” แตก็มิไดมีการกําหนดแนวนโยบายพลังงานพื้นฐานซ่ึงคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติจะตองยึดถือไวเปนการเฉพาะ นโยบายพลังงานแหงชาติของไทยจึงถูกกําหนดโดย
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติแตละคณะ  
 นอกจากนี้ กฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002 ของญ่ีปุน
ยังกําหนดพันธกรณีสําหรับรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถิ่น และผูผลิต ในการกําหนดหรือดําเนินการ
ตามมาตรการพลังงานที่สอดคลองกับนโยบายพลังงานพื้นฐาน รวมทั้งกําหนดใหมีการรายงาน 
“แผนพลังงานพื้นฐาน” และผลการดําเนินการตามแผนฯ ตอรัฐสภา และมีการทบทวนแผน
ดังกลาวอยางนอยทุกๆ สามป รวมทั้งกําหนดใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณที่จําเปนสําหรับการ
ดําเนินมาตรการตามที่ระบุไวใน “แผนพลังงานพื้นฐาน” ดวย 

สําหรับพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ .ศ   .2535 ของไทยระบุ
เพียงให คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเรงรัดการ
ดําเนินการของคณะกรรมการทั้งหลายที่มีอํานาจหนาที่ เกี่ยวของกับพลังงาน สวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับพลังงาน เพื่อใหมีการดําเนินการให สอดคลองกับ
นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 
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ตารางเปรียบเทียบการกําหนดนโยบาย มาตรการและแผนพลังงานแหงชาติ 
ของไทยและญี่ปุน 

 
ประเด็นเปรียบเทียบ ญ่ีปุน ไทย 

กฎหมายที่เกี่ยวของ กฎหมายพื้นฐานวาดวย
นโยบายและมาตรการ
พลังงาน ค.ศ. 2002 

พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ พ.ศ .2535 

นโยบายพลังงานพื้นฐาน ขอ 2-4 ของกฎหมายฯ 
กําหนด”นโยบายพลังงาน 
พื้นฐาน” ที่ผูจัดทํามาตรการ
และแผนพลังงาน (“แผน
พลังงานพื้นฐาน”) จะตอง
ยึดถือ ประกอบดวย 
1) อุปทานพลังงานที่มี
เสถียรภาพ (ขอ 2) 
2) การใชพลังงานที่ไม
กอใหเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม (ขอ 3) 
3) การใชกลไกทางการตลาด 
(ขอ 4) 

ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ
ในพระราชบัญญัติฯ  
นโยบายพลังงานถูกกําหนด
โดยคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติใน “นโยบาย
และแผนการบริหารและ
พัฒนาพลังงานของประเทศ” 
ที่เสนอตอคณะรัฐมนตรี 
(มาตรา 6 (1)) 
 

มาตรการพลังงาน กฎหมายฯ กําหนดพันธกรณี
สําหรับรัฐบาลกลาง และ
รัฐบาลทองถิ่นในการกําหนด
และดําเนินมาตรการพลังงาน
อยางครอบคลุมและสอดคลอง
กับนโยบายพลังงานพื้นฐาน
ขางตน (ขอ 5 และ 6) 

คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติเปนผูกําหนด 
ใน “นโยบายและแผนการ
บริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ” 

แผนพลังงาน กฎหมายฯ กําหนดใหกระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและ
อุตสาหกรรมเปนผูยกราง 
“แผนพลังงานพื้นฐาน” เพื่อให

คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติเปนผูกําหนด 
ใน “นโยบายและแผนการ
บริหารและพัฒนาพลังงานของ
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มาตรการดานอุปสงค-อุปทาน
พลังงานของประเทศมีการ
ดําเนินการอยางยั่งยืน 
ครอบคลุมและมียุทธศาสตร 
(ขอ 12) 

ประเทศ”  

แผน/นโยบายและแผน 
ยกรางโดย 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงาน  
สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจ 
การคาและอุตสาหกรรม  
(ขอ 12(3)) 

สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน  
สังกัดกระทรวงพลังงาน 
(สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงานเดิม)  
มาตรา 10 (1) 

ปรึกษาหารือกับ/เสนอตอ หัวหนาสํานักงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงาน (ขอ 12(3)) 

คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ  
มาตรา 10 (1) 

ขอความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี (ขอ 12(3)) คณะรัฐมนตรี มาตรา 6 (1) 
รายงานตอ รัฐสภา (ขอ 12(4)) ไมไดกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติฯ 
การทบทวน อยางนอยทุกสามป  

(ขอ 12(5)) 
ไมไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติฯ 

งบประมาณ กําหนดใหรัฐบาลจัดสรร
งบประมาณที่จําเปนสําหรับ
การดําเนินตามแผนพลังงาน
พื้นฐาน (ขอ 12(5)) 

ไมไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติฯ 

แผน/นโยบายและแผน 
ฉบับลาสุด 

รายงานตอรัฐสภาในเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2003  
มีระยะเวลา 10 ป 

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2549 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ ครั้งที่ 
4/2549 (ครั้งที่ 107) วันที่ 6 
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พฤศจิกายน 2549 
การปฏิบัติตามนโยบาย 
มาตรการและแผนพลังงาน 
 

กฎหมายฯ ระบุใหผูผลิตให
ความรวมมือในการดําเนินการ
ตามมาตรการพลังงานที่
รัฐบาลกลางและรัฐบาล
ทองถิ่นกําหนดโดยสอดคลอง
กับนโยบายพลังงานพื้นฐาน
(ขอ 7) และใหรัฐบาลดําเนิน
มาตรการทางกฎหมายและ
มาตรการดานอ่ืนๆ ที่จําเปน
สําหรับการอนุวัติมาตรการ
พลังงานดังกลาว (ขอ 10) 
รวมทั้งรายงานตอรัฐสภา
เกี่ยวกับมาตรการพลังงานที่ได
ดําเนินไป (ขอ 11) 

พระราชบัญญัติฯ ระบุให 
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ ติดตาม ดูแล 
ประสาน สนับสนุนและเรงรัด
การดําเนินการของ
คณะกรรมการทั้งหลายที่มี
อํานาจหนาที่เกี่ยวของกับ
พลังงาน สวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่
เกี่ยวของกับพลังงาน เพื่อใหมี
การดําเนินการให สอดคลอง
กับนโยบายและแผนการ
บริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ รวมทั้งประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนการบริหารและพัฒนา
พลังงานของประเทศ (มาตรา 
6 (2) และ (3)) 

 
 
2 นโยบาย มาตรการและแผนอนุรักษพลังงานแหงชาติ 
 
2.1  การกําหนดนโยบาย มาตรการและแผนอนุรักษพลังงานแหงชาติ 

กฎหมายที่เกี่ยวของคือ กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลหรือกฎหมาย
อนุรักษพลังงาน (ญ่ีปุน) และ พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ .2535 (ไทย) 
 กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมเปนผูกําหนดนโยบายพื้นฐานวาดวยการใชพลังงานอยาง
สมเหตุสมผล (Basic Policy for the Rational Use of Energy) โดยปรึกษาหารือรวมกับรัฐมนตรี
กระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคม กอนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดย
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นโยบายพื้นฐานดังกลาว ใหมีการกําหนดประเด็นพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการที่ผูใชพลังงานทุกฝาย
ตองปฏิบัติตาม รวมทั้งมาตรการที่ตองดําเนินการโดยรัฐบาลกลางเพื่อสงเสริมการใชพลังงาน
อยางสมเหตุผล นอกจากนี้ กฎหมายฯ ยังกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและ
อุตสาหกรรมทบทวนนโยบายพื้นฐานดังกลาวไดหากเห็นวาจําเปนเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลง
สถานการณดานพลังงานของประเทศ (ขอ 3) ทั้งนี้ นโยบายฉบับลาสุดระบุไวใน กฎกระทรวง
การคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ ฉบับที่ 361 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1993  

สําหรับไทยนั้น มาตรา 4 (1) ของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 
2535 กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเปนผูเสนอนโยบาย เปาหมาย หรือ
มาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานตอคณะรัฐมนตรี โดยที่ผานมา คณะรัฐมนตรีไดใหความ
เห็นชอบตอ “แผนอนุรักษพลังงานแหงชาติ” รวมทั้งส้ินแลว 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ชวงป 2538-2542 
ฉบับที่ 2 ชวงป 2543-2547 และฉบับที่ 3 ชวงป 2548-2554) นอกจากนี้ ใน ”นโยบายและ
แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ” ที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2549 ไดมีการกําหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยาง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพดวย 

 
 ตารางเปรียบเทียบการกําหนดนโยบาย มาตรการและแผนอนุรักษพลังงานแหงชาติ 

ของไทยและญี่ปุน 
 

ประเด็นเปรียบเทียบ ญ่ีปุน ไทย 
กฎหมายที่เกี่ยวของ กฎหมายวาดวยการใช

พลังงานอยางสมเหตุสมผล 
หรือกฎหมายอนุรักษพลังงาน 

พระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ พ.ศ .2535 

รายละเอียด นโยบายพื้นฐานวาดวยการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผล 
(ขอ 3) 
 

นโยบาย เปาหมาย หรือ
มาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ
พลังงาน  
(มาตรา 4 (1) ของ
พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน) 
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ประเด็นเปรียบเทียบ ญ่ีปุน ไทย 
หนวยงานผูรับผิดชอบ การกระทรวงเศรษฐกิจ การคา

และอุตสาหกรรม 
(ขอ 3(1)) 

คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ 
(มาตรา 4 (1) ของ
พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน) 

เสนอตอ คณะรัฐมนตรี 
(ขอ 3(3)) 

คณะรัฐมนตรี 
(มาตรา 4 (1) ของ
พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน) 

นโยบายและแผนฉบับลาสุด กฎกระทรวงการคาและ
อุตสาหกรรมระหวางประเทศ 
ฉบับที่ 361 ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม ค.ศ. 1993 วาดวย 
“นโยบายพื้นฐานวาดวยการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผล” 
 

“แผนอนุรักษพลังงาน”
แหงชาติ 3 ฉบับ  
ฉบับที่ 1 ชวงป 2538-2542 
ฉบับที่ 2 ชวงป 2543-2547 
ฉบับที่ 3 ชวงป 2548-2554 
รวมทั้ง”นโยบายและแผนการ
บริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ” ที่คณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2549 ซ่ึงกําหนด
นโยบายและแผนเกี่ยวกับการ
สงเสริมใหมีการใชพลังงาน
อยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพดวยเชนกัน 
 

 
 

2.2  สาระสําคัญของนโยบาย มาตรการและแผนอนุรักษพลังงานแหงชาติ 
สาระสําคัญของนโยบาย มาตรการและแผนอนุรักษพลังงานแหงชาติของญ่ีปุน (ตามที่

กําหนดไวในกฎกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ ฉบับที่ 361 ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม ค.ศ. 1993 วาดวย “นโยบายพื้นฐานวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล”) และ
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ของไทย (ตามที่กําหนดไวใน “แผนอนุรักษพลังงาน”แหงชาติ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 ชวงป 2538-2542 
ฉบับที่ 2 ชวงป 2543-2547 ฉบับที่ 3 ชวงป 2548-2554 และ”นโยบายและแผนการบริหารและ
พัฒนาพลังงานของประเทศ” ที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ซ่ึง
กําหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพดวยเชนกัน) สามารถสรุปเปรียบเทียบไดตามตารางขางลางนี้  

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบสาระสําคัญของ “นโยบายพื้นฐานวาดวยการใชพลังงาน
อยางสมเหตุสมผล” ของญ่ีปุน และ “แผนอนุรักษพลังงาน” และ”นโยบายและแผนการบริหารและ
พัฒนาพลังงาน” ของไทยขางลาง จะเห็นไดวา นโยบาย มาตรการและแผนดานการอนุรักษ
พลังงานของทั้งสองประเทศมีสาระสําคัญที่ใกลเคียงกัน อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวา “แผนอนุรักษ
พลังงาน” และ”นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน” ของไทย มิไดกลาวถึงมาตรการ
สําหรับผูผลิตวัสดุกอสรางไวในรายละเอียด เหมือนดังเชน “นโยบายพื้นฐานวาดวยการใชพลังงาน
อยางสมเหตุสมผล” ของญ่ีปุน 

 
ตารางเปรียบเทียบสาระสําคัญของนโยบาย มาตรการและแผนอนุรักษพลังงานแหงชาติ 

ของไทยและญี่ปุน 
 

ประเด็นเปรียบเทียบ ญ่ีปุน ไทย 
นโยบาย/แผนที่เกี่ยวของ กฎกระทรวงการคาและ

อุตสาหกรรมระหวางประเทศ 
ฉบับที่ 361 ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม ค.ศ. 1993 วาดวย 
“นโยบายพื้นฐานวาดวยการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผล” 
 

1) “แผนอนุรักษพลังงาน”
แหงชาติ 3 ฉบับ  
ฉบับที่ 1 ชวงป 2538-2542 
ฉบับที่ 2 ชวงป 2543-2547 
ฉบับที่ 3 ชวงป 2548-2554 
2) ”นโยบายและแผนการ
บริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ” ที่คณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2549 ซ่ึงกําหนด
นโยบายและแผนเกี่ยวกับการ
สงเสริมใหมีการใชพลังงาน
อยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพดวยเชนกัน 
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ประเด็นเปรียบเทียบ ญ่ีปุน ไทย 
โรงงาน กฎกระทรวงฯ กําหนดให

โรงงานที่ใชพลังงานเพื่อ
วัตถุประสงคในการดําเนิน
ธุรกิจพยายามลดหนวยการใช
พลังงาน (unit of energy 
consumption)  
 

“แผนอนุรักษพลังงาน”
แหงชาติ ฉบับที่ 1 ชวงป 
2538-2542 และฉบับที่ 2 ชวง
ป 2543-2547 กําหนด 
1) โครงการโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุมที่กําลังใช
งาน (แผนงานภาคบังคับ) เพื่อ
สนับสนุนเจาของโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมที่ใช
งานอยูในปจจุบัน ทั้งในดาน
การวางแผนปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
และการลงทุนเพื่อใหเปนไป
ตามแผนฯ 
2) โครงการโรงงานและอาคาร
ทั่วไปที่กําลังใชงาน(แผนงาน
ภาคความรวมมือ) เพื่อ
ชวยเหลือโรงงานและอาคาร
ทั่วไปที่ใชงานอยูในปจจุบัน ที่
ไมใชโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม ดําเนินการ
อนุรักษพลังงานแบบงายๆ 
โดยชวยตรวจสอบและ
วิเคราะหการใชพลังงานและ
สนับสนุนการลงทุนเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน โดยเงิน
อุดหนุนมีทั้งกรณีคิดตาม
สัดสวนการลงทุนคาวัสดุ
อุปกรณและเครื่องจักร หรือ
ชวยเปนเงินกูดอกเบี้ยตํ่า 
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ประเด็นเปรียบเทียบ ญ่ีปุน ไทย 
ผูกอสรางอาคาร กฎกระทรวงฯ กําหนดให

บุคคลที่กอสรางอาคารตางๆ 
ใหความระมัดระวังปองกันการ
สูญเสียความรอนผานทางผนัง
ดานนอก หนาตาง และสวน
อ่ืนๆ ของอาคาร เพื่อประกัน
การใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพของ
เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ
อ่ืนๆ ที่ติดต้ังในตัวอาคารนั้นๆ 
โดยใหมีการดําเนินการ
ออกแบบและกอสรางอาคาร
อยางเหมาะสม รวมทั้งติดต้ัง
อุปกรณปรับอากาศและ
อุปกรณอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพ
สูงในการใชพลังงาน 

“แผนอนุรักษพลังงาน”
แหงชาติ ฉบับที่ 1 ชวงป 
2538-2542 และฉบับที่ 2 ชวง
ป 2543-2547 กําหนด
โครงการโรงงานและอาคาร
ของรัฐที่อยูระหวางการ
ออกแบบหรือกอสราง 
(แผนงานภาคบังคับ) เพื่อ
สนับสนุนสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจปรับปรุงแบบ
กอสรางอาคาร 

เจาของอาคาร 
 

กฎกระทรวงฯ กําหนดให
เจาของอาคารพยายาม 
1. เปล่ียนและปรับปรุงอุปกรณ
ที่มีอยู และจัดหาอุปกรณเสริม
เพื่อควบคุมการใชพลังงานของ
อุปกรณที่มีอยูนั้น เพื่อใหมีการ
ใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2 .บริหารจัดการใหเปนไป
อยางเหมาะสมในการดูแลตัว
อาคารเพื่อปองกันการสูญเสีย
ความรอนผานผนังอาคารดาน
นอก หนาตางและสวนอ่ืนๆ 
ของอาคารนั้น และเพื่อประกัน

“แผนอนุรักษพลังงาน”
แหงชาติ ฉบับที่ 1 ชวงป 
2538-2542 และฉบับที่ 2 ชวง
ป 2543-2547  

1) โครงการโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุมที่กําลังใช
งาน (แผนงานภาคบังคับ) เพื่อ
สนับสนุนเจาของโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมที่ใช
งานอยูในปจจุบัน ทั้งในดาน
การวางแผนปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
และการลงทุนเพื่อใหเปนไป
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ประเด็นเปรียบเทียบ ญ่ีปุน ไทย 
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ของอุปกรณเครื่องปรับอากาศ 
ที่ติดต้ังในตัวอาคาร รวมทั้ง
ตรวจสอบซอมแซมอุปกรณ 
และดําเนินมาตรการที่จําเปน
อ่ืนๆ เพื่อปรับปรุงการทํางาน
ของอุปกรณตางๆ ใหอยูใน
สภาพดีอยูเสมอ 
ดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้ 
โดยคํานึงถึงสภาพ ผลจากการ
ลงทุน และอ่ืนๆ ของอาคารนั้น 

ตามแผนฯ 

2) โครงการโรงงานและอาคาร
ทั่วไปที่กําลังใชงาน(แผนงาน
ภาคความรวมมือ) เพื่อ
ชวยเหลือโรงงานและอาคาร
ทั่วไปที่ใชงานอยูในปจจุบัน ที่
ไมใชโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม ดําเนินการ
อนุรักษพลังงานแบบงายๆ 
โดยชวยตรวจสอบและ
วิเคราะหการใชพลังงานและ
สนับสนุนการลงทุนเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน โดยเงิน
อุดหนุนมีทั้งกรณีคิดตาม
สัดสวนการลงทุนคาวัสดุ
อุปกรณและเครื่องจักร หรือ
ชวยเปนเงินกูดอกเบี้ยตํ่า 

ผูผลิตวัสดุกอสราง กฎกระทรวงฯ กําหนด
มาตรการที่ผูผลิตวัสดุกอสราง
จักตองถือปฏิบัติ โดย
กําหนดใหบุคคลที่เกี่ยวของใน
การผลิตวัสดุกอสรางที่ใช
สําหรับปองกันความรอนผาน
ผนังดานนอก หนาตางและ
สวนอ่ืนๆ ของอาคาร จักตอง
พยายามผลิตวัสดุกอสรางที่
สามารถปองกันการสูญเสีย
ความรอนไดเปนอยางดี โดย
ผานการพัฒนาและการผลิต

- 
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วัสดุกอสรางดังกลาว การติด
ฉลากซ่ึงบงบอกระดับคุณภาพ
การปองกันการสูญเสียความ
รอน และการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการกอสรางใหงายขึ้น 

ผูผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ กฎกระทรวงฯ กําหนด
มาตรการที่ผูผลิตเครื่องจักร
และอุปกรณจักตองถือปฏิบติั 
โดยกําหนดใหบุคคลซ่ึง
เกี่ยวของกับการผลิต
เครื่องจักรและอุปกรณที่ใช
พลังงานจักตองพยายาม
ดําเนินธุรกิจของตน โดยเนน
การพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ของเครื่องจักรและอุปกรณ
ตางๆ ที่ตนผลิต ทั้งในขั้นตอน
การพัฒนาปรับปรุง การ
ออกแบบ การทําตัวอยางการ
ผลิต และการดําเนินการผลิต 
รวมทั้งจักตองพัฒนาและนํา
เทคโนโลยีซ่ึงกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการใช
พลังงานมาใชในการผลิตครื่อง
จักรและอุปกรณของตนดวย 

นอกจากนี้ ”นโยบายและ
แผนการบริหารและพัฒนา
พลังงานของประเทศ” (21 
พฤศจิกายน 2549) กําหนดให
มีการเรงดําเนินการกําหนด
มาตรฐานการประหยัด
พลังงานของอุปกรณ 
เครื่องจักร และเครื่องยนตที่ใช
พลังงาน รวมทั้ง ดําเนินการติด
ฉลากอุปกรณที่ไดกําหนด
มาตรฐานไวแลว 

ผูใชเครื่องจักรและอุปกรณ กฎกระทรวงฯ กําหนด
กําหนดใหบุคคลซ่ึงใชรถยนต 
อุปกรณเครื่องปรับอากาศ 
เครื่องทําน้ํารอน อุปกรณแสง
ไฟ อุปกรณสํานักงาน หรือ

”นโยบายและแผนการบริหาร
และพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ” (21 พฤศจิกายน 
2549) กําหนดใหมีการกําหนด
เปาหมายและเรงดําเนินการ
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เครื่องจักรและอุปกรณอ่ืนๆ ที่
ใชพลังงาน จักตองเลือกสรร
ผลิตภัณฑดังกลาวที่มี
ประสิทธิภาพในการใช
พลังงานงานสูง และที่สามารถ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดเทาที่เปนไปได และ
จักตองพยายามใชเครื่องจักร
และอุปกรณเหลานั้นอยางมี
ประสิทธิภาพโดยการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมเพื่อ
บํารุงรักษาใหเครื่องจักรและ
อุปกรณดังกลาวอยูในสภาพดี 
โดยการปองกันการใชพลังงาน
ที่เกินความจําเปน หรือโดย
การดําเนินมาตรการอื่นๆ 

อนุรักษพลังงานทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน เพื่อให
เกิดผลในทางปฏิบัติอยาง
จริงจังและตอเนื่อง และ
ปลูกฝงใหเกิดการใชพลังงาน
อยางรูคุณคา เชน การเลือกซ้ือ
อุปกรณที่ติดฉลากแสดง
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
เปนตน  

 

การพัฒนาและผสมผสาน
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน 
 
 

กฎกระทรวงฯ กําหนดให
บุคคลซ่ึงใชพลังงานในโรงงาน
เพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ 
หรือบุคคลซ่ึงออกแบบหรือ
กอสรางอาคาร รวมทั้งบุคคล
ซ่ึงผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ
ตางๆ และผูประกอบการอื่นๆ 
จักตองพยายามพัฒนาและ
นํามาใชอยางกวางขวางซึ่ง
เทคโนโลยีที่ชวยปรับปรุง
วิธีการใชงานและชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช
พลังงานของอุปกรณที่ใช
พลังงานตางๆ เทคโนโลยีที่

“แผนอนุรักษพลังงาน”
แหงชาติ ฉบับที่ 1 ชวงป 
2538-2542 และฉบับที่ 2 ชวง
ป 2543-2547  กําหนด
โครงการสงเสริมธุรกิจดานการ
อนุรักษพลังงาน (แผนงานภาค
ความรวมมือ) เพื่อเผยแพร
เทคโนโลยีอนุรักษพลังงาน 
ชวยสรางตลาดเครื่องจักร
อุปกรณและวัสดุที่ใชในการ
อนุรักษพลังงาน จูงใจผูผลิต
และผูจําหนายอุปกรณ
เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ 
โดยเนนเทคโนโลยีที่ยังไมไดมี
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ชวยปองกันการสูญเสียความ
รอนผานผนังดานนอก 
หนาตาง และสวนอ่ืนๆ ของ
อาคารและชวยใหการใช
พลังงานของอุปกรณ
เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ
อ่ืนๆ ที่ติดต้ังในอาคารเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่ชวย
กอใหเกิดการใชพลังงานอยาง
สมเหตุผล 

การใชอยางแพรหลายใน
ประเทศไทย 

 

การสงเสริมและเผยแพรการใช
ระบบอุปทาน-อุปสงคดาน 
พลังงาน (energy supply-
demand systems) เพื่อ
กอใหเกิดการใชพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพในพื้นที่ตางๆ 
 

กฎกระทรวงฯ กําหนดใหผู
ประกอบธุรกิจอุปทานพลังงาน
ในพื้นที่ตางๆ จักตองพยายาม
สงเสริมและเผยแพร เพื่อใหมี
การนํามาใชอยางกวางขวาง
ซ่ึงระบบอุปสงค-อุปทาน
พลังงานที่ดีที่สุดสําหรับพื้นที่
ของตน โดยคํานึงถึง
สถานการณของแหลงอุปทาน
พลังงานและโครงสราง
อุปสงค–อุปทานพลังงานใน
พื้นที่ของตน และกําหนดให
ผูใชพลังงานจักตองใหความ
รวมมือในการสงเสริมการใช
ระบบอุปสงค- อุปทาน
พลังงานดังกลาวใหมากที่สุด
เทาที่เปนไปได 

ที่ใกลเคียงไดแก โครงการ
สงเสริมการใชพลังงาน
หมุนเวียนและกิจกรรมการ
ผลิตในชนบท (แผนงานภาค
ความรวมมือ) ของ“แผน
อนุรักษพลังงาน”แหงชาติ 
ฉบับที่ 1 ชวงป 2538-2542 
และฉบับที่ 2 ชวงป 2543-
2547 เพื่อสงเสริมใหมีการใช
พลังงานหมุนเวียน เชน การ
แนะนํา เผยแพรและการ
ถายทอดเทคโนโลยีที่ไดมีการ
พิสูจนแลว ตลอดจนสงเสริม
การนําวัสดุเหลือใชจากการ
แปรรูป (เชน ชานออย แกลบ)
หรือของเสียจากภาค
เกษตรกรรม (เชน มูลสัตว) มา
ใชเปนพลังงาน 

รัฐบาลกลางและรัฐบาล กฎกระทรวงฯ กําหนดให “แผนอนุรักษพลังงาน”
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ทองถิ่น ในฐานะที่เปนผูใช
พลังงาน 

รัฐบาลกลางและรัฐบาล
ทองถิ่น ในฐานะที่เปนผูใช
พลังงาน หรือเปนผูประกอบ
ธุรกิจอุปทานพลังงานหรือเปน
ผูสราง ออกแบบ หรือเปน
เจาของอาคาร จักตองริเริ่ม
ดําเนินมาตรการเชนเดียวกับ
มาตรการที่กฎกระทรวงฯ 
กําหนดไวสําหรับผูใชพลังงาน
ทั่วไป และจักตองพยายาม
สนับสนุนการใชพลังงานอยาง
สมเหตุผล 
 

แหงชาติ ฉบับที่ 1 ชวงป 
2538-2542 และฉบับที่ 2 ชวง
ป 2543-2547 กําหนด 
 
1) โครงการอาคารของรัฐ
(แผนงานภาคบังคับ) มี
วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการ
อนุรักษพลังงานในอาคารของ
รัฐที่ไมใชอาคารควบคุม ที่มีอยู
ประมาณ 2,069 อาคาร เพื่อ
เปนแบบอยางในการเปนผูนํา
ดานอนุรักษพลังงาน และเพื่อ
ประหยัดงบประมาณในการใช
พลังงานของรัฐและ 

 2) โครงการโรงงานและอาคาร
ของรัฐที่อยูระหวางการ
ออกแบบหรือกอสราง 
(แผนงานภาคบังคับ) เพื่อ
สนับสนุนสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจปรับปรุงแบบ
กอสรางอาคาร 

มาตรการใหความชวยเหลือ
ดานการเงินและมาตรการให
ความชวยเหลืออ่ืนๆ ที่จําเปน 

กฎกระทรวงฯ กําหนดให
รัฐบาลจักตองพยายามดําเนิน
มาตรการใหความชวยเหลือ
ดานการเงินและมาตรการให
ความชวยเหลืออ่ืนๆ ที่จําเปน 
เพื่อสงเสริมการติดต้ังอุปกรณ
ที่ชวยประหยัดพลังงานและ
การดําเนินมาตรการอื่นๆ ที่

มิไดกําหนดไวใน”แผนอนุรักษ
พลังงาน” แตพระราช
พระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 
2535  กําหนดใหมีการจัดต้ัง   
”กองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน" เพื่อเปนเงิน
หมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือ
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ผูใชพลังงานตองปฏิบัติตาม 
และจักตองจัดใหมีการเผยแพร
ขอมูลเกี่ยวกับมาตรการ
ชวยเหลือดังกลาวอยาง
พอเพียง 

เงินอุดหนุนแกเอกชนสําหรับ
การลงทุนและดําเนินงานใน
การอนุรักษพลังงานหรือเพื่อ
การแกไขปญหาส่ิงแวดลอม
จากการอนุรักษพลังงาน 

การเผยแพรความรูทาง
วิชาการเกี่ยวกับการใช
พลังงานอยางสมเหตุผล เพื่อ
สงเสริมการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริหารจัด
การพลังงาน 

กฎกระทรวงฯ กําหนดให
รัฐบาลจักตองพยายามพัฒนา
และจัดหาวิศวกรที่ดําเนินงาน
ดานการประหยัดพลังงาน และ
จักตองเผยแพรความรูทาง
วิชาการเกี่ยวกับการใช
พลังงานอยางสมเหตุผล เพื่อ
สงเสริมการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริหารจัด
การพลังงาน การใชเครื่องจักร
และอุปกรณอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อ
สงเสริมการดําเนินมาตรการ
อ่ืนๆ ที่ผูใชพลังงานตองปฏิบัติ
ตาม 

“แผนอนุรักษพลังงาน”
แหงชาติ ฉบับที่ 1 ชวงป 
2538-2542 และฉบับที่ 2 ชวง
ป 2543-2547 กําหนด  
โครงการพัฒนาบุคลาการ
(แผนงานสนับสนุน) เพื่อ
สงเสริมและพัฒนาบุคลากร
ของประเทศใหมีความรู 
ความสามารถและความ
เช่ียวชาญดานพลังงาน มี
จํานวนมากเพียงพอในการที่
จะรองรับการดําเนินงานตาม
แผนอนุรักษพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดอยางยั่งยืน 

การสงเสริมการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีที่ชวยกอใหเกิดการ
ใชพลังงานอยางประหยัด 

กฎกระทรวงฯ กําหนดให
รัฐบาลจักตองพยายามดําเนิน
มาตรการดานการเงินและ
มาตรการดานอ่ืนๆ ที่จําเปน 
และจักตองจัดใหมีการเผยแพร
ขอมูลเกี่ยวกับมาตรการ
ดังกลาวอยางพอเพียง เพื่อ
สงเสริมการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีที่ชวยกอใหเกิดการ
ใชพลังงานอยางประหยัด 

“แผนอนุรักษพลังงาน”
แหงชาติ ฉบับที่ 1 ชวงป 
2538-2542 และฉบับที่ 2 ชวง
ป 2543-2547 กําหนด 
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
(แผนงานภาคความรวมมือ) 
เพื่อสนับสนุนการศึกษาเชิง
นโยบาย การวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
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และพลังงานหมุนเวียน พรอม
ทั้งถายทอดและเผยแพร
ผลงานวิจัย หรือจัดทํา
โครงการสาธิตขนาดเล็ก 

การสงเสริมการใชระบบ
อุปสงค-อุปทานพลังงานที่ดี
ที่สุดในแตละพื้นที่ 

กฎกระทรวงฯ กําหนดให
รัฐบาลและองคการพลังงาน
ใหมและการพัฒนา
อุตสาหกรรม (New Energy 
and Industrial Development 
Organization) จักตอง
พยายามดําเนินมาตรการดาน
การเงินและมาตรการดานอ่ืนๆ 
ที่จําเปน และจักตองจัดใหมี
การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
มาตรการดังกลาวอยาง
พอเพียง เพื่อสงเสริมการใช
ระบบอุปสงค-อุปทานพลังงาน
ที่ดีที่สุดในแตละพื้นที่ 

ที่ใกลเคียงไดแก โครงการ
สงเสริมการใชพลังงาน
หมุนเวียนและกิจกรรมการ
ผลิตในชนบท (แผนงานภาค
ความรวมมือ) ของ“แผน
อนุรักษพลังงาน”แหงชาติ 
ฉบับที่ 1 ชวงป 2538-2542 
และฉบับที่ 2 ชวงป 2543-
2547 เพื่อสงเสริมใหมีการใช
พลังงานหมุนเวียน เชน การ
แนะนํา เผยแพรและการ
ถายทอดเทคโนโลยีที่ไดมีการ
พิสูจนแลว ตลอดจนสงเสริม
การนําวัสดุเหลือใชจากการ
แปรรูป (เชน ชานออย แกลบ)
หรือของเสียจากภาค
เกษตรกรรม (เชน มูลสัตว) มา
ใชเปนพลังงาน 

การสงเสริมการวิจัยและการ
พฒันาสําหรับมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
 

กฎกระทรวงฯ กําหนดให
รัฐบาลและองคการพลังงาน
ใหมและการพัฒนา
อุตสาหกรรมจักตองพยายาม
สงเสริมการวิจัยและการ
พัฒนาสําหรับมาตรการ
ประหยัดพลังงาน และจักตอง
จัดใหมีการนําผลของการวิจัย

“แผนอนุรักษพลังงาน”
แหงชาติ ฉบับที่ 1 ชวงป 
2538-2542 และฉบับที่ 2 ชวง
ป 2543-2547 กําหนด 
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
(แผนงานภาคความรวมมือ) 
เพื่อสนับสนุนการศึกษาเชิง
นโยบาย การวิจัยและพัฒนา
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และการพัฒนาดังกลาวมาใช
ในวงกวาง 

เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
และพลังงานหมุนเวียน พรอม
ทั้งถายทอดและเผยแพร
ผลงานวิจัย หรือจัดทํา
โครงการสาธิตขนาดเล็ก 

การเสริมสรางความรูความ
เขาใจใหแกประชาชนในดาน
การอนุรักษพลังงาน 

กฎกระทรวงฯ กําหนดให
รัฐบาลจักตองพยายาม
เสริมสรางความรูความเขาใจ
ใหแกประชาชนในดานการใช
พลังงานอยางสมเหตุผลโดย
ผานชองทางกิจกรรม
การศึกษาและการ
ประชาสัมพันธ 
 

“แผนอนุรักษพลังงาน”
แหงชาติ ฉบับที่ 1 ชวงป 
2538-2542 และฉบับที่ 2 ชวง
ป 2543-2547 กําหนด  
โครงการประชาสัมพันธ 
(แผนงานสนับสนุน) เพื่อ
ประชาสัมพันธไปที่
สาธารณชนทั่วไป และผูที่
เกี่ยวของกับแผนอนุรักษ
พลังงาน ใหเกิดความรูสึกมี
สวนรวมในแผนอนุรักษ
พลังงาน ดวยการรณรงค ปลูก
จิตสํานึก ถายทอดความรูสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับพลังงาน 
ผานส่ือตางๆ เพื่อใหทราบถึง
ประโยชนที่จะไดรับจากการ
อนุรักษพลังงานเกิดการใช
อยางรูคุณคา และเห็นถึง
ความสําคัญที่รัฐพยายามที่จะ
สงเสริมใหมีการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 
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2.3  มาตรการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน 
 
2.3.1  มาตรการสําหรับโรงงาน 

กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลของญ่ีปุนและพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของไทยกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานที่
มี เนื้อหาสาระที่ ใกล เ คียงกัน  กลาวคือ  กฎหมายทั้งสองฉบับระบุให รัฐมนตรีที่ เกี่ยวของ 
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมในกรณีของญ่ีปุน และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงานในกรณีของไทย) กําหนดมาตรฐานการประเมินการอนุรักษพลังงานสําหรับ
โรงงานที่ใชพลังงาน รวมทั้งระบุใหรัฐมนตรีผูมีอํานาจในกรณีของญี่ปุน และอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานในกรณีของไทย สามารถใหคําแนะนําและคําปรึกษาแก
โรงงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินดังกลาว 

นอกจากนี้ กฎหมายทั้งสองฉบับยังระบุเกี่ยวกับการกําหนดประเภทโรงงานควบคุมการ
บริหารจัดการพลังงาน (โรงงานควบคุม) โดยในกรณีของญ่ีปุน ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมเปนผูกําหนดโรงงานควบคุมตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
คําส่ังคณะรัฐมนตรี ในขณะที่ในกรณีของไทย การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใช
พลังงานหรือวิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยให
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรี  

ทั้งนี้ กฎหมายทั้งสองฉบับไดบัญญัติเกี่ยวกับพันธกรณีของเจาของโรงงานควบคุม (อาทิ 
การแตงต้ังผูจัดการ/ผูรับผิดชอบดานพลังงาน การจัดทําแผนการประหยัดพลังงานและการ
รายงาน/สงขอมูล) จํานวน คุณสมบัติ และหนาที่ของผูจัดการ/ผูรับผิดชอบดานพลังงาน รวมทั้งขอ
บทเกี่ยวกับกรณีที่มีการฝาฝนมาตรฐานการประเมินโดยโรงงานควบคุม ที่มีสาระใกลเคียงกันอีก
ดวย (ดูรายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบขางลาง) 

อยางไรก็ดี ขอแตกตางประการสําคัญระหวางกฎหมายของญี่ปุนและของไทยคือ  
มาตรฐานการประเมินการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานตามกฎหมายของญี่ปุนนั้น ใชบังคับกับ
โรงงานทั่วไป โดยไมจํากัดเฉพาะกับโรงงานควบคุมเทานั้น แตในกรณีของไทย มาตรฐานดังกลาว
ถูกกําหนดโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ใหมีผลใชบังคับเฉพาะ
กับโรงงานควบคุมเทานั้น 
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ตารางเปรียบเทียบมาตรการสําหรับโรงงานตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน 
ของไทยและญี่ปุน 

 
ประเด็นเปรียบเทียบ ญ่ีปุน ไทย 

กฎหมายที่เกี่ยวของ กฎหมายวาดวยการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผล 
หรือกฎหมายอนุรักษพลังงาน 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ พ.ศ .2535 

 
มาตรฐานการประเมิน 

  

กําหนดโดย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและ
อุตสาหกรรม(ขอ 5(2)) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
(กฎกระทรวง) โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ (มาตรา 4(3) และ 9 ของ
พระราชบัญญัติอนุรักษพลังงาน) 

ใชบังคับกับ โรงงานทั่วไป โรงงานควบคุมเทานั้น 
คําแนะนําและคําปรึกษา
สําหรับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการประเมิน 

หากเห็นวาจําเปน รัฐมนตรีผูมี
อํานาจ ซ่ึงรวมถึง
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เศรษฐกิจ การคา และ
อุตสาหกรรมและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอื่นๆ 
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนงาน
ตางๆ ของโรงงานที่เกี่ยวของ 
อาจใหคําแนะนําและ
คําปรึกษา (guidance and 
advice) แกผูประกอบการใน
โรงงานเกี่ยวกับมาตรการ
เพื่อใหเกิดการใชพลังงาน
อยางสมเหตุสมผล โดย
คํานึงถึงมาตรฐานการประเมิน

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่
เจาของโรงงานควบคุมตองสงใหแก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน ใหมีรายละเอียด
แสดงถึงแผนการดําเนินการของ
โรงงานควบคุมที่จะใหการอนุรักษ
พลังงานในโรงงานบรรลุสูมาตรฐาน 
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงฯ  
ถาอธิบดีเห็นวาเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานดังกลาวไมถูกตองให
อธิบดีมีหนาที่ใหคําแนะนําเพื่อให
เจาของโรงงานควบคุมแกไขให
ถูกตองตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งติดตาม
และเรงรัดใหเจาของโรงงานควบคุม
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สําหรับโรงงาน (ขอ 6) 
 

ดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อให
เปนไปตามเปาหมายและแผนการ
อนุรักษพลังงานที่ไดแกไขแลว(มาตรา
16 ของพระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน)  

 
โรงงานควบคุม 

  

หลักเกณฑและวิธีการกําหนด
โรงงานควบคุม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและ
อุตสาหกรรมเปนผูกําหนดตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในคําส่ัง
คณะรัฐมนตรี (Cabinet 
Order) 
(ขอ 7(1) 

การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด 
ปริมาณการใชพลังงานหรือวิธีการใช
พลังงานอยางใดใหเปนโรงงาน
ควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
โดยใหคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี (มาตรา 4(2)  และ 8 
ของพระราชบัญญัติอนุรักษพลังงาน) 

พันธกรณีของเจาของโรงงาน
ควบคุม 

สําหรับโรงงานควบคุมช้ันหนึ่ง 
(1) แตงต้ังผูจัดการดาน
พลังงาน 
(2) จัดทําแผนการประหยัด
พลังงานระยะกลางและระยะ
ยาว 
(3) รายงานประจําป 
 
สําหรับโรงงานควบคุมช้ันสอง 
(1) แตงต้ังเจาหนาที่บริหาร
จัดการดานพลังงาน 
(2) ฝกอบรมเจาหนาที่บริหาร
จัดการดานพลังงานเปน
ประจํา 
(3) รายงานประจําป 

(1) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อยางนอยหนึ่งคน ประจําที่โรงงาน
ควบคุมแตละแหง 
(2) สงขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การใช
พลังงานและการอนุรักษพลังงาน
ใหแกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน ตามแบบและ
ระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ 
(3) จัดใหมีการบันทึกขอมูลการใช
พลังงาน การติดต้ังหรือเปล่ียนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีผลตอการ
ใชพลังงานและการอนรัุกษพลังงาน 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวงฯ  
(4) กําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ
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 พลังงานของโรงงานควบคุมและสง

ใหแกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑ 
วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  
(5) ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ
ตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และระยะเวลาที่กําหนดใน
กฎกระทรวงฯ 
(มาตรา 11 พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน) 

จํานวนผูจัดการดานพลังงาน/ 
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

โรงงานควบคุมช้ันหนึ่งมี
พันธกรณีที่จะตองดําเนินการ
แตงต้ังผูจัดการดานพลังงาน
อยางนอยหนึ่งคนขึ้นไป ทั้งนี้ 
จํานวนของผูจัดการดาน
พลังงานดังกลาวขึ้นอยูกับ
ระดับการบริโภคพลังงานใน
โรงงาน  

จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อยางนอยหนึ่งคน ประจําที่โรงงาน
ควบคุมแตละแหง 
 

คุณสมบัติผูจัดการดาน
พลังงาน/ 
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

คัดเลือกมาจากผูถือ
ใบอนุญาตสําหรับการบริหาร
จัดการดานพลังงาน 
โดยใบอนุญาตสําหรับการ
บริหารจัดการดานพลังงาน
ดังกลาวจะออกใหแกบุคคลผู
ซ่ึงผานการทดสอบเพื่อเปนผูมี
คุณสมบัติในการบริหารจัดการ
ดานพลังงาน หรือผูซ่ึงไดรับ
ความเห็นชอบจาก

คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 
(1) เปนผูไดรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงและมีประสบการณการ
ทํางานในโรงงานอยางนอยสามป 
โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงาน
ตามการรับรองของเจาของโรงงาน
ควบคุม 
(2) เปนผูไดรับปริญญาทาง
วิศวกรรมศาสตรหรือทาง
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รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและ
อุตสาหกรรมภายหลังจากผาน
การอบรมหลักสูตรการบริหาร
จัดการดานพลังงาน 

วิทยาศาสตรโดยมีผลงานดานการ
อนุรักษพลังงานตามการรับรองของ
เจาของโรงงานควบคุม 
(3) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการ
อนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่กระทรวง
พลังงานจัดขึ้นหรือใหความเห็นชอบ
(มาตรา 13 พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน) 

หนาที่ของผูจัดการ/
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

1) บริหารจัดการการ
บํารุงรักษาอุปกรณที่ใช
พลังงาน  
2) พัฒนาปรับปรุงและกํากับ
ดูแลวิธีการใชพลังงาน 
3) หนาที่อ่ืนๆ ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงเศรษฐกิจ การคา
และอุตสาหกรรม (ขอ 11) 

(1) บํารุงรักษาและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและ
อุปกรณที่ใชพลังงานเปนระยะๆ 
(2) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานให
เปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน 
(3) รับรองขอมูลเกี่ยวกับการผลิต 
การใชพลังงานและการอนุรักษ
พลังงาน ที่เจาของโรงงานควบคุมสง
ใหแกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน 
(4) ควบคุมดูแลการบันทึกขอมูลการ
ใชพลังงาน การติดต้ังหรือ
เปล่ียนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณที่
มีผลตอการใชพลังงานและการ
อนุรักษพลังงานที่เจาของโรงงาน
ควบคุมสงใหแกกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน เพื่อให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบไดและ
รับรองความถูกตองของการบันทึก
ดังกลาว 
(5) ชวยเจาของโรงงานควบคุมในการ



 142

ประเด็นเปรียบเทียบ ญ่ีปุน ไทย 
กําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุม เพื่อสง
ใหแกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน 
(6) รับรองผลการตรวจสอบหรือ
วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงาน 
(7) ชวยเจาของโรงงานควบคุมปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ในการแกไขเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานใหถูกตอง รวมทั้งการ
ติดตามและเรงรัดใหเจาของโรงงาน
ควบคุมดําเนินการอนุรักษพลังงาน
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ
แผนการอนุรักษพลังงานที่ไดแกไข
แลว 
(มาตรา 14 ของพระราชบัญญัติ
อนุรักษพลังงาน) 

กรณีฝาฝนโดยโรงงานควบคุม หากมีการตัดสินวา โรงงาน
ควบคุมช้ันหนึ่งไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานหลักเกณฑการ
ประเมินสําหรับการใชพลังงาน
อยางสมเหตุสมผลในโรงงาน
ผลอยางเห็นไดชัด รัฐมนตรีผูมี
อํานาจสามารถกําหนด 
(instruct) ใหโรงงานดังกลาว
จัดทําและยื่นแผนการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผล
ขึ้นมาหนึ่งฉบับ รวมทั้ง

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานมีอํานาจออกคําส่ังใหเจาของ
โรงงานควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบ
ใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวงฯ และให
เจาของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติ
ตามภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําส่ังนั้น 
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ดําเนินการตามแผนดังกลาว 
และหากผูประกอบการไม
เคารพเช่ือฟง รัฐมนตรีผูมี
อํานาจก็สามารถประกาศ 
(publicize) ใหทราบโดยทั่วกัน 
รวมทั้งสามารถออกคําส่ัง 
(order) ใหผูประกอบการ
โรงงานที่ฝาฝนปฏิบัติตามได 
(ขอ 16) 
 
หากมีการตัดสินวา 
ผูประกอบการโรงงานควบคุม
ช้ันสองไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการประเมินสําหรับ
การใชพลังงานอยาง
สมเหตุสมผลอยางเห็นไดชัด 
รัฐมนตรีผูมีอํานาจอาจ
เสนอแนะ (recommend) ให
ผูประกอบการดําเนินมาตรการ
ที่จําเปนเพื่อใหเกิดการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผลใน
โรงงานดังกลาว (ขอ 19) 

(มาตรา 10 พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน) 
 

 
2.3.2  มาตรการสําหรับอาคาร 

กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลของญ่ีปุนและพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของไทยกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับอาคารที่
ใกลเคียงกัน กลาวคือ กฎหมายทั้งสองฉบับกําหนดใหมีการจัดทําและประกาศใชมาตรฐานการ
ประเมินสําหรับเจาของอาคาร การใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกเจาของอาคารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินดังกลาว การกําหนดประเภทอาคารควบคุม พันธกรณีของ
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เจาของอาคาร รวมทั้งขอบทเกี่ยวกับกรณีที่มีการฝาฝนโดยอาคารควบคุมดังกลาว (ดูรายละเอียด
ตามตารางเปรียบเทียบดานลาง) 

อยางไรก็ดี กฎหมายทั้งสองฉบับมีความแตกตางในประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้  
ประการแรก มาตรฐานการประเมินการอนุรักษพลังงานสําหรับอาคารตามกฎหมายของ

ญ่ีปุนนั้น ใชบังคับกับอาคารทั่วไป โดยไมจํากัดเฉพาะกับอาคารควบคุมเทานั้น แตในกรณีของไทย 
มาตรฐานดังกลาวถูกกําหนดโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ใหมี
ผลใชบังคับเฉพาะกับโรงงานควบคุมเทานั้น 

ประการที่สอง กฎหมายฯ ของญ่ีปุนใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา
และอุตสาหกรรมในการใหคําแนะนําและคําปรึกษาที่จําเปนสําหรับผูผลิตและผูนําเขาวัสดุที่เปน
ฉนวนปองกันการสูญเสียความรอนผานผนังดานนอก หนาตาง และสวนอ่ืนๆ ของอาคาร ในการ
พัฒนาปรับปรุงและการติดฉลากกํากับคุณสมบัติความเปนฉนวนของวัสดุกอสรางที่ตนผลิต ซ่ึง
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของไทยไมมีการกําหนดเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวไวอยางชัดเจน 

ประการที่สาม พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของไทย 
กําหนดใหอาคารควบคุมมีพันธกรณีที่คลายคลึงกับพันธกรณีของโรงงานควบคุม อาทิ การจัดใหมี
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอยหนึ่งคน ประจําที่อาคารควบคุมแตละแหง รวมทั้งการกําหนด
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของอาคารควบคุมและสงใหแกหนวยงานผูมีอํานาจ ซ่ึงใน
กฎหมายฯ ของญ่ีปุนมิไดกําหนดพันธกรณีดังกลาว หากแตกําหนดใหมีเพียงการแจงหนวยงาน
ทองที่ที่มีอํานาจ เกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน สําหรับการกอสราง รวมทั้งการบูรณะ
ซอมแซมและการดัดแปลงขนาดใหญ และการจัดทํารายงานประจํา (periodic report) เกี่ยวกับ
การดําเนินการบํารุงรักษาอาคารตามมาตรการที่ไดแจงไวเทานั้น  

 
ตารางเปรียบเทียบมาตรการสําหรับอาคารตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน 

ของไทยและญี่ปุน 
 

ประเด็นเปรียบเทียบ ญ่ีปุน ไทย 
กฎหมายที่เกี่ยวของ กฎหมายวาดวยการใช

พลังงานอยางสมเหตุสมผล 
หรือกฎหมายอนุรักษพลังงาน 

พระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ พ.ศ .2535 
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มาตรฐานการประเมิน 

  

กําหนดโดย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและ
อุตสาหกรรม และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน 
โครงสรางพื้นฐาน และการ
คมนาคม เกี่ยวกับ 
1) การปองกันการสูญเสีย
พลังงานความรอนผานผนัง
ดานนอก หนาตาง และสวน
อ่ืนๆ ของตัวอาคาร 
2) การใชพลังงานใน 
ระบบเครื่องปรับอากาศและ
อุปกรณอ่ืนๆ ที่ติดต้ังในอาคาร
อยางมีประสิทธิภาพ 
 (ขอ 72 และ 73) 
 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนด 
(1) คาการถายเทความรอน
รวมของอาคารและการใช
พลังงานในอาคาร 
(2) หลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขการประเมินหาคาการ
ถายเทความรอนของวัสดุ
กอสรางอาคาร คาการถายเท
ความรอนรวมของอาคาร และ
การใชพลังงานในอาคาร 
(3) มาตรฐานการปรับอากาศ 
การทําน้ํารอนและการใหความ
รอนในอาคาร 
(มาตรา 4(3) และ 19 ของ
พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน) 

ใชบังคับกับ 1) อาคารทั่วไปที่มิใชอาคาร
ควบคุม และ 
2)อาคารควบคุม 

อาคารควบคุมเทานั้น 
(มาตรา 19 และ 21 ของ
พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน) 

คําแนะนําและคําปรึกษา
สําหรับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการประเมิน 

1) หากเห็นวาจําเปน 
หนวยงานทองที่ที่มีอํานาจ 
(อาทิ ผูวาราชการหรือ
นายกเทศมนตรี) อาจให

เปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานที่เจาของอาคาร
ควบคุมตองสงใหแกกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
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ประเด็นเปรียบเทียบ ญ่ีปุน ไทย 
คําแนะนําและคําปรึกษา 
(guidance and advice) ที่
จําเปนสําหรับเจาของอาคาร
ทั่วไปที่มิใชอาคารควบคุม หรือ
เจาของอาคารควบคุมเกี่ยวกับ
การออกแบบ การกอสรางและ
การบํารุงรักษาอาคารที่มิใช
สําหรับการพํานักอาศัย โดย
คํานึงถึงหลักเกณฑการ
ประเมิน 
(ขอ 74(1)) 
2) สําหรับอาคารเพื่อการ
พํานักอาศัย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงที่ดิน โครงสราง
พื้นฐานและการคมนาคม
จะตองจัดทําและประกาศใช
แนวทาง (guidelines) สําหรับ
การออกแบบ กอสรางและการ
บํารุงรักษาใหเปนไปตาม
หลักเกณฑการประเมิน (ขอ 
74(2)) 
3) รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและ
อุตสาหกรรมอาจใหคําแนะนํา
และคําปรึกษาที่จําเปนสําหรับ
ผูผลิตและผูนําเขาวัสดุที่เปน
ฉนวนปองกันการสูญเสีย
ความรอนผานผนังดานนอก 
หนาตาง และสวนอ่ืนๆ ของ
อาคาร ในการพัฒนาปรับปรุง

อนุรักษพลังงาน ใหมี
รายละเอียดแสดงถึงแผนการ
ดําเนินการของอาคารควบคุม
ที่จะใหการอนุรักษพลังงานใน
โรงงานบรรลุสูมาตรฐาน 
หลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวงฯ  
ถาอธิบดีเห็นวาเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงานดังกลาว
ไมถูกตองใหอธิบดีมีหนาที่ให
คําแนะนําเพื่อใหเจาของ
อาคารควบคุมแกไขใหถูกตอง
ตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งติดตาม
และเรงรัดใหเจาของโรงงาน
ควบคุมดําเนินการอนุรักษ
พลังงานเพื่อใหเปนไปตาม
เปาหมายและแผนการอนุรักษ
พลังงานที่ไดแกไขแลว(มาตรา
16 และ 22 ของ
พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน)  
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ประเด็นเปรียบเทียบ ญ่ีปุน ไทย 
และการติดฉลากกํากับ
คุณสมบัติความเปนฉนวนของ
วัสดุกอสรางที่ตนผลิต (ขอ 76) 

 
อาคารควบคุม 

  

หลักเกณฑและวิธีการกําหนด
อาคารควบคุม 

กําหนดโดยคําส่ัง
คณะรัฐมนตรี (Cabinet 
Order) 
(ขอ 7(1) 

การกําหนดอาคารประเภทใด 
ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน
และวิธีการใชพลังงานอยางใด
ใหเปนอาคารควบคุมใหตรา
เปนพระราชกฤษฎีกาโดยให
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี (มาตรา 4(2)  
และ 18 ของพระราชบัญญัติ
อนุรักษพลังงาน) 

พันธกรณีของเจาของอาคาร
ควบคุม 

เจาของอาคารหรือผูที่ประสงค
จะดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับ
ตัวอาคารควบคุม มีหนาที่ 
1) แจง (notify) หนวยงาน
ทองที่ที่มีอํานาจ เกี่ยวกับ
มาตรการประหยัดพลังงาน 
สําหรับการกอสราง รวมทั้งการ
บูรณะซอมแซมและการ
ดัดแปลงขนาดใหญ  
(ขอ 75(1)) 
2) จัดทํารายงานประจํา 
(periodic report) เกี่ยวกับการ
ดําเนินการบํารุงรักษาอาคาร
ตามมาตรการที่ไดแจงไว  
(ขอ 75(4)) 

(1) จัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานอยางนอยหนึ่งคน 
ประจําที่อาคารควบคุมแตละ
แหง 
(2) สงขอมูลเกี่ยวกับการผลิต 
การใชพลังงานและการอนุรักษ
พลังงานใหแกกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน ตามแบบและ
ระยะเวลาที่กําหนดใน
กฎกระทรวงฯ 
(3) จัดใหมีการบันทึกขอมูล
การใชพลังงาน การติดต้ังหรือ
เปล่ียนแปลงเครื่องจักรหรือ
อุปกรณที่มีผลตอการใช
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 พลังงานและการอนุรักษ

พลังงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงฯ  
(4) กําหนดเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานของอาคาร
ควบคุมและสงใหแกกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานตาม
หลักเกณฑ วิธีการและ
ระยะเวลาที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  
(5) ตรวจสอบและวิเคราะห
การปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงาน ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ วิธีการและ
ระยะเวลาที่กําหนดใน
กฎกระทรวงฯ 
(มาตรา 11 และ 22 ของ 
พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน) 

การจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

ไมไดกําหนดโดยกฎหมายฯ กําหนดตามขางตน 

คุณสมบัติผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

- คลายกับผูรับผิดชอบดาน
พลังงานในโรงงาน (มาตรา 13 
และ 22 ของพระราชบัญญัติ
อนุรักษพลังงาน) 

หนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

- คลายกับผูรับผิดชอบดาน
พลังงานในโรงงาน 
(มาตรา 14 และ 22 ของ
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พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน) 

กรณีฝาฝนโดยอาคารควบคุม 1) หากหนวยงานทองที่ที่มี
อํานาจพิจารณาเห็นวา อาคาร
ควบคุมไมมีมาตรการประหยัด
พลังงานอยางเพียงพออยาง
เห็นไดชัด โดยเฉพาะเมื่อเทียบ
กับมาตรฐานการประเมินที่
เกี่ยวของ  หนวยงานทองที่ที่มี
อํานาจสามารถกําหนด 
(instruct) ใหคําช้ีแนะที่จําเปน
แกเจาของอาคารควบคุม และ
หากเจาของอาคารดังกลาวไม
ปฏิบัติตาม หนวยงานทองที่ที่
มีอํานาจก็สามารถประกาศ 
(publicize) ใหทราบโดยทั่วกัน
เกี่ยวกับการฝาฝนดังกลาว 
(ขอ 75(2) และ (3)) 
2) สําหรับในกรณีของการ
จัดทํารายงานเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานที่ไดแจงไว 
หากหนวยงานทองที่ที่มีอํานาจ
พิจารณาเห็นวา ไมมีการ
ดําเนินการอยางเห็นไดชัด ก็
สามารถออกขอเสนอแนะ 
(recommendation) เพื่อรอง
ขอใหเจาของอาคารควบคุม
ดําเนินมาตรการบํารุงรักษา
อาคารได (ขอ 75(5)) 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร 
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงานมี
อํานาจออกคําส่ังใหเจาของ
อาคารควบคุมรายใดแจง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใช
พลังงานเพื่อตรวจสอบใหการ
อนุรักษพลังงานเปนไปตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ฯ และใหเจาของอาคาร
ควบคุมรายนั้นปฏิบัติตาม
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําส่ังนั้น 
(มาตรา 10 และ 21 ของ 
พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน) 
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2.3.3  มาตรการสําหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ 

ถึงแมกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลของญ่ีปุนและพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของไทยจะระบุเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษพลังงาน
สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณดวยกันทั้งคู แตสาระสําคัญของมาตรการดังกลาวมีความแตกตาง
กันเปนอยางมาก 

ในกรณีของไทย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ระบุให
รัฐมนตรีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง  

(1) การกําหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน อัตรา
การส้ินเปลืองพลังงานและประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใดเปนเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพสูง และ  

(2) การกําหนดวัสดุตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอยางใด เปนวัสดุเพื่อใชในการ
อนุรักษพลังงาน  

โดยกําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุ
เพื่อใชในการอนุรักษพลังงานดังกลาวมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรการสงเสริม
และชวยเหลือตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได (มาตรา 23) 

อีกนัยหนึ่ง มาตรการดังกลาวขางตนเปนเพียงมาตรการสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือ
ทางดานการเงินเทานั้น มิใชมาตรการควบคุม เหมือนดังเชนมาตรการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลของญ่ีปุน ซ่ึงกําหนดมาตรฐานการประเมินสําหรับผูผลิต
หรือผูนําเขารถยนตและเครื่องจักรอุปกรณอ่ืนๆ ที่ระบุไวในคําส่ังคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ (อุปกรณ
พิเศษ) เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณดังกลาว (ขอ 
78) รวมทั้ง  การกําหนดใหเครื่องจักรและอุปกรณพิเศษดังกลาวจักตองทําฉลากที่แสดง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางถูกตอง  เพื่อให ผูบ ริโภคสามารถเลือกซ้ืออุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงโดยการอางอิงถึงขอมูลที่ถูกตองเก่ียวกับระดับประสิทธิภาพการใช
พลังงานที่ติดอยูบนฉลากของเครื่องจักรและอุปกรณดังกลาวได (ขอ 80) 

ทั้งนี้ กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลของญ่ีปุนไดกําหนดขอบทลงโทษ
ผูฝาฝนไวดวย โดยระบุใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมในกรณีของรถยนต) อาจจะให
ขอเสนอแนะ (recommendation) ที่จําเปนแกผูผลิตและผูนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณพิเศษ
ดังกลาว หากพิจารณาเห็นวา สินคาดังกลาวจําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
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พลังงานอยางมาก เมื่อคํานึงถึงมาตรฐานการประเมินที่เกี่ยวของ และหากผูผลิตและผูนําเขาไม
เคารพเช่ือฟง รัฐมนตรีผูมีอํานาจก็สามารถประกาศ (publicize) ใหทราบโดยทั่วกัน รวมทั้ง
สามารถออกคําส่ัง (order) ใหผูผลิตและนําเขาปฏิบัติตามได (ขอ 79) 
 นอกจากนี้ หากรัฐมนตรีผูมีอํานาจพิจารณาเห็นวา การติดฉลากโดยผูผลิตและนําเขา
อุปกรณพิเศษไมเปนไปตามที่ประกาศกําหนด ก็สามารถใหขอเสนอแนะ (recommend) แกผูผลิต
และนําเขาเพื่อปฏิบัติตาม และหากผูผลิตไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะดังกลาว รัฐมนตรีฯ ก็สามารถ
ประกาศ (publicize) ใหทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งสามารถออกคําส่ัง (order) ใหผูผลิตและนําเขา
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะดังกลาวไดดวยเชนกัน (ขอ 81) 
 
2.3.4  มาตรการสําหรับภาคคมนาคมขนสง 

ความแตกตางประการสําคัญอีกประการหนึ่งระหวางกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยาง
สมเหตุสมผลของญ่ีปุนและพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของไทย
คือ กฎหมายฯ ของญ่ีปุน ฉบับปจจุบันไดระบุเกี่ยวกับมาตรการสําหรับภาคคมนาคมขนสง อัน
ไดแก มาตรการสําหรับบริษัทขนสงสินคา มาตรการสําหรับบริษัทเจาของสินคา และมาตรการ
สําหรับบริษัทขนสงผูโดยสาร โดยกําหนดใหบริษัทสงของและบริษัทขนสง รวมทั้งเจาของสินคาใน
ระดับธุรกิจขนาดใหญตองกําหนดแผนการอนุรักษพลังงานและรายงานปริมาณการบริโภค
พลังงานเปนประจําทุกป (ดูรายละเอียดใน 4.2.5 มาตรการสําหรับการคมนาคมขนสง บทที่ 4) 
ในขณะที่กฎหมายของไทยยังมิไดมีการระบุเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไว  

 
2.3.5  มาตรการสําหรับผูบริโภค 

นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลของญ่ีปุนฉบับปจจุบันยังได
ระบุเกี่ยวกับมาตรการสําหรับผูบริโภคไว โดยกําหนดพันธกรณีสําหรับผูผลิตและจําหนายพลังงาน
และผูขายปลีกเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานในการสงเสริมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงาน โดยกําหนดใหผูผลิตและจําหนายพลังงาน อาทิ บริษัทผลิตกระแสไฟฟาและ
บริษัทผลิตกาซ จักตองเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูง รวมทั้ง
จัดพิมพขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมอนุรักษพลังงาน นอกจากนี้ รานคาปลีกอุปกรณไฟฟาที่
ใชในครัวเรือนจักตองจัดแสดงขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชพลังงานของอุปกรณดังกลาวใน
รานของตนเพื่อใหผูบริโภคสามารถรับทราบขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการบริโภคพลังงานประจําป 
คาใชจายสําหรับเช้ือเพลิง และขอมูลที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ของอุปกรณดังกลาวไดโดยสะดวกอีกดวย 
(ขอ 86)  
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ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของไทยยังไมไดมีการ
ระบุเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไว 
 
3 สรุป 

โดยสรุป จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย นโยบาย มาตรการและแผนที่เกี่ยวของกับ
การอนุรักษพลังงานของประเทศไทยและประเทศญี่ปุนขางตน สามารถสรุปประเด็นความแตกตาง 
และชองวางทางกฎหมาย นโยบาย มาตรการและแผนเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานที่ไทยนาจะ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุง โดยสอดคลองเหมาะสมกับสภาพการณของประเทศตอไปได ดังนี้ 

1. การกําหนดแนวนโยบายพลังงานพื้นฐานไวในกฎหมาย โดยระบุใหผูยกราง
มาตรการและแผนพลังงานตองคํานึงถึงและยึดถือในการยกรางมาตรการและ
แผนดังกลาว (ดูรายละเอียด 1) 

2. การกําหนดใหมาตรฐานการประเมินการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงาน/
อาคารใชบังคับกับโรงงาน/อาคารทั่วไป โดยไมจํากัดเฉพาะกับโรงงาน/อาคาร
ควบคุมเทานั้น (ดูรายละเอียด 2.3.1 และ 2.3.2) 

3. การกําหนดมาตรการสําหรับผูผลิตวัสดุกอสราง รวมทั้ง การใหอํานาจรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของในการใหคําแนะนําและคําปรึกษาที่จําเปนสําหรับผูผลิตและผู
นําเขาวัสดุกอสรางที่ชวยอนุรักษพลังงานในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและ
การติดฉลากกํากับคุณสมบัติความเปนฉนวนของวัสดุกอสรางดังกลาว (ดู
รายละเอียด 2.2.2 และ2.3.2 ) 

4. การกําหนดมาตรการสําหรับผูผลิตและนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณ ที่มิใช
เปนเพียงมาตรการสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือทางดานการเงินเทานั้น 
หากแตเปนมาตรการควบคุม อาทิ การกําหนดมาตรฐานการประเมินใหผูผลิต
และนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานสูงปฏิบัติตาม รวมถึงการ
กําหนดพันธกรณีในการติดฉลากที่แสดงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยาง
ถูกตอง (ดูรายละเอียด 2.3.3 ) 

5. การระบุมาตรการสําหรับภาคคมนาคมขนสง อาทิ มาตรการสําหรับบริษัท
ขนสงสินคา มาตรการสําหรับบริษัทเจาของสินคา และมาตรการสําหรับบริษัท
ขนสงผูโดยสารไวในกฎหมาย (ดูรายละเอียด 2.3.4 ) 

6. การระบุมาตรการสําหรับผูบริโภค อาทิ พันธกรณีสําหรับผูผลิตและจําหนาย
พลังงานและผูขายปลีกเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานในการสงเสริมและ 
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เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไวในกฎหมาย (ดูรายละเอียด 
2.3.5 ) 

ในบทถัดไป อันเปนบทสุดทายของงานวิจัย จะไดศึกษาถึงความเหมาะสมและแนวทางที่
เหมาะสมในการนําเอามาตรการดังกลาวขางตนมาประยุกตใชกับประเทศไทย 
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บทที่ 4 
บทสรุปและเสนอแนะ 

เกี่ยวกับความเหมาะสมและแนวทางที่เหมาะสมในการนํา
มาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานของประเทศญีปุ่นมา

ประยุกตใชในประเทศไทย 
 
 

ในบทที่แลว ไดสรุปประเด็นทางกฎหมาย นโยบาย มาตรการและแผนเกี่ยวกับการอนุรักษ
พลังงานของประเทศญี่ปุนใน 5 ประเด็นหลักที่ไทยนาจะสามารถนํามาประยุกตใชในประเทศไทย
ได 

วัตถุประสงคของบทนี้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประเด็นความเหมาะสมและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางที่เหมาะสมในการนําประเด็นดานการอนุรักษพลังงานของประเทศญี่ปุนขางตนมา
ประยุกตใชในประเทศไทย 
 
1 การกําหนดนโยบายพลังงานพื้นฐาน 

ดังที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 3 วา การกําหนดนโยบาย มาตรการและแผนพลังงานแหงชาติ
ของญ่ีปุนและของไทยมีขอแตกตางประการสําคัญคือ ในกรณีของญ่ีปุน กฎหมาย พื้นฐานวาดวย
นโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002 ไดมีการกําหนดแนวนโยบายพลังงานพื้นฐานแหงชาติ
ไวในกฎหมายฉบับดังกลาว รวมทั้งกําหนดใหผูยกรางมาตรการและแผนพลังงานแหงชาติตอง
คํานึงถึงและยึดถือในการยกรางมาตรการและแผนดังกลาว โดยมีแนวนโยบายที่สําคัญ 3 ประการ 
ไดแก 1) อุปทานพลังงานที่มีเสถียรภาพ 2) การใชพลังงานที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
และ 3) การใชกลไกทางการตลาด ทั้งนี้ ในกฎหมายฉบับดังกลาว ไดระบุวัตถุประสงคในการตรา
กฎหมายฉบับนี้วา เพื่อสงเสริมการดําเนินมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานอยางยั่งยืน 
ครอบคลุมและมียุทธศาสตร 

สวนกรณีของไทยนั้น พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ .ศ   .2535 
ถึงแมจะกําหนดใหมีการยกราง”นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ” แต
ก็มิไดมีการกําหนดแนวนโยบายพลังงานพื้นฐานซ่ึงคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
จะตองยึดถือไวเปนการเฉพาะ นโยบายพลังงานแหงชาติของไทยที่ผานมาจึงถูกกําหนดโดย
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติแตละคณะ ทั้งนี้ หากพิจารณาจากองคประกอบของ
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คณะกรรมการชุดดังกลาว ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ และมีรัฐมนตรีของกระทรวงที่
เกี่ยวของตางๆ เปนกรรมการ จะเห็นไดวา นโยบายพลังงานของไทยจะถูกกําหนดโดยนโยบายของ
รัฐบาลแตละชุดที่ผลัดเปล่ียนกันเขามาบริหารประเทศ ซ่ึงอาจทําใหนโยบายพลังงานของชาติขาด
ความยั่งยืนและมียุทธศาสตรในระยะยาว  

ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหนโยบายพลังงานของไทยมีความยั่งยืนและมียุทธศาสตรใน
ระยะยาว จึงนาจะเปนการเหมาะสมที่จะใหมีการกําหนดแนวนโยบายพลังงานพื้นฐานไวใน
กฎหมายที่เกี่ยวของของไทย โดยแนวทางที่เหมาะสมก็คือการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ .ศ   .2535 โดยระบุกําหนดเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐาน
ไวเปนการเฉพาะในกฎหมายฉบับดังกลาว รวมทั้งกําหนดใหคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติในการยกราง ”นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ” ตอง
คํานึงถึงแนวนโยบายพลังงานพื้นฐานดังกลาวดวย 

สําหรับประเด็นแนวนโยบายพลังงานพื้นฐานที่สมควรไดรับการระบุไวในการแกไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนั้น ควรเปนประเด็นแนวนโยบายพลังงานที่สะทอน
ยุทธศาสตรพลังงานของชาติในระยะยาว โดยในการกําหนดเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวนั้น สมควร
ใหมีการหารือในวงกวางรวมกันกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

นอกจากนี้ ยังอาจระบุเพิ่มไวในพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
พ .ศ   .2535 เกี่ยวกับพันธกรณีสําหรับรัฐบาล หนวยงานทองถิ่น และผูผลิต ในการกําหนดหรือ
ดําเนินการตามมาตรการพลังงานที่สอดคลองกับนโยบายพลังงานพื้นฐานดังกลาว รวมทั้งอาจ
กําหนดใหมีการรายงาน “แผนพลังงาน” ที่ยกรางตามแนวนโยบายพลังงานพื้นฐานและผลการ
ดําเนินการตามแผนฯ ตอรัฐสภา และมีการทบทวนแผนดังกลาวเปนระยะๆ ดวย  
  
2 มาตรฐานการประเมินการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงาน/อาคาร

ทั่วไป 
กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลของญ่ีปุนและพระราชบัญญัติการ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของไทยตางกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับ
โรงงานและอาคารที่มีเนื้อหาสาระที่ใกลเคียงกัน กลาวคือ เปนการกําหนดมาตรการควบคุมการใช
พลังงานในโรงงานและอาคารเหมือนกัน โดยกฎหมายทั้งสองฉบับกําหนดมาตรฐานการประเมิน
การอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานและอาคาร รวมทั้งระบุใหรัฐมนตรีหรืออธิบดีผูมีอํานาจในการ
ใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกโรงงานและอาคารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมิน
ดังกลาว 
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แตขอแตกตางประการสําคัญระหวางกฎหมายของญี่ปุนและของไทยคือ  กฎหมายของ
ญ่ีปุนระบุใหมีการกําหนดมาตรฐานการประเมินการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานและอาคาร ที่
ใชบังคับกับโรงงานและอาคารทั่วไป โดยไมจํากัดเฉพาะกับโรงงานและอาคารควบคุมเทานั้น แต
ในกรณีของไทย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ระบุใหมีการกําหนด
มาตรฐานการประเมินสําหรับโรงงานและควบคุมเทานั้น 

อยางไรก็ดี การกําหนดมาตรฐานการประเมินการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานและ
อาคาร ซ่ึงรวมถึงโรงงานและอาคารทั่วไป รวมทั้งระบุใหรัฐมนตรีหรืออธิบดีผูมีอํานาจในการให
คําแนะนําและคําปรึกษาแกโรงงานและอาคารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมิน
ดังกลาวก็นาจะสามารถเสริมสรางความเขมแข็งใหกับมาตรการอนุรักษพลังงานของไทยไดอีกทาง
หนึ่ง ซ่ึงแทที่จริงแลว ใน“แผนอนุรักษพลังงาน”แหงชาติ ฉบับที่ 1 ชวงป 2538-2542 และฉบับที่ 2 
ชวงป 2543-2547 ที่ผานมา จะเห็นไดวา ไดมีการกําหนดแผนงานโครงการสําหรับโรงงานและ
อาคารทั่วไป ที่มิใชโรงงานหรืออาคารควบคุม ไดแก  

1) โครงการอาคารของรัฐ(แผนงานภาคบังคับ) มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการอนุรักษ
พลังงานในอาคารของรัฐที่ไมใชอาคารควบคุม ที่มีอยูประมาณ 2,069 อาคาร เพื่อเปนแบบอยาง
ในการเปนผูนําดานอนุรักษพลังงาน และเพื่อประหยัดงบประมาณในการใชพลังงานของรัฐ และ 

2) โครงการโรงงานและอาคารทั่วไปที่กําลังใชงาน(แผนงานภาคความรวมมือ) เพื่อ
ชวยเหลือโรงงานและอาคารทั่วไปที่ใชงานอยูในปจจุบัน ที่ไมใชโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
ดําเนินการอนุรักษพลังงานแบบงายๆ โดยชวยตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานและ
สนับสนุนการลงทุนเพื่อการอนุรักษพลังงาน โดยเงินอุดหนุนมีทั้งกรณีคิดตามสัดสวนการลงทุนคา
วัสดุอุปกรณและเครื่องจักร หรือชวยเปนเงินกูดอกเบี้ยตํ่า 
 ดังนั้น จะเห็นไดวา ถึงแมจะยังมิไดมีการกําหนดไวในกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการควบคุม
การใชพลังงานสําหรับโรงงานและอาคารทั่วไป แตในแงของนโยบายก็ไดมีการดําเนินโครงการ
เกี่ยวกับการใชพลังงานในโรงงานและอาคารทั่วไปอยูบางพอสมควร 
 อยางไรก็ดี เพื่อเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับมาตรการอนุรักษพลังงานของไทย 
การกําหนดมาตรการควบคุมการใชพลังงานสําหรับโรงงานและอาคารทั่วไปไวในกฎหมายที่
เกี่ยวของก็นาจะเปนการเหมาะสม 

ทั้งนี้ แนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินการก็คือ การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ในสวนของหมวดที่ 1 และ 2 วาดวยการอนุรักษพลังงาน
ในโรงงานและอาคารตามลําดับ โดยระบุใหมีการกําหนดมาตรฐานการประเมินการอนุรักษ
พลังงานสําหรับโรงงานและอาคาร ที่ใชบังคับกับโรงงานและอาคารทั่วไป โดยไมจํากัดเฉพาะกับ
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โรงงานและอาคารควบคุมเทานั้น รวมทั้งระบุใหอธิบดีผูมีอํานาจใหคําแนะนําและคําปรึกษาแก
โรงงานและอาคารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินดังกลาวดวย  
 
3 มาตรการและการใหคําแนะนําสําหรับผูผลิตวัสดุกอสราง 

ในสวนของมาตรการสําหรับอาคารนั้น กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล
ของญ่ีปุนและพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของไทยมีความ
แตกตางในสาระสําคัญอีกประการหนึ่งคือ กฎหมายฯ ของญ่ีปุนใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมในการใหคําแนะนําและคําปรึกษาที่จําเปนสําหรับผูผลิตและผู
นําเขาวัสดุที่เปนฉนวนปองกันการสูญเสียความรอนผานผนังดานนอก หนาตาง และสวนอ่ืนๆ ของ
อาคาร ในการพัฒนาปรับปรุงและการติดฉลากกํากับคุณสมบัติความเปนฉนวนของวัสดุกอสรางที่
ตนผลิต ซ่ึงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของไทย หมวด 2 (การ
อนุรักษพลังงานในอาคาร) ไมมีการกําหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวอยางชัดเจน 

นอกจากนี้ จากการศึกษาเปรียบเทียบสาระสําคัญของ “นโยบายพื้นฐานวาดวยการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผล” ของญ่ีปุน และ “แผนอนุรักษพลังงาน” และ”นโยบายและแผนการ
บริหารและพัฒนาพลังงาน” ของไทยในบทที่ 16 พบวา “แผนอนุรักษพลังงาน” และ”นโยบายและ
แผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน” ของไทย มิไดกลาวถึงมาตรการสําหรับผูผลิตวัสดุกอสรางไว
ในรายละเอียด เหมือนดังเชน “นโยบายพื้นฐานวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล” ของ
ญ่ีปุน 

การกําหนดเกี่ยวกับวัสดุเพื่อใชในการการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงรวมถึงวัสดุกอสรางนั้น มี
ปรากฏอยูใน หมวด 3 (การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร อุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุเพื่อ
อนุรักษพลังงาน) ของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 โดยระบุให 
ผูผลิตและจําหนายเครื่องจักร อุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงานมิ
สิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุ รักษพลังงานตาม
พระราชบัญญัติฯ ได  

อยางไรก็ดี มาตรการดังกลาวเปนเพียงมาตรการสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือทางดาน
การเงินเทานั้น หาใชเปนมาตรการควบคุมไม ดังนั้น การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ในสวนของหมวดที่ 2 เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานในอาคาร โดย
กําหนดมาตรการสําหรับผูผลิตวัสดุกอสราง รวมทั้ง การใหอํานาจรัฐมนตรีที่เกี่ยวของในการให
คําแนะนําและคําปรึกษาที่จําเปนสําหรับผูผลิตและผูนําเขาวัสดุกอสรางที่ชวยอนุรักษพลังงานใน
การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและการติดฉลากกํากับคุณสมบัติความเปนฉนวนของวัสดุกอสราง
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ดังกลาวก็นาจะเปนการเหมาะสมในการชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแกมาตรการอนุรักษ
พลังงานในอาคารไดอีกทางหนึ่ง 

 
4 มาตรการสําหรับผูผลิตและนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณ 

ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตนวา หมวด 3 (การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร อุปกรณและ
สงเสริมการใชวัสดุเพื่ออนุรักษพลังงาน) ของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 
2535 เปนเพียงมาตรการสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือทางดานการเงินเทานั้น มิใชมาตรการ
ควบคุมเหมือนดังเชนมาตรการตามที่ กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยาง
สมเหตุสมผลของญ่ีปุน ซ่ึงกําหนดมาตรฐานการประเมินสําหรับผูผลิตหรือผูนําเขารถยนตและ
เครื่องจักรอุปกรณอ่ืนๆ ที่ระบุไวในคําส่ังคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ (อุปกรณพิเศษ) เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณดังกลาว รวมทั้งกําหนดให
เครื่องจักรและอุปกรณพิเศษดังกลาวจักตองทําฉลากที่แสดงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยาง
ถูกตอง  

อยางไรก็ดี ถึงแมจะยังไมไดมีการระบุไวในกฎหมาย แต ”นโยบายและแผนการบริหาร
และพัฒนาพลังงานของประเทศ” ของไทย (21 พฤศจิกายน 2549) ก็ไดกําหนดใหมีการเรง
ดําเนินการกําหนดมาตรฐานการประหยัดพลังงานของอุปกรณ เครื่องจักร และเครื่องยนตที่ใช
พลังงาน รวมทั้ง ดําเนินการติดฉลากอุปกรณที่ไดกําหนดมาตรฐานไวแลว 

แนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินการนํามาตรการดังกลาวมาใชในประเทศไทยก็คือ  การ
แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 หมวด 3 (การอนุรักษ
พลังงานในเครื่องจักร อุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุเพื่ออนุรักษพลังงาน) โดยระบุใหมีการ
กําหนดมาตรฐานการประเมินสําหรับผูผลิตหรือผูนําเขารถยนตและเครื่องจักรอุปกรณอ่ืนๆ ที่ใช
พลังงานสูง รวมทั้งกําหนดใหมีการทําฉลากที่แสดงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางถูกตอง 
เพื่อใหผูบริโภคสามารถเลือกซ้ืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงโดยการอางอิงถึงขอมูล
ที่ถูกตองเก่ียวกับระดับประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ติดอยูบนฉลากของเครื่องจักรและอุปกรณ
ดังกลาวได 

 
5 มาตรการสําหรับภาคคมนาคมขนสง 
 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของไทยยังมิไดมีการระบุ
เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานในภาคคมนาคมขนสง เหมือนดังเชนกรณีของกฎหมายอนุรักษ
พลังงานของประเทศญี่ปุนฉบับที่ไดรับการแกไขปรับปรุงในป ค.ศ. 2005 ถึงแมใน ”นโยบายและ
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แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ” ของไทย (21 พฤศจิกายน 2549) จะกําหนดใหมี
การสงเสริมการใชระบบขนสงมวลชนใหมากขึ้น รวมทั้งการริเริ่มมาตรการประหยัดพลังงานในภาค
ขนสงก็ตาม 
  อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาวา ภาคคมนาคมขนสงของไทยมีสัดสวนการใชพลังงานคิดเปน
อัตราสวนสูงถึงรอยละ 37 ของปริมาณการใชพลังงานรวมภายในประเทศแลว การกําหนด
มาตรการควบคุมทางกฎหมายสําหรับภาคการคมนาคมขนสงก็นาจะเปนการเหมาะสม โดยในช้ัน
นี้ อาจใชมาตรการตามกฎหมายอนุรักษพลังงานของประเทศญี่ปุนมาเปนตนแบบในการแกไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 โดยการระบุใหมี 

1. การกําหนดมาตรฐานการประเมินการอนุรักษพลังงานสําหรับบริษัทขนสงสินคา 
บริษัทเจาของสินคาและบริษัทขนสงผูโดยสาร รวมทั้งการจัดใหมีการใหคําแนะนําและคําปรึกษา
แกบริษัทดังกลาวเกี่ยวกับมาตรการเพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึง
มาตรฐานหรือหลักเกณฑการประเมินดังกลาว 

2. การกําหนดประเภทของบริษัทขนสงสินคา บริษัทเจาของสินคาและบริษัทขนสง
ผูโดยสารที่มีการใชพลังงานสําหรับการขนสงในปริมาณที่สูง เปนบริษัทควบคุม โดยกําหนดใหมี
หนาที่ตามกฎหมายในการปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินดังกลาวขางตนอยางเครงครัด รวมทั้ง
มีหนาที่ในการจัดทําแผนอนุรักษพลังงานและการรายงานสถานการณใชพลังงานเปนระยะๆ ดวย  
 
6 มาตรการสําหรับผูบริโภค 

การแกไขกฎหมายอนุรักษพลังงานของประเทศญี่ปุนในป ค.ศ. 2005 ไดมีการเพิ่ม
มาตรการสําหรับผูบริโภคดวยเชนกัน โดยกําหนดใหผูผลิตและจําหนายพลังงานและผูขายปลีก
เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานสงเสริมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดย
กําหนดใหผูผลิตและจําหนายพลังงาน อาทิ บริษัทผลิตกระแสไฟฟาและบริษัทผลิตกาซ จักตอง
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูง รวมทั้งจัดพิมพขอมูลเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจกรรมอนุรักษพลังงาน นอกจากนี้ รานคาปลีกอุปกรณไฟฟาที่ใชในครัวเรือนจักตอง
จัดแสดงขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชพลังงานของอุปกรณดังกลาวในรานของตนเพื่อให
ผูบริโภคสามารถรับทราบขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการบริโภคพลังงานประจําป คาใชจายสําหรับ
เช้ือเพลิง และขอมูลที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ของอุปกรณดังกลาวไดโดยสะดวกอีกดวย 

ทั้งนี้ โดยที่ใน ”นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ” ของไทย 
(21 พฤศจิกายน 2549) ไดกําหนดใหมีการกําหนดเปาหมายและเรงดําเนินการอนุรักษพลังงานทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง และปลูกฝงให
เกิดการใชพลังงานอยางรูคุณคา เชน การเลือกซ้ืออุปกรณที่ติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช
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พลังงาน ดังนั้น การกําหนดพันธกรณีสําหรับผูผลิตและจําหนายพลังงานและผูขายปลีกเครื่องจักร
และอุปกรณที่ใชพลังงานในการสงเสริมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 
โดยเฉพาะการจัดแสดงขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชพลังงานของอุปกรณ  ไว ใน
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ก็นาจะชวยทําใหนโยบายดังกลาวขางตนประสบ
ผลเปนรูปธรรมไดงายขึ้น 
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สรุป 
 

จากการศึกษาขางตน สามารถสรุปประเด็นสําคัญได ดังนี้ 
∏ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการอนุรักษพลังงานของประเทศญี่ปุน ไดแก กฎหมาย

พื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002 กฎหมายวาดวยการใชพลังงาน
อยางสมเหตุสมผล (กฎหมายอนุรักษพลังงาน) ค.ศ. 1979 (แกไขปรับปรุง ค.ศ. 1983 
1993 1998 2002 และ 2005) กฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงาน
และการนํากลับมาใชประโยชน ค .ศ.  1993 (แกไขปรับปรุง ค.ศ . 2003) รวมทั้ง
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายดังกลาว 

∏  กฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002 เปนกฎหมายที่
กําหนดเกี่ยวกับนโยบายพื้นฐานดานพลังงาน (อุปทานพลังงานที่มีเสถียรภาพ การใช
พลังงานที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และการใชกลไกทางการตลาด) ที่รัฐบาล
กลางและรัฐบาลทองถิ่นจะตองยึดถือในการกําหนดมาตรการดานอุปสงค-อุปทาน
พลังงาน (รวมถึงมาตรการอนุรักษพลังงาน) และการจัดทําแผนพลังงานพื้นฐานสําหรับ
การดําเนินมาตรการดังกลาว 

∏ กฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใชประโยชน 
มีสาระสําคัญเปนการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับมาตรการสงเสริมสนับสนุนและใหความ
ชวยเหลือทางการเงินสําหรับผูประกอบธุรกิจซ่ึงสมัครใจดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมการใช
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมเหตุสมผล ตามประเภทโครงการที่ระบุไวใน
กฎหมายฯ เพื่อชวยใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล 

∏ อยางไรก็ดี มาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานที่สําคัญที่สุดของประเทศญี่ปุนไดแก 
มาตรการควบคุมตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน ซ่ึงสาระสําคัญเปนการกําหนดพันธกรณี
สําหรับเจาของโรงงาน เจาของบริษัทขนสง เจาของอาคาร และผูผลิตหรือผูนําเขาอุปกรณ
ที่ใชพลังงาน โดยการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยาง
สมเหตุสมผลใหผูใชพลังงานดังกลาวยึดถือปฏิบัติเพื่อใหการใชพลังงานเปนไปอยาง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกําหนดประเภทโรงงาน บริษัทขนสง และอาคาร
ควบคุมที่มีพันธกรณีในการแตงต้ังผูจัดการดานพลังงาน (โรงงาน) จัดทําแผนการอนุรักษ
พลังงานและรายงานสถานะการใชพลังงานประจําป เปนตน  

∏ สําหรับประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวของกับมาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ไดแก 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการ
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พัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2535 

∏ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 เปน
การกําหนดองคประกอบ อํานาจหนาที่และการดําเนินการของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ โดยเฉพาะการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน
ของประเทศ รวมทั้งการติดตาม ดูแล ประสาน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานดังกลาว (อาจเทียบไดกับกฎหมายพื้นฐานวาดวย
นโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002 ของญ่ีปุน) 

∏ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 เปนการ
กําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานและอาคารควบคุม รวมทั้งการจัดต้ัง 
"กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน" เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือ
หรืออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน (เทียบไดกับกฎหมายวาดวยการ
ใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล และกฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษ
พลังงานและการนํากลับมาใชประโยชนของญ่ีปุน) 

∏ จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานของประเทศไทยและ
ประเทศญ่ีปุน พบวา มาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานของญี่ปุนที่มีความเหมาะสม
และที่ไทยสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกมาตรการดานการ
อนุรักษพลังงานของไทยได โดยการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 
2535 ไดแก 
o  การกําหนดแนวนโยบายพลังงานพื้นฐานไวในกฎหมาย โดยระบุใหผูยกราง

มาตรการและแผนพลังงานตองคํานึงถึงและยึดถือในการยกรางมาตรการและ
แผนดังกลาว  

o การกําหนดใหมาตรฐานการประเมินการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงาน/อาคาร
ใชบังคับกับโรงงาน/อาคารทั่วไป โดยไมจํากัดเฉพาะกับโรงงาน/อาคารควบคุม
เทานั้น  

o การกําหนดมาตรการสําหรับผูผลิตวัสดุกอสราง รวมทั้ง การใหอํานาจรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของในการใหคําแนะนําและคําปรึกษาที่จําเปนสําหรับผูผลิตและผูนําเขา
วัสดุกอสรางที่ชวยอนุรักษพลังงานในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและการติด
ฉลากกํากับคุณสมบัติความเปนฉนวนของวัสดุกอสรางดังกลาว  
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o การกําหนดมาตรการสําหรับผูผลิตและนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณ ที่มิใชเปน
เพียงมาตรการสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือทางดานการเงินเทานั้น หากแต
เปนมาตรการควบคุม อาทิ การกําหนดมาตรฐานการประเมินใหผูผลิตและนําเขา
เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานสูงปฏิบัติตาม รวมถึงการกําหนดพันธกรณีใน
การติดฉลากที่แสดงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางถูกตอง  

o การระบุมาตรการสําหรับภาคคมนาคมขนสง อาทิ มาตรการสําหรับบริษัทขนสง
สินคา มาตรการสําหรับบริษัทเจาของสินคา และมาตรการสําหรับบริษัทขนสง
ผูโดยสารไวในกฎหมาย 

o  การระบุมาตรการสําหรับผูบริโภค อาทิ พันธกรณีสําหรับผูผลิตและจําหนาย
พลังงานและผูขายปลีกเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานในการสงเสริมและ 
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไวในกฎหมาย 
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ภาคผนวกที ่1 

Fundamental Law on Energy Policy Measures 

14 June 2002, Law No.71 
(Purpose) 
 Article 1 
This Law sets forth the fundamental policy on energy demand and supply measures, obligations laid 
upon the Government and local governments, and related provisions regarded as basic principles for 
establishing energy demand and supply policy measures in recognition that energy is an essential factor 
for maintenance and improvement of the lives of the national population as well as stability and 
development of the national economy, and the fact that energy use has a tremendous impact on 
regional and global environments. By establishing these fundamental policies, obligations, and related 
provisions, this Law aims for long-term, comprehensive, and strategic promotion of energy demand and 
supply policy measures to realize maintenance of regional and global environments and sustainable 
development of the national and global economies.  

(Maintenance of Energy Supply and Security) 
Article 2  
1. Energy security measures shall be established on the basis that energy supply sources will be 
diversified, energy self-sufficiency will be improved, and energy security will be maintained in recognition 
of the state of the world’s instabilities surrounding energy. This can be realized by reducing excessive 
dependency on specific regions of primary energy import such as petroleum, developing energy 
resources regarded as important to the nation and energy transport infrastructures, securing energy 
storage, promoting rational use of energy, and implementing appropriate energy-related crisis 
management. 
2. Policy measures on energy supply sources considered significantly difficult to store and substitute by 
other supply sources shall be established to the effect that the supply source reliability and sustainability 
will be maintained.  

(Environmental Consideration) 
Article 3 
Energy demand and supply policy measures shall be established to the effect that energy demand and 
supply will be realized with a view to global warming prevention and creation of sustainable societies by 
promoting conversion to non-fossil fuel energy use, such as solar and wind power, and rational use of 
fossil fuels.  

(Utilization of Market Mechanisms) 
Article 4  
Economic restructuring related policy measures on energy demand and supply such as liberalization of 
the energy market shall be established to the effect that manufacturers fully exercise their independence 
and creativity while demand-side benefits are fully assured in complete recognition of policy objectives 
defined in the previous two articles. 

(Government Obligations) 
Article 5  
1. The Government shall establish energy demand and supply policy measures in a comprehensive 
manner and implement them according to the fundamental policies on energy demand and supply 
measures (hereinafter referred to as “Fundamental Policy”) defined in Articles 2 to 4.  
2. The Government shall make efforts to reduce environmental burden by taking the initiative in using 
environmentally friendly energy-consuming goods.  

(Local Government Obligations) 
Article 6 
1. Local governments shall establish and implement energy demand and supply policy measures 
according to the Fundamental Policy in compliance with Government policy measures and with due 
consideration to circumstances in their region.  
2. Local governments shall make efforts to reduce environmental burden by taking the initiative in using 
environmentally friendly energy-consuming goods.  
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(Manufacturers’ Obligations) 
Article 7 
Manufacturers shall make efforts in their business operations to exercise independence and creativity, 
promote rational use of energy, secure sustainable energy supplies, and promote energy use that 
benefits regional and global environments, and shall cooperate with policy measures established by the 
Government and local governments. 

(Efforts by the Public) 
Article 8 
The public shall make efforts to use energy rationally and take initiatives in using renewable energy.  

(Mutual Cooperation) 
Article 9 
The Government, local governments, manufacturers, the public, and private organizations composed of 
those members of the public shall understand their roles and cooperate on energy demand and supply 
issues. 

(Legislative and Other Measures) 
Article 10 
The Government shall take legislative, financial, and other necessary measures to implement its energy 
demand and supply policy measures. 

(Reports to the Diet) 
Article 11 
Each year the Government shall submit summary reports to the Diet on energy demand and supply 
policy measures implemented. 

(Fundamental Energy Plan) 
Article 12 
1. The Government shall establish a fundamental plan on energy demand and supply (hereinafter 
referred to as the “Fundamental Energy Plan”) to promote long-term, comprehensive, and strategic 
implementation of energy demand and supply policy measures.  
2. The Fundamental Energy Plan defines the following items. a. A fundamental policy on energy 
demand and supply measures. b. Measures on energy demand and supply issues that shall be 
implemented in a long-term, comprehensive, and strategic manner. c. Energy-related technology and 
research and development activities regarded as important and related measures that shall be 
implemented in a long-term, comprehensive, and strategic manner. d. Provisions other than those 
defined in the previous three items to promote energy demand and supply policy measures that shall be 
implemented in a long-term, comprehensive, and strategic manner.  
3. The Minister of Economy, Trade, and Industry shall establish a draft Fundamental Energy Plan and 
solicit cabinet approval in consultation with heads of related administrative bodies and the Advisory 
Committee for Natural Resources and Energy.  
4. The Minister of Economy, Trade, and Industry shall immediately report the Fundamental Energy Plan 
to the Diet after it has gained the cabinet approval defined in the previous provision and publicize it.  
5. The Government shall deliberate on the contents of the Fundamental Energy Plan at least every three 
years and amend it if necessary in recognition of current circumstances surrounding energy and results 
of evaluation of energy-related policy measures.  
6. Provisions defined in items 3 and 4 shall apply in case of amendment of the Fundamental Energy 
Plan.  
7. The Government shall make efforts to take necessary measures for smooth implementation of 
measures based on the Fundamental Energy Plan by allocating necessary funds each year in the fiscal 
budget within the scope of the nation’s finances.  

(Promotion of International Cooperation) 
Article 13  
The Government shall make efforts to take necessary measures to promote cooperation with 
international energy and environmental conservation agencies, facilitate international academic 
exchange, encourage participation in international research and development activities, propose 
international joint actions, facilitate bilateral and multilateral cooperation in energy development, and 
encourage other international cooperation to secure the global energy demand and supply situation with 
a view to maintaining global environmental protection by preventing climate change caused by energy 
use. 
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(Dissemination of Energy-related Information) 
Article 14 
The Government shall make efforts to actively publicize energy-related information to gain wider public 
understanding and interest through various opportunities in view of possible use of the information by 
non-profit organizations and take necessary measures to educate the public on appropriate energy use 
and disseminate related knowledge. 

Supplementary Provision 

(Date of Implementation) 
Article 1 
This Law shall take effect as from the promulgation date 
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Chapter 1 General Provisions 
Article 1 (Purpose) 
The purpose of this Act is, with the aim to contribute to securing the effective 
utilization of fuel resources according to the economic and social environment 
concerning energy in and outside Japan, to implement the measures required for 
the rational use of energy with regard to factories, transportation, buildings, and 
machinery and equipment as well as other necessary measures, etc. for 
comprehensively promoting the rational use of energy, thereby contributing to 
the sound development of the national economy. 
 
Article 2 (Definitions) 
(1) The term “Energy” as used in this Act shall mean fuel and heat (excluding 
heat used to replace the heat generated from fuel, which is specified by a Cabinet 
Order; the same shall apply hereinafter) and electricity (excluding electricity 
used to replace the electricity obtained by converting the power gained by 
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converting the heat generated from fuel, which is specified by a Cabinet Order; 
the same shall apply hereinafter). 
(2) The term “Fuel” as used in this Act shall mean crude oil, volatile oil, heavy oil 
and other oil products specified by an Ordinance of the Ministry of Economy, 
Trade and Industry, flammable natural gas, and coal, coke and other coal 
products specified by an Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and 
Industry, which are used for combustion and other usages specified by an 
Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry. 
 

Chapter 2 Basic Policy, etc. 
Article 3 (Basic Policy) 
(1) The Minister of Economy, Trade and Industry shall, from the perspective of 
comprehensively promoting the rational use of Energy with regard to factories or 
workplaces (hereinafter simply referred to as "Factories"), transportation, 
buildings, machinery and equipment, etc., formulate and publicize a basic policy 
for the rational use of Energy (hereinafter referred to as the "Basic Policy"). 
(2) The Basic Policy shall provide for basic matters concerning the measures to be 
implemented by Energy users, etc. for the rational use of Energy, basic matters 
concerning the measures to promote the rational use of Energy, and other 
matters concerning the rational use of Energy, while taking into consideration 
long-term Energy supply-demand forecasts, the technical level related to the 
rational use of Energy, and other circumstances. 
(3) The Minister of Economy, Trade and Industry shall obtain a cabinet decision 
for the formulation of the Basic Policy. 
(4) The Minister of Economy, Trade and Industry shall, when he/she intends to 
formulate the Basic Policy, consult with the Minister of Land, Infrastructure and 
Transport in advance with regard to the part pertaining to transportation, the 
part pertaining to buildings (excluding the part pertaining to the improvement 
and labeling of the quality of building materials), and the part pertaining to the 
performance of automobiles in light of Energy consumption. 
(5) The Minister of Economy, Trade and Industry shall revise the Basic Policy 
when it is necessary to do so due to any changes in the circumstances set forth in 
paragraph 2. 
(6) The provisions of paragraphs 1 to 4 shall apply mutatis mutandis to the 
revision of the Basic Policy under the preceding paragraph. 
 
Article 4 (Role of Energy Users) 
Persons who use Energy shall, while giving due consideration to the provisions of 
the Basic Policy, endeavor to realize the rational use of Energy. 
 

Chapter 3 Measures Pertaining to Factories, etc. 
Section 1 Measures Pertaining to Factories 

 
Article 5 (Standards of Judgment for Business Operators) 
(1) For the purpose of ensuring the appropriate and effective implementation of 
the rational use of Energy in Factories, the Minister of Economy, Trade and 
Industry shall establish and publicize standards of judgment for business 
operators using Energy in Factories, with regard to the following matters as well 
as the targets for the rational use of Energy and the measures to be taken 
systematically to achieve such targets. 

(i) Rationalization of combustion of Fuels 
(ii) Rationalization of heating and cooling as well as heat transfer. 
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(iii) Recovery and utilization of waste heat. 
(iv) Rationalization of conversion of heat into power, etc. 
(v) Prevention of Energy loss due to emission, conduction, resistance, etc. 
(vi) Rationalization of conversion of electricity into power, heat, etc. 

(2) The standards of judgment prescribed in the preceding paragraph shall be 
established by taking into consideration long-term Energy supply-demand 
forecasts, the technical level related to the rational use of Energy, and other 
circumstances, and shall be revised if necessary depending on any changes in 
these circumstances. 
 
Article 6 (Guidance and Advice) 
The competent minister may, when he/she finds it necessary in order to ensure 
the proper implementation of the rational use of Energy in Factories, provide 
business operators using Energy in Factories with necessary guidance and advice 
with regard to the implementation of the matters listed in the items of paragraph 
1 of the preceding Article, by taking into consideration the standards of judgment 
prescribed in the same paragraph. 
 
Article 7 (Designation of Type 1 Designated Energy Management Factories) 
(1) The Minister of Economy, Trade and Industry shall designate Factories in 
which Energy consumption for a given business year (from April 1 to March 31 
next year; the same shall apply hereinafter), as calculated pursuant to the 
provision of a Cabinet Order, is beyond the level specified by a Cabinet Order, as 
Factories requiring promotion of the rational use of Energy. 
(2) A business operator that has a Factory shall, where Energy consumption in 
the Factory for the previous business year, as calculated pursuant to the 
provision of a Cabinet Order under the preceding paragraph, is beyond the level 
specified by a Cabinet Order under the same paragraph, notify the Minister of 
Economy, Trade and Industry, pursuant to the provision of an Ordinance of the 
Ministry of Economy, Trade and Industry, of the matters concerning the status of 
Energy use in the Factory as specified by an Ordinance of the Ministry of 
Economy, Trade and Industry; provided, however, that this shall not apply to a 
Factory designated pursuant to the same paragraph (hereinafter referred to as a 
“Type 1 Designated Energy Management Factory”). 
(3) A business operator that has a Type 1 Designated Energy Management 
Factory (hereinafter referred to as a “Type 1 Specified Business Operator”) may, 
where any of the events listed in the following items has occurred with respect to 
the Factory, make an offer to the Minister of Economy, Trade and Industry 
pursuant to the provision of the Ministry of Economy, Trade and Industry to the 
effect that the designation made under paragraph 1 should be rescinded. 

(i) The business operator has ceased to operate the business. 
(ii) The business operator’s Energy consumption as calculated pursuant to 

the provision of a Cabinet Order under paragraph 1 is no longer likely to be 
beyond the level specified by a Cabinet Order under the same paragraph. 
(4) Upon receiving an offer under the preceding paragraph, the Minister of 
Economy, Trade and Industry shall, when he/she finds a reason for the offer, 
rescind the designation made under paragraph 1 without delay. The same shall 
apply where, in the absence of an offer under the preceding paragraph, it seems 
that any of the events listed in the items of the same paragraph has occurred 
with respect to the Factory. 
(5) The Minister of Economy, Trade and Industry shall, when having made a 
designation pursuant to paragraph 1 or rescinded a designation pursuant to the 
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preceding paragraph, notify the minister with jurisdiction over the business 
pertaining to the Factory to that effect. 
 
Article 8 (Type 1 Energy Managers) 
(1) A Type 1 Specified Business Operator shall, pursuant to the provision of an 
Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry and in accordance 
with the standards established by a Cabinet Order, appoint a Type 1 Energy 
Manager for each of its Type 1 Designated Energy Management Factories from 
among persons who have a qualified Energy manager's license; provided, 
however, that this shall not apply to the following types of Type 1 Specified 
Business Operator (hereinafter referred to as "Type 1 Designated Business 
Operator"). 

(i) A Type 1 Specified Business Operator that has a Type 1 Designated 
Energy Management Factory that is used for a business falling within the 
manufacturing industry or other industries specified by a Cabinet Order and is 
used exclusively for an office or any other usage similar thereto, which is 
specified by a Cabinet Order. 

(ii) A Type 1 Specified Business Operator that has a Type 1 Designated 
Energy Management Factory that is used for a business falling within an 
industry other than those prescribed in the preceding item. 
(2) A Type 1 Specified Business Operator shall, pursuant to the provision of an 
Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry, notify the Minister of 
Economy, Trade and Industry of the appointment, death or dismissal of the Type 
1 
Energy Manager. 
 
Article 9 (Qualified Energy Manager’s License) 
(1) A qualified Energy manager’s license shall be granted by the Minister of 
Economy, Trade and Industry to persons who fall under any of the following 
items. 

(i) A person who has passed an examination for a qualified Energy 
manager’s license. 

(ii) A person who has been recognized by the Minister of Economy, Trade 
and Industry as having equal or greater knowledge and experience than the 
person set forth in the preceding item. 
(2) The procedures concerning the grant of a qualified Energy manager’s license 
shall be specified by an Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and 
Industry. 
 
Article 10 (Examination for Qualified Energy Manager’s License) 
(1) An examination for a qualified Energy manager’s license shall be conducted 
by the Minister of Economy, Trade and Industry. 
(2) The Minister of Economy, Trade and Industry may designate a person 
(hereinafter referred to as a “Designated Examining Body”) and cause such a 
person to administer the affairs concerning an examination for a qualified 
Energy manager’s license (hereinafter referred to as “Examination Affairs”). 
(3) The subjects of an examination for a qualified Energy manager’s license, 
procedure for participating in the examination and other details concerning the 
examination for a qualified Energy manager’s license shall be specified by an 
Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry. 
 
Article 11 (Duty of Type 1 Energy Managers) 
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Type 1 Energy Managers shall, with regard to the rational use of Energy in Type 
1 
Designated Energy Management Factories, manage the maintenance of Energy-
consuming facilities, the improvement and supervision of methods for using 
Energy, and other affairs specified by an Ordinance of the Ministry of Economy, 
Trade and Industry. 
 
Article 12 (Obligations of Type 1 Energy Managers, etc.) 
(1) Type 1 Energy Managers shall perform their duties in good faith. 
(2) Type 1 Specified Business Operators (excluding Type 1 Designated Business 
Operators) shall, with regard to the rational use of Energy, respect the opinions 
given by the Type 1 Energy Managers in the course of performing their duties. 
(3) Employees of Type 1 Designated Energy Management Factories (excluding 
those 
belonging to Type 1 Designated Business Operators) shall follow the instructions 
given by the Type 1 Energy Managers necessary for performing their duty. 
 
Article 13 (Type 2 Energy Managers) 
(1) A Type 1 Designated Business Operator shall, pursuant to the provision of an 
Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry, appoint a Type 2 
Energy manager for each of its Type 1 Designated Energy Management Factories 
from among the following persons. 

(i) A person who has completed training courses concerning necessary 
knowledge and skills for the rational use of Energy, which are provided by the 
Minister of Economy, Trade and Industry or a person designated by him/her 
(hereinafter referred to as a "Designated Training Agency") pursuant to the 
provision of an Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry. 

(ii) A person who has a qualified Energy manager’s license. 
(2) A Type 1 Designated Business Operator shall, at regular intervals specified 
by an Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry, cause the 
person  appointed as a Type 2 Energy Manager from among the persons listed in 
item 1 of the preceding paragraph to participate in the training for improving the 
quality of Type 2 Energy Managers that is provided by the Minister of Economy, 
Trade and Industry or by a Designated Training Agency pursuant to the 
provision of an Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry. 
(3) A Type 1 Designated Business Operator shall, pursuant to the provision of an 
Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry, notify the Minister of 
Economy, Trade and Industry of the appointment, death or dismissal of the Type 
2 
Energy Manager. 
(4) The provisions of Article 11 and paragraph 1 of the preceding Article shall 
apply mutatis mutandis to Type 2 Energy Managers; the provision of paragraph 
2 of the preceding Article shall apply mutatis mutandis to Type 1 Designated 
Business Operators; the provision of paragraph 3 of the preceding Article shall 
apply mutatis mutandis to employees of Type 1 Designated Energy Management 
Factories belonging to Type 1 Designated Business Operators. In this case, the 
term "Type 1 Energy Manager" in paragraph 2 and paragraph 3 of the preceding 
Article shall be deemed to be replaced with “Type 2 Energy Manager.” 
 
Article 14 (Preparation of Medium- and Long-Term Plans) 
(1) A Type 1 Specified Business Operator shall, pursuant to the provision of an 
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Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry, prepare each 
business year a medium- and long-term plan for achieving the targets for the 
rational use of Energy that are specified for Type 1 Designated Energy 
Management Factories in the standards of judgment prescribed in Article 5, 
paragraph 1, and submit the plan to the competent minister. 
(2) A Type 1 Designated Business Operator that has appointed a Type 2 Energy 
Manager pursuant to paragraph 1 of the preceding Article from among the 
persons listed in item 1 of the same paragraph shall, when preparing a medium- 
and long-term plan pursuant to the preceding paragraph, have a person who has 
a qualified Energy manager’s license participate in the planning process. 
(3) The competent minister may develop necessary guidelines for contributing to 
Type 1 Specified Business Operators’ efforts to properly prepare plans set forth 
in paragraph 1. 
(4) The competent minister shall, when having developed guidelines set forth in 
the preceding paragraph, publicize them. 
 
Article 15 (Periodical Reports) 
(1) A Type 1 Specified Business Operator shall, pursuant to the provision of an 
Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry, report to the 
competent minister each business year the matters specified by an Ordinance of 
the Ministry of Economy, Trade and Industry with regard to the Energy 
consumption and other status of Energy use in the Type 1 Designated Energy 
Management Factory (including the matters concerning efficiency in Energy use 
and CO2 emissions from Energy use) as well as the status of establishment, 
modification and abolition of Energy-consuming facilities and other facilities 
relating to the rational use of Energy. 
(2) The Minister of Economy, Trade and Industry shall, when he/she intends to 
formulate or revise an Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and 
Industry set forth in the preceding paragraph (limited to the matters concerning 
CO2 emissions from Energy use), consult with the Minister of the Environment 
in advance. 
 
Article 16 (Instructions and Orders on Rationalization Plans) 
(1) The competent minister may, when he/she finds that the status of the rational 
use of Energy in a Type 1 Designated Energy Management Factory is 
significantly insufficient in light of the standards of judgment prescribed in 
Article 5, paragraph 1, instruct the Type 1 Specified Business Operator 
pertaining to the Type 1 Designated Energy Management Factory to prepare and 
submit a plan on the rational use of Energy (hereinafter referred to as a 
"Rationalization Plan"), while presenting the grounds for his/her judgment. 
(2) The competent minister may, when he/she finds the Rationalization Plan to 
be inappropriate for the proper implementation of the rational use of Energy in 
the Type 1 Designated Energy Management Factory, instruct the Type 1 
Specified Business Operator to revise the Rationalization Plan. 
(3) The competent minister may, when he/she finds that a Type 1 Specified 
Business Operator does not implement a Rationalization Plan, instruct the Type 
1 Specified Business Operator to properly implement the Rationalization Plan. 
(4) Where a Type 1 Specified Business Operator that has received instructions 
prescribed in the preceding three paragraphs has failed to follow the instructions, 
the competent minister may publicize this. 
(5) Where a Type 1 Specified Business Operator that has received instructions 
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prescribed in paragraphs 1 to 3 has failed to take the measures as instructed 
without justifiable grounds, the competent minister may, after hearing opinions 
of Councils, etc. (which means organs prescribed in Article 8 of the National 
Administrative Organization Act (Act No. 120 of 1948); the same shall apply 
hereinafter) specified by a Cabinet Order, order the Type 1 Specified Business 
Operator to take the measures as instructed. 
 
Article 17 (Designation of Type 2 Designated Energy Management Factories) 
(1) The Minister of Economy, Trade and Industry shall designate Factories other 
than Type 1 Designated Energy Management Factories in which Energy 
consumption for a given business year as calculated pursuant to the provision of 
a Cabinet Order under Article 7, paragraph 1 is beyond the level specified by a 
Cabinet Order, as Factories requiring promotion of the rational use of Energy in 
the same manner as Type 1 Designated Energy Management Factories. 
(2) A business operator that has a Factory shall, where Energy consumption in 
the Factory for the previous business year, as calculated pursuant to the 
provision of a Cabinet Order under the preceding paragraph, is beyond the level 
specified by a Cabinet Order under the same paragraph, notify the Minister of 
Economy, Trade and Industry, pursuant to the provision of an Ordinance of the 
Ministry of Economy, Trade and Industry, of the matters concerning the status of 
Energy use in the Factory as specified by an Ordinance of the Ministry of 
Economy, Trade and Industry; provided, however, that this shall not apply to a 
Type 1 Designated Energy Management Factory, and a Factory of which 
notification shall be made with respect to the status of Energy use pursuant to 
Article 7, paragraph 2, and a Factory designated pursuant to the same paragraph 
(hereinafter referred to as a “Type 2 Designated Energy Management Factory”). 
(3) A business operator that has a Type 2 Designated Energy Management 
Factory 
(hereinafter referred to as a “Type 2 Specified Business Operator”) may, where 
any of the events listed in the following items has occurred with respect to the 
Factory, make an offer to the Minister of Economy, Trade and Industry pursuant 
to the provision of the Ministry of Economy, Trade and Industry to the effect that 
the designation made under paragraph 1 should be rescinded. 

(i) The business operator has ceased to operate the business. 
(ii) The business operator’s Energy consumption as calculated pursuant to 

the provision of a Cabinet Order under paragraph 1 is no longer likely to be 
beyond the level specified by a Cabinet Order under the same paragraph. 
(4) Upon receiving an offer under the preceding paragraph, the Minister of 
Economy, Trade and Industry shall, when he/she finds a reason for the offer, 
rescind the designation made under paragraph 1 without delay. The same shall 
apply in cases where, in the absence of an offer under the preceding paragraph, it 
seems that any of the events listed in the items of the same paragraph has 
occurred with respect to the Factory. 
(5) Where Energy consumption in a Type 2 Designated Energy Management 
Factory for a given business year, as calculated pursuant to the provision of a 
Cabinet Order under paragraph 1, is beyond the level specified by a Cabinet 
Order under Article 7, paragraph 1, the Minister of Economy, Trade and Industry 
shall, when he/she designates the Factory under the same paragraph, rescind the 
designation pertaining to the Factory made under paragraph 1. 
(6) The Minister of Economy, Trade and Industry shall, when having made a 
designation pursuant to paragraph 1 or rescinded a designation pursuant to the 
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preceding paragraph, notify the minister with jurisdiction over the business 
pertaining to the Factory to that effect. 
 
Article 18 (Application Mutatis Mutandis) 
(1) The provisions of Article 12, paragraph 2, Article 13, paragraphs 1 to 3, and 
Article 15 shall apply mutatis mutandis to Type 2 Specified Business Operators, 
and the provision of Article 12, paragraph 3 shall apply mutatis mutandis to 
employees of Type 2 Designated Energy Management Factories. In this case, the 
term “Type 1 Energy Manager” in Article 12, paragraph 2 and paragraph 3 shall 
be deemed to be replaced with “Type 2 Energy Manager.” 
(2) The provisions of Article 11 and Article 12, paragraph 1 shall apply mutatis 
mutandis to Type 2 Energy Managers appointed under Article 13, paragraph 1 as 
applied mutatis mutandis pursuant to the preceding paragraph. 
 
Article 19 (Recommendations) 
The competent minister may, when he/she finds the status of the rational use of 
Energy in a Type 2 Designated Energy Management Factory is significantly 
insufficient in light of the standards of judgment prescribed in Article 5, 
paragraph 1, recommend the Type 2 Specified Business Operator pertaining to 
the Type 2 Designated Energy Management Factory to take necessary measures 
for the rational use of Energy, while presenting the grounds for his/her judgment. 
 
Article 20 (Special Provisions on Investigations by Registered Investigation 
Bodies) 
(1) A Type 1 Specified Business Operator or Type 2 Specified Business Operator 
may, pursuant to the provision of an Ordinance of the Ministry of Economy, 
Trade and Industry, undergo an investigation conducted by a person registered 
by the Minister of Economy, Trade and Industry (hereinafter referred to as a 
"Registered Investigation Body") with regard to the Energy consumption and 
other status of Energy use in its Type 1 Designated Energy Management Factory 
or Type 2 Designated Energy Management Factory (including the matters 
concerning efficiency in Energy use and CO2 emissions from Energy use) as well 
as the status of establishment, modification and abolition of Energy-consuming 
facilities and other facilities relating to the rational use of Energy (this 
investigation shall hereinafter be referred to as an "Investigation for 
Verification").; provided, however, that a Type 1 Specified Business Operator that 
has received instructions under Article 16, paragraph 1 or a Type 2 Specified 
Business Operator that has received recommendations under the preceding 
Article shall not undergo an Investigation for Verification until three years have 
elapsed since the day when the instructions or recommendations were received. 
(2) When a Registered Investigation Body finds, pursuant to the provision of an 
Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry, that the status of the 
rational use of Energy in the Type 1 Designated Energy Management Factory or 
Type 2 Designated Energy Management Factory, for which an Investigation for 
Verification has been conducted, conforms to the standards of judgment 
prescribed in Article 5, paragraph 1, it shall issue a document to that effect. 
(3) A Registered Investigation Body shall, when having issued the document set 
forth in the preceding paragraph, report to the competent minister without delay, 
pursuant to the provision of an Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and 
Industry, the results of the Investigation for Verification pertaining to the 
document issued. 
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(4) With respect to Factories listed in any of the following items for which the 
document set forth in paragraph 2 has been issued, the provisions prescribed in 
the respective items shall not apply in a business year that contains the date of 
issuance of the document. 

(i) Type 1 Designated Energy Management Factories: Article 15, 
paragraph 1 and Article 16. 

(ii) Type 2 Designated Energy Management Factories: Article 15 as 
applied mutatis mutandis pursuant to Article 18, paragraph 1, and the preceding 
Article. 
(5) The Minister of Economy, Trade and Industry shall, when he/she intends to 
formulate or revise an Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and 
Industry set forth in paragraph 1 (limited to the matters concerning CO2 
emissions from Energy use), consult with the Minister of the Environment in 
advance. 
 

Section 2 Designated Examining Body 
Article 21 (Designation) 
(1) The designation set forth in Article 10, paragraph 2 shall be made pursuant to 
the provision of an Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry 
upon 
application by a person who intends to administer Examination Affairs. 
(2) When having made the designation set forth in Article 10, paragraph 2, the 
Minister of Economy, Trade and Industry shall not administer Examination 
Affairs. 
 
Article 22 (Disqualification) 
A person who falls under any of the following items may not be designated under 
Article 10, paragraph 2. 

(i) A person whose designation was rescinded pursuant to Article 32, 
paragraph 2, before the elapse of a period of two years since the date of 
rescission. 

(ii) A person, any of whose officers in charge of its business falls under any 
of the following conditions. 

(a) A person who was sentenced to a punishment for violation of 
this Act or any order issued under this Act, before the elapse of a period of 
two years since that person served out the sentence or ceased to be subject 
to the sentence. 

(b) A person who was dismissed by an order under Article 28, 
before the elapse of a period of two years since the date of dismissal. 

 
Article 23 (Standards for Designation) 
The Minister of Economy, Trade and Industry shall not make the designation 
under Article 10, paragraph 2 unless no other person has been designated under 
the same paragraph and the application for designation filed under the same 
paragraph conforms to the following items. 

(i) The applicant’s plan for the administration of the Examination Affairs, 
which covers personnel, equipment, methods of administering the Examination 
Affairs and other matters, is appropriate for the proper administration of the 
Examination Affairs. 

(ii) The applicant has sufficient financial basis and technical capability to 
implement properly the plan for the administration of the Examination Affairs 
set forth in the preceding item. 
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(iii) The applicant is a general incorporated association or general 
incorporated foundation. 

(iv) Where the applicant is engaged in services other than Examination 
Affairs, there is no risk that the applicant will fail to fairly administer the 
Examination Affairs by performing such other services. 
 
Article 24 (Operational Rules for Examination Affairs) 
(1) A Designated Examining Body shall formulate rules concerning the 
administration of Examination Affairs (hereinafter referred to as the 
"Operational Rules for Examination Affairs"), and obtain approval of the rules 
from the Minister of Economy, Trade and Industry. The same shall apply where 
a Designated Examining Body intends to revise the rules. 
(2) The matters to be provided for by the Operational Rules for Examination 
Affairs shall be specified by an Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and 
Industry. 
(3) The Minister of Economy, Trade and Industry may, when he/she finds that 
the Operational Rules for Examination Affairs approved under paragraph 1 have 
become inappropriate for the fair administration of the Examination Affairs, 
order the Designated Examining Body to revise the Operational Rules for 
Examination Affairs. 
 
Article 25 (Suspension or Abolition of Examination Affairs) 
A Designated Examining Body shall not suspend nor abolish the whole or part of 
the Examination Affairs unless it is permitted by the Minister of Economy, Trade 
and Industry . 
 
Article 26 (Business Plan, etc.) 
(1) A Designated Examining Body shall, prior to the beginning of each business 
year (or without delay after designation under Article 10, paragraph 2 in the case 
of a business year that contains the date of designation), prepare a business plan 
and income and expenditure budget for the business year, and obtain approval of 
them from the Minister of Economy, Trade and Industry. The same shall apply 
when a Designated Examining Body intends to revise them. 
(2) A Designated Examining Body shall, within three months after the end of 
each business year, prepare a business report and statement of accounts, and 
submit them to the Minister of Economy, Trade and Industry. 
 
Article 27 (Appointment and Dismissal of Officers) 
The appointment and dismissal of officers of a Designated Examining Body shall 
not become effective unless it is approved by the Minister of Economy, Trade and 
Industry. 
 
Article 28 (Order of Dismissal of Officer) 
Where any officer of a Designated Examining Body has violated this Act 
(including dispositions made under this Act) or the Operational Rules for 
Examination Affairs or committed any inappropriate act in connection with the 
Examination Affairs, the Minister of Economy, Trade and Industry may order the 
Designated Examining Body to dismiss the officer. 
 
Article 29 (Examiners for Qualified Energy Manager’s License) 
(1) A Designated Examining Body shall, when administering the Examination 
Affairs, cause examiners for the qualified Energy manager's license (hereinafter 
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referred to as "Examiners") to administer the affairs in determining whether or 
not an applicant for a qualified Energy manager's license has the necessary 
knowledge and skills as a qualified Energy manager. 
(2) A Designated Examining Body shall appoint Examiners from among persons 
who satisfy the requirements specified by an Ordinance of the Ministry of 
Economy, Trade and Industry. 
(3) A Designated Examining Body shall, when having appointed Examiners, 
notify the Minister of Economy, Trade and Industry to that effect pursuant to the 
provision of an Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry. The 
same shall apply where any Examiner has been replaced. 
(4) The provisions of the preceding Article shall apply mutatis mutandis to 
Examiners. 
 
Article 30 (Obligation of Confidentiality, etc.) 
(1) Current or former officers or employees (including Examiners; hereinafter the 
same shall apply in the next paragraph) of a Designated Examining Body shall 
not divulge secrets that they have become aware of in the course of administering 
the Examination Affairs. 
(2) With regard to the application of the Penal Code (Act No. 45 of 1907) and 
other penal provisions, officers or employees of a Designated Examining Body 
who are engaged in Examination Affairs shall be regarded as personnel engaged 
in public services under laws and regulations. 
 
Article 31 (Order for Conformity, etc.) 
(1) The Minister of Economy, Trade and Industry may, when he/she finds that a 
Designated Examining Body has ceased to conform to any of the items of Article 
23 (excluding item 3; hereinafter the same shall apply in this paragraph), order 
the Designated Examining Body to take any measures necessary to ensure 
conformity to the provisions of the same items. 
(2) In addition to what is provided for in the preceding paragraph, the Minister of 
Economy, Trade and Industry may, when he/she finds it necessary for the 
enforcement of this Act, issue to a Designated Examining Body an order 
necessary for the supervision of the Examination Affairs. 
 
Article 32 (Rescission of Designation, etc.) 
(1) Where a Designated Examining Body has ceased to conform to Article 23, 
item 3, the Minister of Economy, Trade and Industry shall rescind the 
designation made under Article 10, paragraph 2. 
(2) Where a Designated Examining Body falls under any of the following items, 
the Minister of Economy, Trade and Industry may rescind the designation made 
under Article 10, paragraph 2, or order the Designated Examining Body to 
suspend the whole or part of the Examination Affairs within a specified period. 

(i) Where the Designated Examining Body has violated the provisions of 
this Section. 

(ii) Where the Designated Examining Body now falls under Article 22, 
item 2. 

(iii) Where the Designated Examining Body has not administered the 
Examination Affairs in accordance with the Operational Rules for Examination 
Affairs approved under Article 24, paragraph 1. 

(iv) Where the Designated Examining Body has violated an order issued 
under Article 24, paragraph 3, Article 28 (including the cases where it is applied 
mutatis mutandis pursuant to Article 29, paragraph 4), or the preceding Article. 
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(v) Where the Designated Examining Body has been designated under 
Article 10, paragraph 2 by wrongful means. 
 
Article 33 (Bookkeeping) 
(1) A Designated Examining Body shall keep books and state in such books the 
matters concerning the Examination Affairs specified by an Ordinance of the 
Ministry of Economy, Trade and Industry. 
(2) The books set forth in the preceding paragraph shall be preserved pursuant to 
the provision of an Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry. 
 
Article 34 (Examination Conducted by Minister of Economy, Trade and Industry) 
(1) The Minister of Economy, Trade and Industry may him/herself administer the 
whole or part of the Examination Affairs of a Designated Examining Body in the 
cases where: the Designated Examining Body has suspended the whole or part of 
the Examination Affairs with permission granted under Article 25; an order has 
been issued to the Designated Examining Body to suspend the whole or part of 
the Examination Affairs pursuant to Article 32, paragraph 2; or the minister 
finds it 
necessary to do so because it has become difficult for the Designated Examining 
Body to administer the whole or part of the Examination Affairs as a result of a 
natural disaster or otherwise. 
(2) The transfer of the Examination Affairs and other necessary matters, in the 
cases where the Minister of Economy, Trade and Industry administers the whole 
or part of the Examination Affairs him/herself pursuant to the preceding 
paragraph, a Designated Examining Body abolishes the whole or part of the 
Examination Affairs with permission granted under Article 25, or the Minister of 
Economy, Trade and Industry has rescinded the designation of a Designated 
Examining Body pursuant to Article 32, shall be specified by an Ordinance of the 
Ministry of Economy, Trade and Industry.  
 
Article 35 (Public Notice) 
In any of the following cases, the Minister of Economy, Trade and Industry shall 
make a public notice of the relevant matters in official gazettes. 

(i) Where the Minister has made a designation under Article 10, 
paragraph 2. 

(ii) Where the Minister has granted permission under Article 25. 
(iii) Where the Minister has rescinded a designation pursuant to Article 

32 or ordered the suspension of the whole or part of the Examination Affairs 
pursuant to paragraph 2 of the same Article. 

(iv) Where the Minister administers the whole or part of the Examination 
Affairs him/herself pursuant to paragraph 1 of the preceding Article, or ceases to 
administer the whole or part of the Examination Affairs that he/she has 
administered him/herself. 
 

Section 3 Designated Training Agency 
Article 36 (Designation) 
(1) The designation set forth in Article 13, paragraph 1, item 1 (including the 
cases where it is applied mutatis mutandis pursuant to Article 18, paragraph 1; 
hereinafter the same shall apply in this Article, Article 38, item 1, and Article 88, 
paragraph 1) shall be made pursuant to the provision of an Ordinance of the 
Ministry of Economy, Trade and Industry upon application by a person who 
intends to provide training set forth in Article 13, paragraph 1, item 1 and 
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paragraph 2 of the same Article (including the cases where it is applied mutatis 
mutandis pursuant to Article 18, paragraph 1; hereinafter the same shall apply 
in Article 88, paragraph 1; this training shall hereinafter be referred to as 
“Training” in this Section and Article 94). 
(2) The provisions of Article 22 (excluding item 2(b)), Article 23, and Article 32 
shall apply mutatis mutandis to the designation under Article 13, paragraph 1, 
item 1, and the provisions of Article 24, Article 26, Article 30, paragraph 2, 
Article 31, and Article 33 shall apply mutatis mutandis to a Designated Training 
Agency. In this case, the phrase "no other person has been designated under the 
same paragraph [Article 10, paragraph 2] and the application for designation 
filed under the same paragraph" in Article 23 shall be deemed to be replaced 
with "the application for designation filed under Article 13, paragraph 1, item 1"; 
the term "Examination Affairs" in Article 23, item 1, item 2 and item 4, Article 
24, paragraph 1 and paragraph 3, Article 30, paragraph 2, Article 31, paragraph 
2, Article 32, paragraph 2, and Article 33, paragraph 1 shall be deemed to be 
replaced with "Training services"; the term "Operational Rules for Examination 
Affairs " in Article 24 and Article 32, paragraph 2, item 3 shall be deemed to be 
replaced with "Operational Rules for Training Services"; the phrase "Article 10, 
paragraph 2" in Article 26, paragraph 1 shall be deemed to be replaced with 
"Article 13, paragraph 1, item 1"; the phrase "Article 28 (including the cases 
where it is applied mutatis mutandis pursuant to Article 29, paragraph 4), or" in 
Article 32, paragraph 2, item 4 shall be deemed to be replaced with "or."  
 
Article 37 (Suspension or Abolition of Training Services) 
A Designated Training Body shall, when having suspended or abolished the 
Training services, notify the Minister of Economy, Trade and Industry to that 
effect within a period specified by an Ordinance of the Ministry of Economy, 
Trade and Industry. 
 
Article 38 (Public Notice) 
In any of the following cases, the Minister of Economy, Trade and Industry shall 
make a public notice of the relevant matters in official gazettes. 

(i) Where the Minister has made a designation under Article 13, 
paragraph 1, item 1. 

(ii) Where the Minister has rescinded a designation pursuant to Article 32 
as applied mutatis mutandis pursuant to Article 36, paragraph 2, or ordered the 
suspension of the whole or part of the Training services pursuant to Article 32, 
paragraph 2 as applied mutatis mutandis pursuant to Article 36, paragraph 2. 

(iii) Where the Minister has received a notification made under the 
preceding Article . 
 

Section 4 Registered Investigation Bodies 
Article 39 (Registration) 
The registration set forth in Article 20, paragraph 1 (hereinafter referred to as 
the “Registration” in this Section) shall be made, pursuant to the provision of an 
Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry, upon application by a 
person who intends to conduct Investigations for Verification. 
 
Article 40 (Disqualification) 
A person who falls under any of the following items may not obtain the 
Registration. 
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(i) A person who was sentenced to a punishment for violation of this Act or 
any order issued under this Act, before the elapse of a period of two years since 
that person served out the sentence or ceased to be subject to the sentence. 

(ii) A person whose Registration was rescinded pursuant to Article 49, 
before the elapse of a period of two years since the date of rescission. 

(iii) A juridical person, any of whose officers in charge of its business falls 
under any of the preceding two items. 
 
Article 41 (Standards for Registration) 
(1) The Minister of Economy, Trade and Industry shall register a person who has 
applied for Registration pursuant to Article 39 if that person conforms to all of 
the following requirements. In this case, necessary procedures for Registration 
shall be specified by an Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and 
Industry. 

(i) Investigations for Verification shall be conducted by two or more 
persons who have a qualified Energy manager’s license. 

(ii) The following measures shall be taken to ensure the reliability of 
Investigations for Verification. 

(a) A dedicated supervisor is assigned to the division engaging in 
Investigations for Verification. 

(b) Documents are prepared for controlling the operation of and 
securing accuracy in Investigations for Verification. 

(c) A dedicated division is established for controlling the operation 
of and securing accuracy in Investigations for Verification in accordance 
with the descriptions in the documents referred to in (b) 

(2) The Registration shall be made, with the following matters stated in the 
registry of Registered Investigation Bodies. 

(i) The date of Registration and Registration number. 
(ii) The name and address of the person registered, as well as the name of 

the representative if such a person is a juridical person. 
 
Article 42 (Renewal of Registration) 
(1) Unless it is renewed at an interval of not less than three years as determined 
by a Cabinet Order, the Registration shall cease to be effective upon expiration of 
such a period. 
(2) The provisions of the preceding three Articles shall apply mutatis mutandis to 
the renewal of Registration set forth in the preceding paragraph. 
 
Article 43 (Obligation to Investigate) 
(1) A Registered Investigation Body shall, without delay, conduct an 
Investigation for Verification when requested except where there are justifiable 
grounds not to do so. 
(2) A Registered Investigation Body shall conduct an Investigation for 
Verification fairly by a method specified by an Ordinance of the Ministry of 
Economy, Trade and 
Industry. 
(3) A Registered Investigation Body shall not conduct an Investigation for 
Verification with respect to a Factory belonging to a person whose business is 
effectively controlled by the Registered Investigation Body or any other business 
operator specified by an Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and 
Industry as having a close relationship to the Registered Investigation Body. 
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Article 44 (Change to Place of Business) 
A Registered Investigation Body shall, when intending to change the location of 
the place of business where an Investigation for Verification is to be conducted, 
notify the Minister of Economy, Trade and Industry of the change two weeks 
prior to the day when the change is scheduled. 
 
Article 45 (Operational Rules for Investigation Services) 
(1) A Registered Investigation Body shall formulate rules concerning the services 
for Investigations for Verification (hereinafter referred to as “Operational Rules 
for Investigation Services”), and notify the Minister of Economy, Trade and 
Industry of the rules before commencing the services for Investigations for 
Verification. The same shall apply where a Registered Investigation Body 
intends to revise the rules. 
(2) Operational Rules for Investigation Services shall provide for a method for 
conducting an Investigation for Verification, method for calculating the fees for 
Investigations for Verification, and other matters specified by an Ordinance of 
the Ministry of Economy, Trade and Industry. 
 
Article 46 (Suspension or Abolition of Operation) 
A Registered Investigation Body shall, when intending to suspend or abolish the 
whole or part of the services for Investigations for Verification, notify the 
Minister of Economy, Trade and Industry to that effect in advance pursuant to 
the provision of an Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry. 
 
Article 47 (Keeping and Making Available for Public Inspection of Financial 
Statements, etc.) 
(1) A Registered Investigation Body shall, within three months after the end of 
each business year, prepare a property inventory, balance sheet, profit and loss 
statement or income and expenditure statement and business report (in the case 
where these documents are  prepared as Electromagnetic Records (which means 
records produced by an electronic device, magnetic device or any other device not 
recognizable to human sense, which are used for data processing by a computer; 
hereinafter the same shall apply in this Article), or Electromagnetic Records are 
prepared instead of preparing the documents, such Electromagnetic Records 
shall be included; these documents shall hereinafter be referred to as “Financial 
Statements, etc.” in the next paragraph and Article 99, item 2) and keep them in 
its place of business for five years. 
(2) A Type 1 Specified Business Operator or Type 2 Specified Business Operator 
and other interested persons may, at any time during the business hours of the 
Registered Investigation Body, make any of the following requests to the body; 
provided, however, that when making a request set forth in item 2 or item 4, the 
business operator or interested persons shall pay the fee determined by the 
Registered Investigation Body. 

(i) Where Financial Statements, etc. are prepared as written documents, a 
request for public inspection or copying of the written documents. 

(ii) A request for a transcript or extract of the written documents set forth 
in the preceding item. 

(iii) Where Financial Statements, etc. are prepared as Electromagnetic 
Records, a request for public inspection or copying of the content of the 
Electromagnetic Records displayed by a device specified by an Ordinance of the 
Ministry of Economy, Trade and Industry. 
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(iv) A request for provision of the content of the Electromagnetic Records 
set forth in the preceding item by an electromagnetic device specified by an 
Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry or a request for 
delivery of documents stating such content. 
 
Article 48 (Order for Improvement) 
The Minister of Economy, Trade and Industry may, when he/she finds that a 
Registered Investigation Body is in violation of Article 43, paragraph 1 or 
paragraph 2, order the Registered Investigation Body to conduct an Investigation 
for Verification or take any other necessary measures to improve the 
investigation method or other operational procedure. 
 
Article 49 (Rescission of Registration, etc.) 
Where a Registered Investigation Body falls under any of the following items, the 
Minister of Economy, Trade and Industry may rescind its Registration or order 
the Registered Investigation Body to suspend the whole or part of the services for 
Inspections for Verification within a specified period. 

(i) Where the Registered Investigation Body now falls under Article 40, 
item 1 or item 3. 

(ii) Where the Registered Investigation Body has violated Article 43, 
paragraph 3, Article 44, Article 45, paragraph 1, Article 46, Article 47, paragraph 
1, or Article 33 as applied mutatis mutandis pursuant to Article 51. 

(iii) Where the Registered Investigation Body has refused the request 
made under the items of paragraph 2 of Article 47without justifiable grounds. 

(iv) Where the Registered Investigation Body has violated an order issued 
under the preceding Article, or Article 31, paragraph 1 as applied mutatis 
mutandis pursuant to Article 51. 

(v) Where the Registered Investigation Body has been registered by 
wrongful means. 
 
Article 50 (Public Notice) 
In any of the following cases, the Minister of Economy, Trade and Industry shall 
make a public notice of the relevant matters in official gazettes. 

(i) Where the Minister has made a Registration. 
(ii) Where the Minister has received a notification made under Article 44 

or Article 46. 
(iii) Where the Minister has rescinded a Registration or ordered the 

suspension of the whole or part of the services for Investigations for Verification 
pursuant to the preceding Article. 

 
Article 51 (Application Mutatis Mutandis) 
The provisions of Article 30, paragraph 1, Article 31, paragraph 1, and Article 33 
shall apply mutatis mutandis to Registered Investigation Bodies. In this case, the 
phrase "employees (including Examiners; hereinafter the same shall apply in the 
next paragraph)" in Article 30, paragraph 1 shall be deemed to be replaced with 
"employees," the term "Examination Affairs" in the same paragraph and Article 
33, paragraph 1 shall be deemed to be replaced with "services for Investigations 
for Verification," and the phrase "any of the items of Article 23 (excluding item 3; 
hereinafter the same shall apply in this paragraph)” in Article 31, paragraph 1 
shall be deemed to be replaced with “any of the items of paragraph 1 of Article 
41.“ 
Chapter 4 Measures Pertaining to Transportation 



 183

 
Section 1 Measures Pertaining to Freight Transportation 

Subsection 1 Measures Pertaining to Freight Carriers 
 
Article 52 (Standards of Judgment for Freight Carriers) 
(1) For the purpose of ensuring the appropriate and effective implementation of 
the 
rational use of Energy in freight transportation, the Minister of Economy, Trade 
and 
Industry and the Minister of Land, Infrastructure and Transport shall establish 
and 
publicize standards of judgment for Freight Carriers (which means business 
operators that transport, with the use of Energy, their own freight or others' 
freight departing from or arriving at places in Japan; the same shall apply 
hereinafter), with regard to the following matters as well as the targets for the 
rational use of Energy in freight transportation and the measures to be taken 
systematically to achieve such targets. 

(i) Use of transportation machinery and equipment with high performance 
in light of Energy consumption. 

(ii) Operation or control of transportation machinery and equipment that 
contributes to the rational use of Energy. 

(iii) Use of transportation machinery and equipment with high 
transportation 
capacity. 

(iv) Efficient utilization of the transportation capacity of transportation 
machinery and equipment. 
(2) The provision of Article 5, paragraph 2 shall apply mutatis mutandis to the 
standards of judgment prescribed in the preceding paragraph. 
 
Article 53 (Guidance and Advice) 
The Minister of Land, Infrastructure and Transport may, when he/she finds it 
necessary in order to ensure the proper implementation of the rational use of 
Energy in freight transportation, provide Freight Carriers with necessary 
guidance and advice with regard to the implementation of the matters listed in 
the items of paragraph 1 of the preceding Article, by taking into consideration 
the standards of judgment prescribed in the same paragraph. 
 
Article 54 (Designation of Specified Freight Carriers) 
(1) The Minister of Land, Infrastructure and Transport shall designate Freight 
Carriers whose transportation capacity specified by a Cabinet Order is beyond 
the level specified by a Cabinet Order for the respective categories of freight 
transportation specified by a Cabinet Order (hereinafter referred to as "Freight 
Transportation Categories"), as Freight Carriers required to promote the rational 
use of Energy in freight transportation for the respective Freight Transportation 
Categories. 
(2) A Freight Carrier shall, where its transportation capacity specified by a 
Cabinet Order under the preceding paragraph as of the last day of the previous 
business year for each Freight Transportation Category is beyond the level 
specified by a Cabinet Order, notify the Minister of Land, Infrastructure and 
Transport, pursuant to the provision of an Ordinance of the Ministry of Land, 
Infrastructure and Transport, of the matters concerning the transportation 
capacity as specified by an Ordinance of the Ministry of Land, Infrastructure and 
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Transport for the Freight Transportation Category; provided, however, that this 
shall not apply to a Freight Carrier designated pursuant to the same paragraph 
(hereinafter referred to as a "Specified Freight Carrier") with respect to the 
Freight Transportation Category pertaining to the designation. 
(3) A Specified Freight Carrier may, where any of the events listed in the 
following items has occurred with respect to the Freight Transportation Category 
pertaining to the designation, make an offer to the Minister of Land, 
Infrastructure and Transport pursuant to the provision of the Ministry of Land, 
Infrastructure and Transport to the effect that the designation for the Freight 
Transportation Category should be rescinded. 

(i) The Specified Freight Carrier has ceased to operate the freight 
transportation business. 

(ii) The Specified Freight Carrier’s transportation capacity specified by a 
Cabinet Order under paragraph 1 is no longer likely to be beyond the level 
specified by a Cabinet Order under the same paragraph. 
(4) Upon receiving an offer under the preceding paragraph, the Minister of Land, 
Infrastructure and Transport shall, when he/she finds a reason for the offer, 
rescind the designation made under paragraph 1 without delay. The same shall 
apply where, in the absence of an offer under the preceding paragraph, it seems 
that any of the events listed in the items of the same paragraph has occurred. 
 
Article 55 (Preparation of Medium and Long-Term Plans) 
A Specified Freight Carrier shall, pursuant to the provision of an Ordinance of 
the Ministry of Land, Infrastructure and Transport, prepare in the business year 
following the business year that contains the date of designation under 
paragraph 1 of the preceding Article and each subsequent business year, a 
medium- and long-term plan for each Freight Transportation Category 
pertaining to the designation for achieving the targets for the rational use of 
Energy in freight transportation that are specified in the standards of judgment 
prescribed in Article 52, paragraph 1, and submit the plan to the Minister of 
Land, Infrastructure and Transport. 
 
Article 56 (Periodical Reports) 
(1) A Specified Freight Carrier shall, pursuant to the provision of an Ordinance of 
the Ministry of Land, Infrastructure and Transport, report to the Minister of 
Land, Infrastructure and Transport in the business year following the business 
year that contains the date of designation under Article 54, paragraph 1 and each 
subsequent business year, the matters specified by an Ordinance of the Ministry 
of Land, Infrastructure and Transport for each Freight Transportation Category 
pertaining to the designation, with regard to the Energy consumption in freight 
transportation and other status of Energy use in freight transportation 
(including the matters concerning efficiency in Energy use in freight 
transportation and CO2 emissions from Energy use in freight transportation) as 
well as the status of implementation of the necessary measures for the rational 
use of Energy in freight transportation. 
(2) The Minister of Land, Infrastructure and Transport shall, when he/she 
intends to formulate or revise an Ordinance of the Ministry of Land, 
Infrastructure and Transport set forth in the preceding paragraph (limited to the 
matters concerning CO2 emissions from Energy use in freight transportation), 
consult with the Minister of the Environment in advance. 
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Article 57 (Recommendations and Orders) 
(1) The Minister of Land, Infrastructure and Transport may, when he/she finds 
that the status of the rational use of Energy in freight transportation by a 
Specified Freight Carrier with respect to the Freight Transportation Category 
pertaining to the designation made under Article 54, paragraph 1 is significantly 
insufficient in light of the standards of judgment prescribed in Article 52, 
paragraph 1, recommend the Specified Freight Carrier to take necessary 
measures for the rational use of Energy in freight transpiration with respect to 
the Freight Transportation Category, while presenting the grounds for his/her 
judgment. 
(2) Where a Specified Freight Carrier that has received recommendations made 
under the preceding paragraph has failed to follow the recommendations, the 
Minister of Land, Infrastructure and Transport may publicize this. 
(3) Where a Specified Freight Carrier that has received recommendations 
prescribed in paragraph 1 has failed to take the measures as recommended 
without justifiable 
grounds, the Minister of Land, Infrastructure and Transport may, after hearing 
opinions of Councils, etc. specified by a Cabinet Order, order the Specified 
Freight Carrier to take the measures as recommended. 

 
Subsection 2 Measures Pertaining to Consigners 

 
Article 58 (Role of Consigners) 
Consigners (which means business operators that, in connection with their 
business activity, continuously have Freight Carriers transport their freight; the 
same shall apply hereinafter) shall, while giving due consideration to the 
provisions of the Basic Policy, endeavor to realize the rational use of Energy in 
freight transportation consigned to Freight Carriers by properly implementing 
the following measures. 

(i) Measures to choose transportation methods with high performance in 
light of Energy consumption. 

(ii) Measures to improve the efficiency in utilizing the transportation 
capacity that is provided in a fixed quantity. 
 
Article 59 (Standards of Judgment for Consigners) 
(1) For the purpose of ensuring the appropriate and effective implementation of 
the rational use of Energy in freight transportation consigned by Consigners to 
Freight Carriers, the Minister of Economy, Trade and Industry and the Minister 
of Land, Infrastructure and Transport shall establish and publicize standards of 
judgment for Consigners, with regard to the matters listed in the items of the 
preceding Article as well as the targets for the rational use of Energy in such 
freight transportation and the measures to be taken systematically to achieve 
such targets. 
(2) The provision of Article 5, paragraph 2 shall apply mutatis mutandis to the 
standards of judgment prescribed in the preceding paragraph. 
 
Article 60 (Guidance and Advice) 
The competent minister may, when he/she finds it necessary in order to ensure 
the proper implementation of the rational use of Energy in freight transportation 
consigned by Consigners to Freight Carriers, provide Consigners with necessary 
guidance and advice with regard to the implementation of the measures listed in 
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the items of Article 58, by taking into consideration the standards of judgment 
prescribed in paragraph 1 of the preceding Article. 
 
Article 61 (Designation of Specified Consigners) 
(1) The Minister of Economy, Trade and Industry shall designate Consigners 
whose volume of freight transportation consigned to Freight Carriers for a given 
business year as calculated pursuant to the provision of a Cabinet Order is 
beyond the level specified by a Cabinet Order, as Consigners required to promote 
the rational use of Energy in freight transportation consigned to Freight 
Carriers. 
(2) A Consigner shall, where its volume of freight transportation consigned to 
Freight Carriers for the previous business year as calculated pursuant to the 
provision of a Cabinet Order under the preceding paragraph is beyond the level 
specified by a Cabinet Order under the same paragraph, notify the Minister of 
Economy, Trade and Industry, pursuant to the provision of an Ordinance of the 
Ministry of Economy, Trade and Industry, of the matters concerning the volume 
of freight transportation as specified by an Ordinance of the Ministry of 
Economy, Trade and Industry; provided, however, that this shall not apply to a 
Consigner designated pursuant to the same paragraph (hereinafter referred to as 
a “Specified Consigner”). 
(3) A Specified Consigner may, where any of the events listed in the following 
items has occurred, make an offer to the Minister of Economy, Trade and 
Industry pursuant to the provision of the Ministry of Economy, Trade and 
Industry to the effect that the designation made under paragraph 1 should be 
rescinded. 

(i) The Specified Consigner, in connection with its business activity, has 
ceased to continuously have Freight Carriers transport its freight. 

(ii) The Specified Consigner’s volume of freight transportation consigned 
to Freight Carriers as calculated pursuant to the provision of a Cabinet Order 
under paragraph  1 is no longer likely to be beyond the level specified by a 
Cabinet Order under the same paragraph. 
(4) Upon receiving an offer under the preceding paragraph, the Minister of 
Economy, Trade and Industry shall, when he/she finds a reason for the offer, 
rescind the designation made under paragraph 1 without delay. The same shall 
apply where, in the absence of an offer under the preceding paragraph, it seems 
that any of the events listed in the items of the same paragraph has occurred. 
(5) The Minister of Economy, Trade and Industry shall, when having made a 
designation pursuant to paragraph 1 or rescinded a designation pursuant to the 
preceding paragraph, notify the minister with jurisdiction over the Consigner’s 
business to that effect. 
 
Article 62 (Preparation of Plans) 
A Specified Consigner shall, pursuant to the provision of an Ordinance of the 
Ministry of Economy, Trade and Industry, prepare each business year a plan for 
achieving the targets for the rational use of Energy in freight transportation 
consigned to Freight Carriers that are specified in the standards of judgment 
prescribed in Article 59, paragraph 1, and submit the plan to the competent 
minister. 
 
Article 63 (Periodical Reports) 
(1) A Specified Consigner shall, pursuant to the provision of an Ordinance of the 
Ministry of Economy, Trade and Industry, report to the competent minister each 
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business year the matters specified by an Ordinance of the Ministry of Economy, 
Trade and Industry with regard to the Energy consumption in freight 
transportation 
consigned to Freight Carriers and other status of Energy use in such freight 
transportation (including the matters concerning efficiency in Energy use in the 
freight transportation and CO2 emissions from Energy use in the freight 
transportation) as well as the status of implementation of the necessary 
measures for the rational use of Energy in the freight transportation. 
(2) The Minister of Economy, Trade and Industry shall, when he/she intends to 
formulate or revise an Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and 
Industry set forth in the preceding paragraph (limited to the matters concerning 
CO2 emissions from Energy use in freight transportation consigned to Freight 
Carriers), consult with the Minister of the Environment in advance. 
 
Article 64 (Recommendations and Orders) 
(1) The Minister of Economy, Trade and Industry may, when he/she finds that 
the status of the rational use of Energy in freight transportation consigned by a 
Specified Consigner to Freight Carriers is significantly insufficient in light of the 
standards of judgment prescribed in Article 59, paragraph 1, recommend the 
Specified Consigner to take necessary measures for the rational use of Energy in 
such freight transpiration, while presenting the grounds for his/her judgment. 
(2) Where a Specified Consigner that has received recommendations made under 
the preceding paragraph has failed to follow the recommendations, the competent 
minister may publicize this. 
(3) Where a Specified Consigner that has received recommendations prescribed 
in paragraph 1 has failed to take the measures recommended without justifiable 
grounds, the competent minister may, after hearing opinions of Councils, etc. 
specified by a Cabinet Order, order the Specified Consigner to take the measures 
recommended. 
 
Article 65 (Opinions of the Minister of Land, Infrastructure and Transport) 
The Minister of Land, Infrastructure and Transport may, when he/she finds it 
particularly necessary in order to ensure the appropriate implementation of the 
rational use of Energy in freight transportation by Freight Carriers, state his/her 
opinions to the competent minister about the operation of Article 60 or the 
preceding Article. 
 

Section 2 Measures Pertaining to Passenger Transportation, etc. 
Article 66 (Standards of Judgment for Passenger Carriers) 
(1) For the purpose of ensuring the appropriate and effective implementation of 
the rational use of Energy in passenger transportation, the Minister of Economy, 
Trade and Industry and the Minister of Land, Infrastructure and Transport shall 
establish and publicize standards of judgment for Passenger Carriers (which 
means business operators that transport, with the use of Energy, passengers 
departing from or arriving at places in Japan; the same shall apply hereinafter), 
with regard to the following matters as well as the targets for the rational use of 
Energy in passenger transportation and the measures to be taken systematically 
to achieve such targets. 

(i) Use of transportation machinery and equipment with high performance 
in light of Energy consumption. 

(ii) Operation or control of transportation machinery and equipment that 
contributes to the rational use of Energy. 
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(iii) Reduction of the distance of driving or navigation without passengers. 
(2) The provision of Article 5, paragraph 2 shall apply mutatis mutandis to the 
standards of judgment prescribed in the preceding paragraph. 
 
Article 67 (Guidance and Advice) 
The Minister of Land, Infrastructure and Transport may, when he/she finds it 
necessary in order to ensure the proper implementation of the rational use of 
Energy in passenger transportation, provide Passenger Carriers with necessary 
guidance and advice with regard to the implementation of the matters listed in 
the items of paragraph 1 of the preceding Article, by taking into consideration the 
standards of judgment prescribed in the same paragraph. 
 
Article 68 (Designation of Specified Passenger Carriers) 
(1) The Minister of Land, Infrastructure and Transport shall designate 
Passenger Carriers whose transportation capacity specified by a Cabinet Order is 
beyond the level specified by a Cabinet Order for the respective categories of 
passenger transportation specified by a Cabinet Order (hereinafter referred to as 
"Passenger Transportation Categories"), as Passenger Carriers required to 
promote the rational use of Energy in passenger transportation for the respective 
Freight Transportation Categories.  
(2) A Passenger Carrier shall, where its transportation capacity specified by a 
Cabinet Order under the preceding paragraph as of the last day of the previous 
business year for each Passenger Transportation Category is beyond the level 
specified by a Cabinet Order under the same paragraph, notify the Minister of 
Land, Infrastructure and Transport, pursuant to the provision of an Ordinance of 
the Ministry of Land, Infrastructure and Transport, of the matters concerning 
the transportation capacity as specified by an Ordinance of the Ministry of Land, 
Infrastructure and Transport for the Passenger Transportation Category; 
provided, however, that this shall not apply to a Freight Carrier designated 
pursuant to the same paragraph (hereinafter referred to as a "Specified 
Passenger Carrier") with respect to the Passenger Transportation Category 
pertaining to the designation. 
(3) A Specified Passenger Carrier may, where any of the events listed in the 
following items has occurred with respect to the Passenger Transportation 
Category pertaining to the designation, make an offer to the Minister of Land, 
Infrastructure and Transport pursuant to the provision of the Ministry of Land, 
Infrastructure and 
Transport to the effect that the designation for the Passenger Transportation 
Category should be rescinded. 

(i) The Specified Passenger Carrier has ceased to operate the passenger 
transportation business. 

(ii) The Specified Passenger Carrier’s transportation capacity specified by 
a Cabinet Order under paragraph 1 is no longer likely to be beyond the level 
specified by a Cabinet Order under the same paragraph. 
(4) Upon receiving an offer under the preceding paragraph, the Minister of Land, 
Infrastructure and Transport shall, when he/she finds a reason for the offer, 
rescind the designation made under paragraph 1 without delay. The same shall 
apply where, in the absence of an offer under the preceding paragraph, it seems 
that any of the events listed in the items of the same paragraph has occurred. 
 
Article 69 (Application Mutatis Mutandis) 
The provisions of Articles 55 to 57 shall apply mutatis mutandis to Specified 
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Passenger Carriers. In this case: in Article 55, the phrase "paragraph 1 of the 
preceding Article" shall be deemed to be replaced with "Article 68, paragraph 1," 
the phrase "Article 52, paragraph 1" shall be deemed to be replaced with "Article 
66, paragraph 1," the phrase "freight transportation" shall be deemed to be 
replaced with "passenger transportation," and the phrase "Freight 
Transportation Category" shall be deemed to be replaced with "Passenger 
Transportation Category"; in Article 56, paragraph 1, the phrase "Article 54, 
paragraph 1" shall be deemed to be replaced with "Article 68, paragraph 1," the 
phrase "freight transportation" shall be deemed to be replaced with "passenger 
transportation," and the phrase "Freight Transportation Category" shall be 
deemed to be replaced with "Passenger Transportation Category"; in Article 56, 
paragraph 2, the phrase "freight transportation" shall be deemed to be replaced 
with "passenger transportation"; in Article 57, paragraph 1, the phrase "Article 
54, paragraph 1" shall be deemed to be replaced with "Article 68, paragraph 1," 
the phrase "Freight Transportation Category" shall be deemed to be replaced 
with "Passenger Transportation Category," the phrase "freight transportation" 
shall be deemed to be replaced with "passenger transportation," and the phrase 
"Article 52, paragraph 1" shall be deemed to be replaced with "Article 66, 
paragraph 1". 
 
Article 70 (Role of Business Operators) 
Business operators shall, while giving due consideration to the provisions of the 
Basic Policy, endeavor to contribute to the rational use of Energy in 
transportation by properly encouraging their employees to commute by public 
transportation and implementing other measures. 
 

Section 3 Special Provisions on Air Transportation 
 
Article 71 (Special Provisions for Air Carriers) 
(1) The Minister of Land, Infrastructure and Transport shall designate Air 
Carriers (which means business operators that transport, by aircraft, freight or 
passengers departing from or arriving at places in Japan; the same shall apply 
hereinafter), whose transportation capacity specified by a Cabinet Order is 
beyond the level specified by a Cabinet Order, as Air Carriers required to 
promote the rational use of Energy in freight or passenger transportation. 
(2) The provisions of Article 54 and Article 68 shall not apply to Air Carriers. 
(3) An Air Carrier shall, where its transportation capacity specified by a Cabinet 
Order under paragraph 1 as of the last day of the previous business year is 
beyond the level specified by a Cabinet Order under the same paragraph, notify 
the Minister of Land, Infrastructure and Transport, pursuant to the provision of 
an Ordinance of the Ministry of Land, Infrastructure and Transport, of the 
matters concerning the 
transportation capacity as specified by an Ordinance of the Ministry of Land, 
Infrastructure and Transport; provided, however, that this shall not apply to an 
Air Carrier designated pursuant to the same paragraph (hereinafter referred to 
as a "Specified Air Carrier"). 
(4) A Specified Air Carrier may, where any of the events listed in the following 
items has occurred, make an offer to the Minister of Land, Infrastructure and 
Transport 
pursuant to the provision of the Ministry of Land, Infrastructure and Transport 
to the effect that the designation made under paragraph 1 should be rescinded. 

(i) The Specified Air Carrier has ceased to operate the freight or passenger 
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transportation business. 
(ii) The Specified Air Carrier’s transportation capacity specified by a 

Cabinet Order under paragraph 1 is no longer likely to be beyond the level 
specified by a Cabinet  Order under the same paragraph. 
(5) Upon receiving an offer under the preceding paragraph, the Minister of Land, 
Infrastructure and Transport shall, when he/she finds a reason for the offer, 
rescind the designation made under paragraph 1 without delay. The same shall 
apply where, in the absence of an offer under the preceding paragraph, it seems 
that any of the events listed in the items of the same paragraph has occurred. 
(6) The provisions of Articles 55 to 57 shall apply mutatis mutandis to Specified 
Air Carriers. In this case: in Article 55, the phrase “paragraph 1 of the preceding 
Article” shall be deemed to be replaced with “Article 71, paragraph 1,” the phrase 
“Article 52, paragraph 1” shall be deemed to be replaced with “Article 52, 
paragraph 1 and Article 66, paragraph 1,” the phrase “freight transportation” 
shall be deemed to be replaced with “freight or passenger transportation,” and 
the phrase “for each Freight Transportation Category pertaining the designation 
for achieving” shall be deemed to be replaced with “for achieving”; in Article 56, 
paragraph 1, the phrase “Article 54, paragraph 1” shall be deemed to be replaced 
with “Article 71, paragraph 1,” the phrase “freight transportation” shall be 
deemed to be replaced with “freight or passenger transportation,” the phrase “by 
an Ordinance of the Ministry of Land, Infrastructure and Transport for each 
Freight Transportation Category pertaining to the designation” shall be deemed 
to be replaced with “by an Ordinance of the Ministry of Land, Infrastructure and 
Transport”; in Article 56, paragraph 2, the phrase “freight transportation” shall 
be deemed to be replaced with “freight or passenger transportation”; in Article 57, 
paragraph 1, the phrase “freight transportation by a Specified Freight Carrier 
with respect to the Freight Transportation Category pertaining to the designation 
made under Article 54, paragraph 1” shall be deemed to be replaced with “freight 
or passenger transportation by a Specified Air Carrier,” the phrase “Article 52, 
paragraph 1” shall be deemed to be replaced with “Article 52, paragraph 1 and 
Article 66, paragraph 1,” and the phrase “freight transpiration with respect to the 
Freight Transportation Category” shall be deemed to be replaced with “freight or 
passenger transportation.” 
 

Chapter 5 Measures Pertaining to Buildings 
 
Article 72 (Role of Persons Who Intend to Construct Buildings) 
The following persons shall, while giving due consideration to the provisions of 
the Basic Policy, endeavor to contribute to the rational use of Energy for 
buildings by properly implementing the measures to prevent heat loss through 
exterior walls, windows, etc. of buildings and realize the efficient utilization of 
Energy for air conditioning systems or other building equipment installed in 
buildings (hereinafter 
referred to as “Air Conditioning Systems, etc.”). 

(i) A person who intends to construct a building. 
(ii) The owner of a building (in the case of a building managed by a person 

other than the owner, the manager of the building; the same shall apply 
hereinafter). 
  (iii) A person who intends to repair or remodel the roofs, walls or floors of 
a building that are directly exposed to the outside (including windows or other 
openings established therein; the same shall apply hereinafter). 
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(iv) A person who intends to install Air Conditioning Systems, etc. in a 
building or modify the Air Conditioning Systems, etc. installed in a building. 
 
Article 73 (Standards of Judgment for Construction Clients, etc. and Owners of 
Specified Buildings) 
(1) For the purpose of ensuring the appropriate and effective implementation of 
the rational use of Energy for buildings, the Minister of Economy, Trade and 
Industry and the Minister of Land, Infrastructure and Transport shall establish 
and publicize standards of judgment for Construction Clients, etc. (which means 
the persons listed in item 1, item 3 and item 4 of the preceding Article) and 
buildings beyond the size specified by a Cabinet Order (hereinafter referred to as 
“Specified Buildings”), with regard to the matters prescribed in the preceding 
Article.  
(2) The provision of Article 5, paragraph 2 shall apply mutatis mutandis to the 
standards of judgment prescribed in the preceding paragraph. 
 
Article 74 (Guidance and Advice on Buildings, etc.) 
(1) A Government Agency with Jurisdiction (which means, with respect to the 
area of a municipality or special ward that has a district construction surveyor, 
the mayor of such a municipality or special ward, and with respect to the area of 
other municipality or special ward, the prefectural governor; provided, however, 
that it means the prefectural governor with respect to buildings specified by a 
Cabinet Order to be constructed in the area of a municipality or special ward that 
has a district construction surveyor pursuant to Article 97-2, paragraph 1 or 
Article 97-3, paragraph 1 of the Building Standards Act (Act No. 201 of 1950); the 
same shall apply hereinafter) may, when he/she finds it necessary in order to 
ensure the proper  implementation of the measures prescribed in Article 72 with 
respect to buildings (excluding residences; hereinafter the same shall apply in 
this paragraph), provide Construction Clients, etc. or owners of Specified 
Buildings (excluding residences) with necessary guidance and advice with regard 
to the implementation of the measures concerning the designing, construction 
and maintenance of buildings, by taking into consideration the standards of 
judgment prescribed in paragraph 1 of the preceding Article. 
(2) The Minister of Land, Infrastructure and Transport shall, when he/she finds 
it necessary in order to ensure the proper implementation of the measures 
prescribed in Article 72 with respect to residences, formulate guidelines for the 
designing, construction and maintenance of residences, in accordance with the 
standards of judgment prescribed in paragraph 1 of the preceding Article, with 
regard to the prevention of heat loss through exterior walls, windows, etc. of 
residences and the efficient utilization of Energy for Air Conditioning Systems, 
etc. installed in residences, and publicize the guidelines. 
 
Article 75 (Notification, Instructions, etc. Concerning Specified Buildings) 
(1) A person who intends to take any of the measures listed in the following items 
(hereinafter referred to as a “Specified Construction Client, etc.”) shall, pursuant 
to the provision of an Ordinance of the Ministry of Land, Infrastructure and 
Transport, notify the Government Agency with Jurisdiction of the matters 
concerning the designing and construction of a building as set forth in the 
respective items, which relate to the measures prescribed in the respective items. 
The same shall apply where such a person intends to change these matters. 

(i) Construction of a new Specified Building, or reconstruction of a 
Specified Building beyond the size specified by a Cabinet Order, or extension of a 
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building beyond the scale specified by a Cabinet Order: Measures to prevent heat 
loss through exterior  walls, windows, etc. of the building and realize the efficient 
utilization of Energy for Air Conditioning Systems, etc. installed in the building. 

(ii) Repair or remodeling of the roofs, walls or floors of a Specified 
Building that are directly exposed to the outside, beyond the scale specified by a 
Cabinet Order: Measures to prevent heat loss through exterior walls, windows, 
etc. of the Specified Building. 

(iii) Installation of Air Conditioning Systems, etc. in a Specified Building, 
or modification of the Air Conditioning Systems, etc. installed in a Specified 
Building  as specified by a Cabinet Order: Measures to realize the efficient 
utilization of Energy for the Air Conditioning Systems, etc. 
(2) Upon receiving a notification made under the preceding paragraph, the 
Government Agency with Jurisdiction may, when it finds that the matters 
pertaining to the notification are significantly insufficient in light of the 
standards of judgment prescribed in Article 73, paragraph 1, instruct the person 
who has made the notification to change the matters pertaining to the 
notification, while presenting the grounds for its judgment. 
(3) Where a person who has received instructions given under the preceding 
paragraph has failed to follow the instructions without justifiable grounds, the 
Government Agency with Jurisdiction may publicize this. 
(4) A person who has made a notification pursuant to paragraph 1 (if the person 
who has made the notification is not the manager of the building pertaining to 
the notification, the manager; if the building has been assigned to another 
person, the assignee (if the building has been assigned to a person other than the 
manager of the building, the manager)) shall, pursuant to the provision of an 
Ordinance of the Ministry of Land, Infrastructure and Transport, periodically 
report to the Government Agency with Jurisdiction the status of maintenance of 
the building with respect to the matters pertaining to the notification. 
(5) Upon receiving a report made under the preceding paragraph, the 
Government Agency with Jurisdiction shall, when it finds that the matters 
pertaining to the report are significantly insufficient in light of the standards of 
judgment prescribed in Article 73, paragraph 1, recommend the person who has 
made the report to take maintenance measures that will contribute to the 
efficient utilization of Energy, while presenting the grounds for its judgment. 
(6) The provisions of the preceding paragraphs shall not apply to buildings 
specified by a Cabinet Order in the respect that it is difficult to take measures 
prescribed in Article 72 for the buildings because regulations on changing the 
existing state and measures for preservation and other relevant measures as 
prescribed in laws and regulations or prefectural/municipal ordinances are 
already in force, or to temporary buildings specified by a Cabinet Order. 
 
Article 76 (Guidance and Advice on Building Materials) 
The Minister of Economy, Trade and Industry may, when he/she finds it 
particularly necessary in order to ensure the construction of buildings that 
conform to the standards of judgment prescribed in Article 73, paragraph 1 or the 
guidelines prescribed in Article 74, paragraph 2, provide business operators 
engaged in manufacturing, processing or importing building materials used for 
the prevention of heat loss through exterior walls, windows, etc. of buildings, 
with necessary guidance and advice with regard to the improvement and labeling 
of the thermal insulation property of building materials, by taking into 
consideration the standards of judgment and the guidelines. 
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Chapter 6 Measures Pertaining to Machinery and Equipment 
 
Article 77 (Role of Manufacturers, etc.) 
Business operators engaged in manufacturing or importing Energy-consuming 
machinery and equipment (hereinafter referred to as “Manufacturers/Importers”) 
shall endeavor to contribute to the rational use of Energy for machinery and 
equipment that they manufacture or import, by improving the performance of 
machinery and equipment in light of Energy consumption. 
 
Article 78 (Standards of Judgment for Manufacturers/Importers) 
(1) With respect to automobiles (limited to those specified by a Cabinet Order in 
the respect that it is particularly necessary to improve the performance thereof as 
prescribed in the preceding Article; the same shall apply hereinafter) and other 
Energy-consuming machinery and equipment that is heavily used in Japan and 
consumes a considerable amount of Energy, which is specified by a Cabinet 
Order in the respect that it is particularly necessary to improve the performance 
thereof (hereinafter referred to as “Specified Equipment”), the Minister of 
Economy, Trade and Industry (or in the case of automobiles, the Minister of 
Economy, Trade and Industry and the Minister of Land, Infrastructure and 
Transport; hereinafter the same shall apply in this Chapter and Article 87, 
paragraph 11) shall establish and publicize standards of judgment for 
Manufacturers/Importers, with regard to the improvement of the performance for 
the respective Specified Equipment. 
(2) The standards of judgment prescribed in the preceding paragraph shall be 
established by taking into consideration the highest level of the performance as 
prescribed in the preceding Article for the respective Specified Equipment, future 
prospects for technological development related to the respective Specified 
Equipment and other circumstances, and shall be revised if necessary depending 
on any changes in these circumstances. 
 
Article 79 (Recommendations and Orders Concerning Improvement of 
Performance) 
(1) The Minister of Economy, Trade and Industry may, when he/she finds it 
necessary for a Manufacturer/Importer whose production or import volume of 
Specified Equipment satisfies the requirements specified by a Cabinet Order to 
improve the performance prescribed in Article 77, with respect to the Specified 
Equipment that the Manufacturer/Importer manufactures or imports, to a 
considerable extent in light of the standards of judgment prescribed in paragraph 
1 of the preceding Article, recommend the Manufacturer/Importer to improve the 
performance of the manufactured or imported Specified Equipment, setting 
targets for improvement. 
(2) Where a Manufacturer/Importer that has received recommendations made 
under the preceding paragraph has failed to follow the recommendations, the 
Minister of Economy, Trade and Industry may publicize this. 
(3) Where a Manufacturer/Importer that has received recommendations 
prescribed in paragraph 1 has failed to take the measures recommended without 
justifiable grounds, the Minister of Economy, Trade and Industry may, when 
he/she finds that such failure significantly affects the rational use of Energy for 
the Specified Equipment, order the Manufacturer/Importer to take the measures 
recommended, after hearing opinions of Councils, etc. specified by a Cabinet 
Order. 
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Article 80 (Labeling) 
The Minister of Economy, Trade and Industry shall specify the following matters 
for the respective Specified Equipment (excluding such equipment that falls into 
the category of Household Goods prescribed in Article 2, paragraph 1, item 1 of 
the Household Goods Quality Labeling Act (Act No. 104 of 1962); hereinafter the 
same shall apply in this Article and the next Article), and make public notice of 
them. 

(i) Matters to be indicated in labels by Manufacturers/Importers with 
regard to Energy efficiency of Specified Equipment (the value calculated 
pursuant to the provision of an Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and 
Industry (or in the case of automobiles, an Ordinance of the Ministry of Economy, 
Trade and Industry and Ordinance of the Ministry of Land, Infrastructure and 
Transport) as representing the performance of Specified Equipment in light of 
Energy consumption; the same shall apply hereinafter). 

(ii) The labeling method and other matters to be observed by 
Manufacturers/Importers when indicating Energy efficiency. 
 
Article 81 (Recommendations and Orders Concerning Labeling) 
(1) The Minister of Economy, Trade and Industry may, when he/she finds that a 
Manufacturer/Importer does not affix labels indicating Energy efficiency in 
accordance with the public notice made under the preceding Article with respect 
to Specified Equipment, recommend the Manufacturer/Importer to affix labels 
indicating Energy efficiency, in accordance with the public notice, to the 
manufactured or imported Specified Equipment. 
(2) Where a Manufacturer/Importer that has received recommendations made 
under the preceding paragraph has failed to follow the recommendations, the 
Minister of Economy, Trade and Industry may publicize this. 
(3) Where a Manufacturer/Importer that has received recommendations 
prescribed in paragraph 1 has failed to take the measures recommended without 
justifiable grounds, the Minister of Economy, Trade and Industry may, when 
he/she finds that such failure significantly affects the rational use of Energy for 
the Specified Equipment, order the Manufacturer/Importer to take the measures 
recommended, after hearing opinions of Councils, etc. specified by a Cabinet 
Order. 
 

Chapter 7 Miscellaneous Provisions 
 
Article 82 (Fiscal Measures, etc.) 
The State shall endeavor to take fiscal, financial and taxation measures 
necessary to promote the rational use of Energy, etc. 
 
Article 83 (Advancement of Science and Technology) 
With the aim to achieve advancement of science and technology that will 
contribute to the promotion of the rational use of Energy, etc., the State shall 
endeavor to take measures to promote research and development and 
disseminate the results thereof and other necessary measures. 
 
Article 84 (Measures to Increase Public Understanding, etc.) 
The State shall, through educational and publicity activities, endeavor to 
increase the public understanding of the rational use of Energy, etc. and to ask 
for public cooperation for the implementation thereof. 
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Article 85 (Consideration of Local Public Entities in Educational Activities, etc.) 
Local Public Entities shall, when carrying out educational and publicity 
activities, give as much consideration as possible to contributing to increasing 
local residents’ understanding of the rational use of Energy, etc. 
 
Article 86 (Provision of Information to General Consumers) 
Business operators engaged in supplying Energy to general consumers, business 
operators engaged in retailing Energy-consuming machinery and equipment, and 
other business operators capable of cooperating, through their business activities, 
in general consumers’ efforts towards the rational use of Energy shall endeavor to 
provide information that contributes to general consumers’ efforts towards the 
rational use of  Energy, by making notifications on the status of Energy use by 
consumers and indicating the performance of machinery and equipment in light 
of Energy consumption. 
 
Article 87 (Reports and On-site Inspections) 
(1) To the extent necessary for the enforcement of Article 7, paragraph 1 and 
paragraph 4 and Article 17, paragraph 1 and paragraph 4, the Minister of 
Economy, Trade and Industry may, pursuant to the provision of a Cabinet Order, 
cause business operators using Energy in Factories to report the status of their 
business in the Factories, or cause officials of the Ministry of the Economy, Trade 
and Industry to enter the Factories and inspect Energy-consuming facilities, 
books, documents and other objects. 
(2) To the extent necessary for the enforcement of Article 8, paragraph 1 and 
Article 13, paragraph 1 (including the cases where it is applied mutatis mutandis 
pursuant to Article 18, paragraph 1), the Minister of Economy, Trade and 
Industry may, pursuant to the provision of a Cabinet Order, cause Type 1 
Specified Business Operators or Type 2 Specified Business Operators to report 
the status of their business in the Type 1 Designated Energy Management 
Factories or Type 2 Designated Energy Management Factories, or cause officials 
of the Ministry of the Economy, Trade and Industry to enter the Type 1 
Designated Energy Management Factories or Type 2 Designated Energy 
Management Factories and inspect Energy-consuming facilities, books, 
documents and other objects. 
(3) To the extent necessary for the enforcement of Chapter 3, Section 1 (excluding 
Article  7, paragraph 1 and paragraph 4, Article 8, paragraph 1, Article 13, 
paragraph 1 (including the cases where it is applied mutatis mutandis pursuant 
to   
Article 18, paragraph 1), and Article 17, paragraph 1 and paragraph 4), the 
competent minister may, pursuant to the provision of a Cabinet Order, cause 
Type 1 Specified Business Operators or Type 2 Specified Business Operators to 
report the status of their business in the Type 1 Designated Energy Management 
Factories or Type 2 Designated Energy Management Factories, or cause officials 
of the competent 
ministry to enter the Type 1 Designated Energy Management Factories or Type 2 
Designated Energy Management Factories and inspect Energy-consuming 
facilities, 
books, documents and other objects. 
(4) To the extent necessary for the enforcement of Chapter 3, Section 2 and 
Section 3, the Minister of Economy, Trade and Industry may cause a Designated 
Examining Body or Designated Training Agency to report the status of their 
business or accounting, or cause officials of the Ministry of the Economy, Trade 
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and Industry to enter the offices of a Designated Examining Body or Designated 
Training Agency and inspect books, documents and other objects. 
(5) To the extent necessary for the enforcement of Chapter 3, Section 4, the 
Minister of Economy, Trade and Industry may cause a Registered Investigation 
Body to report the status of its business or accounting, or cause officials of the 
Ministry of the Economy, Trade and Industry to enter the offices of a Registered 
Investigation Body and inspect books, documents and other objects. 
(6) To the extent necessary for the enforcement of Article 54, paragraph 1 and 
paragraph 4, Article 68, paragraph 1 and paragraph 4, and Article 71, paragraph 
1 and paragraph 5, the Minister of Land, Infrastructure and Transport may, 
pursuant to the provision of a Cabinet Order, cause Freight Carriers, Passenger 
Carriers or Air Carriers (hereinafter simply referred to as “Carriers” in this 
paragraph) to report the status of their business concerning freight or passenger 
transportation, or cause officials of the Ministry of Land, Infrastructure and 
Transport to enter Carriers’ offices or other workplaces, the sites where their 
transportation machinery and equipment are located, or the transportation 
machinery and equipment and inspect the transportation machinery and 
equipment, books, documents and other objects. 
(7) To the extent necessary for the enforcement of Chapter 4 (excluding Article 
54, paragraph 1 and paragraph 4, Section 1, Subsection 2, Article 68, paragraph 1 
and paragraph 4, and Article 71, paragraph 1 and paragraph 5), the Minister of 
Land, Infrastructure and Transport may, pursuant to the provision of a Cabinet 
Order, cause Specified Freight Carriers, Specified Passenger Carriers or Specified 
Air Carriers (hereinafter simply referred to as “Specified Carriers” in this 
paragraph) to report the status of their business concerning freight or passenger 
transportation, or cause officials of the Ministry of Land, Infrastructure and 
Transport to enter Specified Carriers’ offices or other workplaces, the sites where 
their transportation machinery and equipment are located, or the transportation 
machinery and equipment and inspect the transportation machinery and 
equipment, books, documents and other objects. 
(8) To the extent necessary for the enforcement of Article 61, paragraph 1 and 
paragraph 4, the Minister of Economy, Trade and Industry may, pursuant to the 
provision of a Cabinet Order, cause Consigners to report the status of their 
business concerning freight transportation consigned to Freight Carriers, or 
cause officials of the Ministry of Economy, Trade and Industry to enter 
Consigners’ offices or other workplaces and inspect books, documents and other 
objects. 
(9) To the extent necessary for the enforcement of Chapter 4, Section 1, 
Subsection 2        
(excluding Article 61, paragraph 1 and paragraph 4), the competent minister 
may, pursuant to the provision of a Cabinet Order, cause Consigners to report the 
status of their business concerning freight transportation consigned to Freight 
Carriers, or cause officials of the Ministry of Economy, Trade and Industry to 
enter Consigners’ offices or other workplaces and inspect books, documents and 
other objects. 
(10) To the extent necessary for the enforcement of Chapter 5, the Government 
Agency with Jurisdiction may, pursuant to the provision of a Cabinet Order, 
cause Specified Construction Clients, etc. or persons who are responsible for 
making reports under Article 75, paragraph 4 to report the matters concerning 
the designing and construction or maintenance of Specified Buildings, or cause 
officials of the agency to enter Specified Buildings or the construction sites 
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thereof and inspect the Specified Buildings, building equipment, documents and 
other objects. 
(11) To the extent necessary for the enforcement of the preceding Chapter, the 
Minister of Economy, Trade and Industry may, pursuant to the provision of a 
Cabinet Order, cause Manufacturers/Importers of Specified Equipment to report 
the status of their business pertaining to the Specified Equipment, or cause 
officials of the Ministry of Economy, Trade and Industry to enter offices, factories 
or warehouses of Manufacturers/Importers of Specified Equipment and inspect 
the Specified Equipment, books, documents and other objects. 
(12) The officials who conduct on-site inspection pursuant to the preceding 
paragraphs shall carry a certification for identification and present it to any 
person concerned. 
(13) The authority to conduct on-site inspections under paragraphs 1 to 11 shall 
not be construed as being vested for criminal investigation. 
 
Article 88 (Fees) 
(1) Persons who intend to take an examination for a qualified Energy manager’s 
license, those who intend to obtain recognition under Article 9, paragraph 1, item 
2, those who intend to obtain a qualified Energy manager’s license by reason of 
having passed an examination for a qualified Energy manager’s license for which 
a Designated Examining Body administers Examination Affairs, those who 
intend to apply for the re-issuance of a qualified Energy manager’s license, those 
who intend to participate in the training under Article 13, paragraph 1, item 1 
(excluding training provided by a Designated Training Agency) or those who 
intend to participate in the training under paragraph 2 of the same Article 
(excluding training provided by a Designated Training Agency) shall pay the fee 
determined by a Cabinet Order in light of the actual cost. 
(2) The fee paid under the preceding paragraph shall be regarded as income of 
the Designated Examining Body where it is paid by the person who intends to 
take an examination for a qualified Energy manager’s license for which the 
Designated Examining Body administers Examination Affairs, or as national 
revenue where it is paid by other persons. 
 
Article 89 （Special Provisions for Hearing) 
(1) Proceedings on the date of a hearing with respect to a disposition under 
Article 28 (including the cases where it is applied mutatis mutandis pursuant to 
Article 29, paragraph 4), Article 32 (including the cases where it is applied 
mutatis mutandis 
pursuant to Article 36, paragraph 2) or Article 49 shall be open to the public. 
(2) The person chairing the hearing set forth in the preceding paragraph shall, 
upon request of any person interested in the disposition under Article 17, 
paragraph 1 of the Administrative Procedure Act (Act No. 88 of 1993), permit 
such a person to participate in the proceedings for the hearing. 
 
Article 90 (Appeal against Disposition Made by Designated Examining Body) 
Any person who is dissatisfied with a disposition made by a Designated 
Examining Body on the Examination Affairs (excluding those on the examination 
results) or its inaction may make a request for review to the Minister of Economy, 
Trade and Industry  pursuant to the Administrative Appeal Act (Act No. 160 of 
1962). 
 
Article 91 (Delegation of Transitional Measures to Order) 
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When enacting, revising or abolishing an order pursuant to this Act, necessary 
transitional measures (including transitional measures concerning penal 
provisions) may be provided for by that order to the extent considered reasonably 
necessary for the enactment, revision or abolition. 
 
Article 92 (Competent Ministers, etc.) 
(1) The competent ministers under Chapter 3, Section 1 and Article 87, 
paragraph 3 shall be the Minister of Economy, Trade and Industry and the 
ministers who have jurisdiction over the business pertaining to the Factory 
concerned.  
(2) The competent ministers under Chapter 4, Section 1, Subsection 2 and Article 
87, 
paragraph 9 shall be the Minister of Economy, Trade and Industry and the 
ministers who have jurisdiction over the business of the Consigner concerned. 
(3) The authority under this Act may be delegated to the head of a local branch 
office pursuant to the provision of a Cabinet Order. 

Chapter 8 Penal Provisions 
 
Article 93 
A person who falls under any of the following items shall be punished by 
imprisonment with work for not more than one year or a fine of not more than 
one million yen. 

(i) A person who has, in violation of Article 30, paragraph 1, divulged 
secrets that he/she has become aware of in the course of performing his/her duty. 

(ii) A person who has violated an order of suspension of the services for 
Inspections for Verification issued under Article 49. 

(iii) A person who has, in violation of Article 30, paragraph 1 as applied 
mutatis mutandis pursuant to Article 51, divulged secrets that he/she has become 
aware of in the course of performing his/her duty. 
 
Article 94 
In the event of violation of an order of suspension of Examination Affairs or 
Training services issued under Article 32, paragraph 2 (including the cases where 
it is applied mutatis mutandis pursuant to Article 36, paragraph 2), the officers 
or employees concerned at the Designated Examining Body or the Designated 
Training Agency that has committed the violation shall be punished by 
imprisonment with work for not more than one year or a fine of not more than 
one million yen. 
 
Article 95 
A person who falls under any of the following items shall be punished by a fine of 
not more than one million yen. 

(i) A person who has violated Article 8, paragraph 1 or Article 13, 
paragraph 1 including the cases where it is applied mutatis mutandis pursuant 
to Article 18, paragraph 1). 

(ii) A person who has violated an order issued under Article 16, paragraph 
5, Article 57, paragraph 3 (including the cases where it is applied mutatis 
mutandis pursuant to Article 69 and Article 71, paragraph 6), Article 64, 
paragraph 3, Article 79, paragraph 3, or Article 81, paragraph 3. 
 
Article 96 
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A person who falls under any of the following items shall be punished by a fine of 
not more than 500,000 yen. 

(i) A person who has failed to make a notification under Article 7, 
paragraph 2, Article 17, paragraph 2, Article 46, Article 54, paragraph 2, Article 
61, paragraph 2, Article 68, paragraph 2, Article 71, paragraph 3 or Article 75, 
paragraph 1, or made a false notification. 

(ii) A person who has failed to submit plans under Article 14, paragraph 1, 
Article 5   (including the cases where it is applied mutatis mutandis pursuant to 
Article 69 and Article 71, paragraph 6) or Article 62, or violated Article 14, 
paragraph 2. 

(iii) A person who has failed to make reports under Article 15, paragraph 
1 (including the cases where it is applied mutatis mutandis pursuant to Article 
18, paragraph 1), Article 56, paragraph 1 (including the cases where it is applied 
mutatis mutandis pursuant to Article 69 and Article 71, paragraph 6), Article 63, 
paragraph 1, Article 75, paragraph 4 or Article 87, paragraphs 1 to 3 or 
paragraphs 5 to 11, or made false reports, or has refused, obstructed or avoided 
an inspection under paragraphs 1 to 3 or paragraph 5 to 11 of the same Article. 

(iv) A person who has, in violation of Article 33, paragraph 1 as applied 
mutatis mutandis pursuant to Article 51, failed to keep books or state necessary 
matters in books or made false statements in books, or in violation of Article 33, 
paragraph 2 as applied mutatis mutandis pursuant to Article 51, failed to 
preserve books. 
 
Article 97 
In any of the following cases, the officers or employees concerned at the 
Designated Examining Body or the Designated Training Agency that has 
committed the violation shall be punished by a fine of not more than 500,000 yen. 

(i) Where the Designated Examining Body has abolished the whole of the 
Examination Affairs without obtaining permission under Article 25. 

(ii) Where the Designated Examining Body or the Designated Training 
Agency has, in violation of Article 33, paragraph 1 (including the cases where it is 
applied mutatis mutandis pursuant to Article 36, paragraph 2), failed to keep 
books or state necessary matters in books or made false statements in books, or 
in violation of Article 33, paragraph 2 (including the cases where it is applied 
mutatis mutandis 
pursuant to Article 36, paragraph 2), failed to preserve books. 

(iii) Where the Designated Examining Body or the Designated Training 
Agency has failed to make a notification under Article 37, or made a false 
notification. 

(iv) Where the Designated Examining Body or the Designated Training 
Agency has failed to make reports under Article 87, paragraph 4 or made false 
reports, or refused, obstructed or avoided an inspection under the same 
paragraph. 
 
Article 98 
When the representative of a juridical person, or the agent, employee or other 
worker of a juridical person or an individual has committed a violation set forth 
in Article 93, item 2 or item 3, Article 95, or Article 96 with regard to the 
business of the juridical person or individual, not only shall the offender be 
punished but the juridical person or individual shall also be punished by the fine 
prescribed in the respective Articles. 
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Article 99 
A person who falls under any of the following items shall be punished by a civil 
fine of not more than 200,000 yen. 

(i) A person who has failed to make a notification under Article 8, 
paragraph 2 or Article 13, paragraph 3 (including the cases where it is applied 
mutatis mutandis pursuant to Article 18, paragraph 1), or made a false 
notification. 

(ii) A person who has, in violation of Article 47 paragraph 1, failed to keep 
Financial Statements, etc., failed to state the necessary matters in the Financial 
Statements, etc. or made false statements, or refused the request made under the 
items of paragraph 2 of the same Article without justifiable grounds. 
 

Supplementary Provisions 
(Effective Date) 
(1) This Act shall come into force as from the date specified by a Cabinet Order 
within a period not exceeding nine months from the date of promulgation; 
provided, however, that the provision of Article 8 shall come into force as from 
the date of promulgation.  
 
(Review) 
(2) The government shall, according to the energy situation in and outside Japan 
and other changes in the economic and social environment, review the provisions 
of this Act and take necessary measures based on the review results. 
 
(Abolition of the Heat Management Act) 
(3) The Heat Management Act (Act No. 146 of 1951) shall be abolished. 
 
(Transitional Measures upon Abolition of the Heat Management Act) 
(4) A qualified heat manager’s license granted pursuant to Article 12 of the Heat 
Management Act prior to the abolition by the preceding paragraph shall be 
deemed to be a qualified heat manager’s license granted pursuant to Article 8, 
paragraph 1. 
(5) With regard to the application of penal provisions to acts committed prior to 
the enforcement of this Act, the provisions then in force shall remain applicable. 
 
(Partial Revision of the Act for Establishment of the Ministry of International 
Trade and Industry) 
(6) Part of the Act for Establishment of the Ministry of International Trade and 
Industry (Act No. 275 of 1952) shall be revised as follows. 
The following item shall be added following Article 36-6, item 10. 
(x-2) Matters concerning the enforcement of the Act Concerning the Rational Use 
of Energy (Act No. 49 of 1979) 
 
(Partial Revision of the Act for Establishment of the Ministry of Construction) 
(7) Part of the Act for Establishment of the Ministry of Construction (Act No. 113 
of 1948) shall be revised as follows. 

In Article 3, item 22-6 shall be moved and placed as item 22-7, items 22-2 
to 22-5 shall be moved forward by one item respectively, and the following item 
shall be added following item 22. (xxii-2) Administer the affairs concerning the 
enforcement of the Act Concerning the Rational Use of Energy (Act No. 49 of 
1979). 
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In Article 4, paragraph 3, the phrase “items 22-2 to 22-5” shall be revised as 
“items 22-3 to 22-6”; in paragraph 7 of the same Article, the phrase “the affairs 
prescribed in item 19 of the same Article, the affairs prescribed in item 20 of the 
same Article, [the affairs prescribed in] items 21, item 22, item 22-6…of the same 
Article” shall be revised as “[the affairs prescribed in] items 19 to 22-2, item 22-
7…of the same Article.” 
  

Supplementary Provisions (Extract from Act No. 83 of December 10, 1983) 
Article 1 (Effective Date) 
This Act shall come into force as from the date of promulgation; provided, 
however, that the provisions listed in the following items shall come into force as 
from the dates prescribed in the respective items. (i) to (iv) Omitted (v) The 
provisions of Article 25, Article 26, Articles 28 to 30, Article 33, and Article 35, 
the provisions of Article 36 (excluding the provision to revise Article 54 of the 
Electricity Business Act; hereinafter the same shall apply in Article 8 (excluding 
paragraph 3) of the Supplementary Provisions), the provisions of Article 37, 
Article 39, and Article 43, and the provisions of Article 8 (excluding paragraph 3) 
of the Supplementary Provisions: the date specified by a Cabinet Order within a 
period not exceeding three months from the date of promulgation. 
 
Article 14 (Transitional Measures Concerning Other Dispositions, Applications, 
etc.) 
With respect to dispositions to grant licenses or permission, etc. and other acts 
conducted, prior to the enforcement of this Act (or the respective provisions listed 
in the items of Article 1 of the Supplementary Provisions; hereinafter the same 
shall apply in this Article and Article 16), pursuant to the respective Acts prior to 
the revision (hereinafter referred to as “Dispositions and Other Acts” in this 
Article) or applications for licenses or permission, etc. and other acts conducted, 
prior to the enforcement of this Act, pursuant to the respective Acts prior to the 
revision (hereinafter referred to as “Applications and Other Acts” in this Article), 
if administrative affairs pertaining to these acts come under the jurisdiction of 
different persons on the date of enforcement of this Act, these acts, except those 
prescribed in Article 2 to the preceding Article in the Supplementary Provisions 
or in the provisions of the respective revised Acts (including orders issued 
thereunder) concerning transitional measures, shall be deemed, with regard to 
the application of the respective revised Acts after the date of enforcement of this 
Act, as Dispositions and Other Acts or Applications and Other Acts conducted 
pursuant to the relevant provisions of the respective revised Acts. 
 
Article 16 (Transitional Measures Concerning Penal Provisions) 
With regard to the application of penal provisions to any acts committed prior to 
the 
enforcement of this Act as well as any acts committed after the enforcement of 
Article 17, Article 22, Article 36, Article 37 or Article 39 in the cases where the 
provisions then in force shall remain applicable pursuant to Article 3, Article 5, 
paragraph 5, Article 8, paragraph 2, Article 9 or Article 10 of the Supplementary 
Provisions, the provisions then in force shall remain applicable. 

 
Supplementary Provisions (Extract from Act No. 17 of March 31, 1993) 

Article 1 (Effective Date) 
This Act shall come into force as from April 1, 1993; provided, however, that the 
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provisions of Article 1 (excluding the provision to revise the table of contents of 
the Act Concerning the Rational Use of Energy (limited to the part revising the 
phrase “Chapter 4 Measures Pertaining to Machinery and Equipment (Articles 
17 to 21)” to “Chapter 4 Measures Pertaining to Machinery and Equipment 
Chapter 4-2 Business for Rational Use of Energy by the New Energy and 
Industrial Technology Development Organization (Article 21-2 and Article 21-3)”) 
and the provision to revise the same Act by adding one chapter following Chapter 
4) and the provision of Article 8 of the Supplementary Provisions shall come into 
force as from the date specified by a Cabinet Order within a  period not exceeding 
six months from the date of promulgation. 
 
Article 4 (Transitional Measures Concerning Penal Provisions) 
With regard to the application of penal provisions to any acts committed prior to 
the enforcement of this Act, the provisions then in force shall remain applicable. 

 
Supplementary Provisions (Extract from Act No. 89 of November 12, 1993) 

Article 1 (Effective Date) 
This Act shall come into force as from the date of enforcement of the 
Administrative Procedure Act (Act No. 88 of 1993). 
 
Article 2 (Transitional Measures Concerning Adverse Dispositions Following 
Appeal, etc.) 
Where, prior to the enforcement of this Act, an appeal or other request has been 
filed or made under laws and regulations to a council or any other panel to 
require that procedures equivalent to the procedures to hold hearings or grant 
the opportunity for explanation and other procedures to hear statements of 
opinions prescribed in Article 13 of the Administrative Procedure Act should be 
implemented, with regard to the procedures to make adverse dispositions 
pertaining to the appeal or request, the provisions then in force shall remain 
applicable notwithstanding the provisions of the relevant Acts revised by this 
Act. 
 
Article 13 (Transitional Measures Concerning Penal Provisions) 
With regard to the application of penal provisions to any acts committed prior to 
the enforcement of this Act, provisions then in force shall remain applicable. 
 
Article 14 (Transitional Measures upon Arrangement of Provisions on Hearings) 
Procedures for hearings (excluding those concerning adverse dispositions) 
implemented under Acts prior to the enforcement of this Act or procedures 
incidental thereto shall be deemed to have been implemented under the relevant 
provisions of respective Acts revised by this Act. 
 
Article 15 (Delegation to Cabinet Order) 
In addition to what is provided for in Article 2 to the preceding Article in the 
Supplementary Provisions, any necessary transitional measures for the 
enforcement of this Act shall be specified by a Cabinet Order. 
 

Supplementary Provisions (Extract from Act No. 33 of April 9, 1997) 
Article 1 (Effective Date) 
This Act shall come into force as from the date of promulgation. 
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Article 9 (Transitional Measures upon Partial Revision of the Act Concerning the 
Rational Use of Energy) 
With regard to the notification of an appointment, death or dismissal of a Type 1 
Energy Manager prior to the enforcement of Article 8, the provisions then in 
force shall remain applicable. 
 
Article 17 (Transitional Measures Concerning Penal Provisions) 
With regard to the application of penal provisions to any acts committed prior to 
the enforcement of this Act as well as any acts committed after the enforcement 
of this Act in the cases where the provisions then in force shall remain applicable 
pursuant to the Supplementary Provisions of this Act, the provisions then in force 
shall remain applicable. 
 
Article 18 (Delegation to Cabinet Order) 
In addition to what is provided for in Article 2 to the preceding Article in the 
Supplementary Provisions, any necessary transitional measures for the 
enforcement of this Act shall be specified by a Cabinet Order. 
 

Supplementary Provisions (Extract from Act No. 96 of June 5, 1998) 
Article 1 (Effective Date) 
This Act shall come into force as from the date specified by a Cabinet Order 
within a period not exceeding one year from the date of promulgation. 
 
Article 2 (Transitional Measures Concerning Designation of Factories) 
Factories that have been designated, prior to the enforcement of this Act, 
pursuant to Article 6, paragraph 1 of the Act Concerning the Rational Use of 
Energy prior to the revision (hereinafter referred to as the “Old Act”) shall be 
deemed to have been designated pursuant to Article 6, paragraph 1 of the Act 
Concerning the Rational Use of Energy after the revision (hereinafter referred to 
as the “New Act”). 
 
Article 3 (Effect of Dispositions, etc.) 
In addition to what is provided for in the preceding Article, any dispositions, 
procedures or other acts conducted pursuant to the provisions of the Old Act shall 
be deemed to have  been conducted under the relevant provisions of the New Act. 
 
Article 4 (Transitional Measures Concerning Penal Provisions)  
With regard to the application of penal provisions to any acts committed prior to 
the enforcement of this Act, the provisions then in force shall remain applicable. 

 
Supplementary Provisions (Extract from Act No. 160 of December 22, 1999) 

Article 1 (Effective Date) 
This Act (excluding Article 2 and Article 3) shall come into force as from January 
6, 2001. 

 
Supplementary Provisions (Extract from Act No. 59 of June 7, 2002) 

Article 1 (Effective Date) 
This Act shall come into force as from the date specified by a Cabinet Order 
within a period not exceeding one year from the date of promulgation. 
 
 
Article 2 (Transitional Measures Concerning Reports) 
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With regard to reports that have been requested under Article 25, paragraph 4 of 
the Act Concerning the Rational Use of Energy prior to the revision by this Act 
but not yet made prior to the enforcement of this Act, the provisions then in force 
shall remain applicable. 
 
Article 3 (Transitional Measures Concerning Penal Provisions) 
With regard to the application of penal provisions to any acts committed prior to 
the 
enforcement of this Act as well as any acts committed after the enforcement of 
this Act in the cases where the provisions then in force shall remain applicable 
pursuant to the preceding Article, the provisions then in force shall remain 
applicable. 
 
Article 4 (Delegation to Cabinet Order) 
In addition to what is provided for in the preceding two Articles, any necessary 
transitional measures for the enforcement of this Act shall be specified by a 
Cabinet Order.  

 
Supplementary Provisions (Extract from Act No. 145 of December 11, 2002) 

Article 1 (Effective Date) 
This Act shall come into force as from the date of promulgation; provided, 
however, that the provisions of Articles 15 to 19, Article 26, and Article 27, and 
the provisions of Articles 6 to 34 of the Supplementary Provisions shall come into 
force as from October 1, 2003. 
 
Article 34 (Transitional Measures Concerning Penal Provisions) 
With regard to the application of penal provisions to any acts committed prior to 
the enforcement of this Act (or the proviso of Article 1 of the Supplementary 
Provisions;  
hereinafter the same shall apply in this Article) as well as any acts committed 
after the enforcement of this Act with respect to the matters for which the 
provisions then in force shall remain applicable pursuant to the Supplementary 
Provisions, the provisions then in force shall remain applicable. 
 
Article 35 (Delegation to Cabinet Order) 
In addition to what is provided for in the Supplementary Provisions, any 
necessary transitional measures upon the establishment of the NEDO and any 
other necessary  measures for the enforcement of this Act shall be specified by a 
Cabinet Order. 
 

Supplementary Provisions (Extract from Act No. 61 of June 17, 2005) 
Article 1 (Effective Date) 
This Act shall come into force as from April 1, 2006; provided, however, that the 
provision of Article 3 of the Supplementary Provisions shall come into force as 
from January 1, 2006. 
 

Supplementary Provisions (Extract from Act No. 87 of July 26, 2005) 
This Act shall come into force as from the date of enforcement of the Corporation 
Act. 
 

Supplementary Provisions (Extract from Act No. 93 of August 10, 2005) 
Article 1 (Effective Date) 
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This Act shall come into force as from April 1, 2006; provided, however, that the 
provision of Article 16 of the Supplementary Provisions shall come into force as 
from the date of promulgation of this Act or the date of the promulgation of the 
Act for Partial Revision of the Act on Promotion of Measures to Cope with Global 
Warming (Act No. 61 of 2005), whichever comes later. 
 
Article 2 (Transitional Measures Concerning Appointment of Type 1 Energy 
Manager) 
With regard to the application of the provision of Article 8, paragraph 1 of the Act 
Concerning the Rational Use of Energy revised by this Act (hereinafter referred 
to as the “New Act“) to Type 1 Specified Business Operators prescribed in Article 
7, paragraph 3 of the New Act, for the period until March 31, 2011, the phrase 
“from among persons who have a qualified Energy manager’s license” in Article 8, 
paragraph 1 of the New Act shall be deemed to be replaced with “from among 
persons who have a qualified Energy manager’s license or persons specified by a 
Cabinet Order in accordance with the standards established by a Cabinet Order.” 
 
Article 3 (Special Provisions Concerning Qualified Heat Manager’s License and 
Qualified Electricity Manager’s License) 
Persons who have, prior to the enforcement of this Act, obtained a qualified heat 
manager’s license pursuant to Article 8, paragraph 1 of the Act Concerning the 
Rational Use of Energy prior to the revision by this Act (hereinafter referred to as 
the “Old Act”) and also obtained a qualified electricity manager’s license pursuant 
to the same paragraph shall be deemed to have obtained a qualified Energy 
manager’s license pursuant to Article 9, paragraph 1 of the New Act. 
 
Article 4 (Special Provisions Concerning Examination for Qualified Energy 
Manager’s License) 
In an examination for a qualified Energy manager’s license prescribed in Article 
10,  
paragraph 1 of the New Act, persons who have obtained, prior to the enforcement 
of this Act, a qualified heat manager’s license or qualified electricity manager’s 
license 
pursuant to Article 8, paragraph 1 of the Old Act shall be exempted from some 
subjects of the examination pursuant to the provision of an Ordinance of the 
Ministry of Economy, Trade and Industry. 
 
Article 5 (Transitional Measures Concerning Appointment of Type 1 Energy 
Manager) 
(1) With regard to the application of the provision of Article 13, paragraph 1 of 
the New Act to Type 1 Designated Business Operators prescribed in Article 8, 
paragraph 1 of the New Act (hereinafter referred to as “Type 1 Designated 
Business Operators), for the period until March 31, 2009, the phrase “from among 
the following persons” in Article 13, paragraph 1 of the New Act shall be deemed 
to be replaced with “from among the following persons or persons specified by an 
Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry.” 
(2) The provision of the preceding paragraph shall apply mutatis mutandis to 
Type 2 Specified Business Operators prescribed in Article 17, paragraph 3 of the 
New Act. In this case, the phrase “Article 13, paragraph 1” in the same 
paragraph shall be deemed to be replaced with “Article 13, paragraph 1 of the 
New Act as applied mutatis mutandis pursuant to Article 18, paragraph 1.” 
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Article 6 (Transitional Measures Concerning Participation in Preparing Medium- 
and Long-Term Plans) 
With regard to the application of the provision of Article 14, paragraph 2 of the 
New Act to Type 1 Designated Business Operators, for the period until March 31, 
2011, the phrase “persons who have a qualified Energy manager’s license” in the 
same paragraph shall be deemed to be replaced with “persons who have a 
qualified Energy manager’s license or persons who have obtained, prior to the 
enforcement of the Act for Partial Revision of the Act Concerning the Rational 
Use of Energy (Act No. 93 of 2005), a qualified heat manager’s license and a 
qualified electricity manager’s license under Article 8, paragraph 1 of the Act 
Concerning the Rational Use of Energy prior to the revision by the Act for Partial 
Revision.” 
 
Article 7 (Transitional Measures Concerning Consigners) 
The provisions of Articles 61 to 64 of the New Act (including the penal provisions 
relating to these provisions) shall not apply until March 31, 2007. 
 
Article 8 (Transitional Measures Concerning Notification of Buildings) 
A person who has made a notification pursuant to Article 15-2, paragraph 1 of 
the Old Act prior to the enforcement of this Act shall be deemed, with regard to 
the application of the provision of Article 75, paragraph 4 of the New Act, to have 
made a notification pursuant to Article 75, paragraph 1 of the New Act. 
 
Article 9 (Transitional Measures Concerning Rationalization Plans) 
With regard to the instructions given under Article 12, paragraph 2 and 
paragraph 3 
of the Old Act to the Type 1 Specified Business Operators that have received 
instructions under paragraph 1 of the same Article prior to the enforcement of 
this Act, the publication made under paragraph 4 of the same Article, the order 
issued under paragraph 5 of the same Article, as well as the reports and on-site 
inspections under Article 25, paragraph 2 pertaining to such instructions, 
publication and order, the provisions then in force shall remain applicable. 
 
Article 10 (Effect of Dispositions, etc.) 
Any dispositions, procedures or other acts conducted pursuant to the provisions 
of the Old Act shall be deemed to have been conducted under the relevant 
provisions of the New Act, except those otherwise provided for by the 
Supplementary Provisions. 
 
Article 11 (Transitional Measures Concerning Penal Provisions) 
With regard to the application of penal provisions to any acts committed prior to 
the enforcement of this Act as well as any acts committed after the enforcement 
of this Act in the cases where the provisions then in force shall remain applicable 
pursuant to the Supplementary Provisions, the provisions then in force shall 
remain applicable. 
 
Article 12 (Delegation to Cabinet Order) 
In addition to what is provided for in Article 2 to the preceding Article in the 
Supplementary Provisions, any necessary transitional measures for the 
enforcement of this Act shall be specified by a Cabinet Order. 
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Article 13 (Review) 
When five years have elapsed since the enforcement of this Act, the government 
shall, while taking into account the status of enforcement of the New Act, review 
the provisions of the New Act and take any necessary measures based on the 
review where it finds it necessary. 

 
Supplementary Provisions (Extract from Act No. 50 of June 2, 2006) 

 
(Effective Date) 
(1) This Act shall come into force as from the date of enforcement of the Act on 
General Associations and Foundations. 
(Adjustment Provisions) 
(2) Where the date of enforcement of the Act for Partial Revision of the Penal 
Code, etc. to Respond to Increase in International and Organized Crimes and 
Advancement of Information Processing (Act No. of 2006) comes after the Date of 
Enforcement, with regard to the application of the provisions of item 62 of the 
Appended Table of the Act for Punishment of Organized Crimes, Control of Crime 
Proceeds and Other Matters (Act No. 136 of 1999; hereinafter referred to as the 
“Anti-Organized Crime Act” in the next paragraph) for the period from the Date 
of Enforcement until the day preceding the date of enforcement of the same Act 
for Partial Revision, the phrase “crime under Article 157 of the Intermediate 
Corporation Act (Act No. 49 of 2001) (Special Breach of Trust by Directors, etc.)” 
in item 62 shall be replaced with “crime under Article 334 of the Act on General 
Associations and Foundations (Act No. 48 of 2006) (Special Breach of Trust by 
Directors, etc.)” 
(3) In addition to what is provided for in the preceding paragraph, in the case 
referred to in the same paragraph, with regard to the application of the 
provisions of the Anti-Organized Crime Act for the period until the day preceding 
the date of enforcement of the Act for Partial Revision of the Penal Code, etc. to 
Respond to Increase in International and Organized Crimes and Advancement of 
Information Processing, the crime under Article 157 of the old Intermediate 
Corporation Act (Special Breach of Trust by Directors, etc.) in the cases where the 
provisions then in force shall remain applicable or remain in force pursuant to 
Article 457 shall be deemed to be the crime set forth in item 62 of the Appended 
Table of the Anti-Organized Crime Act. 
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ภาคผนวกที3่  

พระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ  
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

            โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

            จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 

            มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕” 

            มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

            มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

            มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

            “พลังงาน” หมายความวา ความสามารถในการทํางานซ่ึงมีอยูในตัวของส่ิงที่อาจใหงานได 
ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานส้ินเปลือง และใหหมายความรวมถึงส่ิงที่อาจใหงานได เชน 
เช้ือเพลิง ความรอน และไฟฟา เปนตน 
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            “พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล 
น้ํา แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคล่ืน เปนตน 

            “พลังงานส้ินเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน 
น้ํามันดิบ น้ํามันเช้ือเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน 

            “เช้ือเพลิง” หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันเช้ือเพลิง กาซ
ธรรมชาติ กาซเช้ือเพลิง เช้ือเพลิงสังเคราะห ไม ฟน แกลบ กากออย ขยะ และส่ิงอ่ืนตามที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

            มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปน
ประธานกรรมการ รองนายกรฐัมนตรีคนหนึ่งซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธาน
กรรมการ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซ่ึงนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน* รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน* เปน
กรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน*เปนกรรมการและเลขานุการ 

            มาตรา ๖ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

            (๑) เสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศตอคณะรัฐมนตรี 

            (๒) กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการกําหนดราคาพลังงานใหสอดคลองกับนโยบาย
และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 

            (๓) ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเรงรัดการดําเนินการของคณะกรรมการทั้งหลาย
ที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับพลังงาน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
พลังงาน เพื่อใหมีการดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน
ของประเทศ 
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            (๔) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ 

            (๕) ปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

            มาตรา ๗ การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

            ในการประชุมครั้งใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุมใหรอง
ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 

            มาตรา ๘ การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงช้ีขาด 

            มาตรา ๙ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติอาจแตงต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมอบหมายได 

            คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

            การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง หรือของคณะอนุกรรมการตามวรรคสอง ให
นํามาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

            มาตรา ๑๐ ใหมีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน*มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

            (๑) ศึกษาและวิเคราะหนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ เพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

            (๒) ติดตาม ประเมินผล และเปนศูนยประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบาย
และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 
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            (๓) เก็บรวบรวมขอมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณดานพลังงานวิเคราะห
แนวโนมและประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อจัดทําขอเสนอนโยบายและแผนการบริหารและ
พัฒนาพลังงานของประเทศ และเผยแพรสถิติที่เกี่ยวของกับพลังงาน 

            (๔) ปฏบิัติงานอ่ืนใดตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
มอบหมาย 

            มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน*
ตามมาตรา ๑๐ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน*อาจขอใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใดๆ เสนอรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องตางๆ ที่
จําเปนที่เกี่ยวของกับนโยบายแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศได 

            มาตรา ๑๒ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติหรือสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน*อาจเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย ความเห็น หรือคําแนะนําได
ตามที่เห็นสมควร 

            มาตรา ๑๓ ใหมีผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน*มีอํานาจหนาที่ควบคุม
และดูแลโดยทั่วไปซ่ึงราชการของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน*รับผิดชอบขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางในสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน* 

            ใหมีรองผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน* และจะใหมีผูชวยผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน*เปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

            ใหผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน* รองผูอํานวยการสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน* และผูชวยผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน*เปนขาราชการ
พลเรือนสามัญ 

            มาตรา ๑๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 



 212

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การกําหนดนโยบายและ
การบริหารพลังงานของประเทศกระจัดกระจายอยูตามสวนราชการตางๆ ทําใหการบริหารและ
พัฒนาพลังงานไมมีเอกภาพและไมเปนไปอยางตอเนื่อง สมควรใหมีคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติเพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาเสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนา
พลังงานรวมทั้งกํากับดูแล ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานดานพลังงานของหนวยงาน
ตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานในดานนโยบายและการบริหารพลังงานของประเทศมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยใหมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติซ่ึงเปนสวนราชการ
ระดับกรมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
มอบหมาย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕2[๒] 

            มาตรา ๔๑ ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให
แกไขคําวา “สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ” เปน “สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน” คําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน” เปน 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน” คําวา “อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน” เปน “อธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน” คําวา “เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ” เปน “ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน” คําวา “รองเลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ” เปน “รองผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน” และคําวา “ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ” เปน “ผูชวย
ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน” 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดต้ังสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงไดมี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
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พระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวน
ราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอน
อํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปล่ียนช่ือสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตรา  
พระราชกฤษฎีกานี้ 
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ภาคผนวกที ่4 
พระราชบัญญัติ 

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 
มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พลังงาน”  หมายความวา ความสามารถในการทํางานซ่ึงมีอยูในตัวของส่ิงที่อาจ

ใหงานได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานส้ินเปลือง และใหหมายความรวมถึงส่ิงที่อาจให
งานได เชน เช้ือเพลิง ความรอนและไฟฟา เปนตน 

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

“พลังงานส้ินเปลือง”  หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน 
ทรายน้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามันเช้ือเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน 

“เช้ือเพลิง”  หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันเช้ือเพลิง 
กาซธรรมชาติ กาซเช้ือเพลิง เช้ือเพลิงสังเคราะห ฟน ไม แกลบ กากออย ขยะและส่ิงอ่ืน ตามที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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“น้ํามันเช้ือเพลิง”  หมายความวา กาซ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับ
เครื่องบิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันอ่ืนๆ ที่คลายกับน้ํามันที่ไดออกช่ือมาแลวและ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

“กาซ”  หมายความวา  กาซปโตรเลียมเหลวที่ ใช เปนกาซหุงตมหรือกาซ
ไฮโดรคารบอนเหลว ซ่ึงไดแก โปรเปน โปรปลีน นอรมัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทีลีนส อยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันเปนสวนใหญ 

“โรงกล่ัน”  หมายความวา โรงกล่ันน้ํามันเช้ือเพลิง สถานที่ผลิตและจําหนาย
น้ํามันเช้ือเพลิง 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”  หมายความรวมถึงบุคคลอ่ืนซ่ึงครอบครองอาคารดวย 
“กองทุน”  หมายความวา กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผู ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*

หรือผูซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*มอบหมาย 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน** 
มาตรา ๔  เพื่อประโยชนในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติ

นี้ ใหคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
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(๑)  เสนอนโยบาย เปาหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานตอ
คณะรัฐมนตรี 

(๒)  เสนอตอคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ และ
มาตรา ๑๘ 

(๓)  ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๙ 
และมาตรา ๒๓ 

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

(๕)  กําหนดชนิดของน้ํามันเช้ือเพลิงที่ไมตองสงเงินเขากองทุนตาม มาตรา ๒๘ 
(๕) 

(๖)  กําหนดอัตราการสงเงินเขากองทุนสําหรับน้ํามันเช้ือเพลิงตาม มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ 

(๗)  ใหความเห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๔๓ 
(๘)  กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ  และเง่ือนไขการใหการสงเสริมและชวยเหลือ

แกโรงงาน อาคาร ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง และผูผลิตหรือ
ผูจําหนายวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๐ 

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

ใหเจาหนาที่นําสงในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของบุคคล
นั้น หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน 

ในกรณีที่ไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยเหตุใดๆ ใหสงโดยวิธี
ปดหนังสือหรือคําส่ังไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ ที่อยู สํานักงาน หรือบานที่บุคคลนั้นมีช่ืออยูในทะเบียน
บานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือจะโฆษณาขอความยอใน
หนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองที่นั้นก็ได 

เมื่อไดสงตามวิธีดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวันแลว ใหถือวา
บุคคลนั้นไดรับหนังสือหรือคําส่ังนั้นแลว 

มาตรา ๖  ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน* รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน*มีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ กับออก
กฎกระทรวงและกําหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การอนุรักษพลังงานในโรงงาน 

   
มาตรา ๗  การอนุรักษพลังงานในโรงงานไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง

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

ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟาให
เหมาะสมกับภาระและวิธีการอ่ืน 

(๖)  การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการ
ทํางานและวัสดุที่ชวยในการอนุรักษพลังงาน 

(๗)  การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘  การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน หรือ

วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เจาของโรงงานควบคุมแหงใดใชพลังงานต่ํากวาขนาดหรือปริมาณที่กําหนดใน

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งและจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไมนอย
กวาหกเดือน เจาของโรงงานควบคุมแหงนั้นอาจแจงรายละเอียดพรอมดวยเหตุผล และมีคําขอให
อธิบดีผอนผันการที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกลาวได ในกรณีที่มีคําขอ
ดังกลาว ใหอธิบดีพิจารณาผอนผันหรือไมผอนผันและมีหนังสือแจงผลใหเจาของโรงงานควบคุม
ทราบโดยเร็ว 
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มาตรา ๙  เจาของโรงงานควบคุมตองอนุรักษพลังงานตรวจสอบและวิเคราะห
การใชพลังงานในโรงงานของตนใหเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่รัฐมนตรีออกโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังใหเจาของโรงงาน
ควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไป
ตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ และใหเจาของ
โรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังนั้น 

มาตรา ๑๑  นอกจากที่บัญญัติไวแลวในมาตรา ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมมี
หนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ อยางนอย
หนึ่งคน ประจําที่โรงงานควบคุมแตละแหง 

(๒)  สงขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานใหแกกรม
พัฒนาและสงเสริมพลังงาน ตามแบบและระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๓)  จัดใหมีการบันทึกขอมูลการใชพลังงาน  การติดต้ังหรือเปล่ียนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔)  กําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมและสงใหแก
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๕)  ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ต า ม ม า ต ร า นี้ ใ ห รั ฐ ม น ต รี อ อ ก โ ด ย คํ า แ น ะ นํ า ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

มาตรา ๑๒  เจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานและแจง
ใหอธิบดีทราบภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุมตาม
มาตรา ๘ ใชบังคับ ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมกอนวันที่พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๘ ใช
บังคับ หรือนับแตวันที่เปนโรงงานควบคุม ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมในหรือหลังวันที่พระราช
กฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๘ ใชบังคับ 

มาตรา ๑๓   ผู รับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ 
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(๑)  เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและมีประสบการณการทํางานใน
โรงงานอยางนอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงาน
ควบคุม 

(๒)  เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงาน
ดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม 

(๓)  เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่กระทรวงพลังงาน*จัดขึ้นหรือใหความเห็นชอบ 

การรับรองของเจาของโรงงานควบคุมตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามแบบที่
อธิบดีกําหนด 

มาตรา ๑๔  ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใช

พลังงานเปนระยะๆ 
(๒)  ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน 
(๓)  รับรองขอมูลที่เจาของโรงงานควบคุมสงใหแกกรมพัฒนาและสงเสริม

พลังงานตามมาตรา ๑๑ (๒) 
(๔)  ควบคุมดูแลการบันทึกขอมูลตามมาตรา ๑๑ (๓) เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่

ตรวจสอบไดและรับรองความถูกตองของการบันทึกดังกลาว 
(๕)  ชวยเจาของโรงงานควบคุมในการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

ของโรงงานควบคุมตามมาตรา ๑๑ (๔) 
(๖)  รับรองผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหตามมาตรา ๑๑ (๕) 
(๗)  ชวยเจาของโรงงานควบคุมปฏิบัติตามคําแนะนําของอธิบดีตามมาตรา ๑๖ 
มาตรา ๑๕  เจาของโรงงานควบคุมตองเก็บรักษาบันทึกขอมูลตามมาตรา ๑๑ 

(๓) ไวประจํา ณ โรงงานควบคุมเปนเวลาไมนอยกวาหาปเพื่อประโยชนในการใชงานและในการ
ตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ 

มาตรา ๑๖  เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามมาตรา ๑๑ (๔) ที่เจาของ
โรงงานควบคุมตองสงใหแกกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ใหมีรายละเอียดแสดงถึงแผนการ
ดําเนินการของโรงงานควบคุมที่จะใหการอนุรักษพลังงานในโรงงานบรรลุสูมาตรฐาน หลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ 

ถาอธิบดีเห็นวาเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานดังกลาวไมถูกตองใหอธิบดีมี
หนาที่ใหคําแนะนําเพื่อใหเจาของโรงงานควบคุมแกไขใหถูกตองตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งติดตามและ
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เรงรัดใหเจาของโรงงานควบคุมดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ
แผนการอนุรักษพลังงานที่ไดแกไขแลว 

หมวด ๒ 
การอนุรักษพลังงานในอาคาร 

   
มาตรา ๑๗  การอนุรักษพลังงานในอาคารไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 
(๑)  การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร 
(๒)  การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคาร

ใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
(๓)  การใชวัสดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดง

คุณภาพของวัสดุกอสรางนั้นๆ 
(๔)  การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ 
(๕)  การใชและการติดต้ังเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษ

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

วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนอาคารควบคุมใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
ใหนํามาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๙  เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม ใหรัฐมนตรี

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 
(๑)  คาการถายเทความรอนรวมของอาคารและการใชพลังงานในอาคาร 
(๒)  หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินหาคาการถายเทความรอนของ

วัสดุกอสรางอาคาร คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร และการใชพลังงานในอาคาร 
(๓)  มาตรฐานการปรับอากาศ การทําน้ํารอนและการใหความรอนในอาคาร 
มาตรา ๒๐  ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๙  ถาคณะกรรมการควบคุม

อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็นชอบที่จะนํามาใชบังคับกับ
การควบคุมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมี
ผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และใหบรรดาผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล
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ใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว และในกรณีเชนวานี้ แมวา
อาคารที่เขาลักษณะเปนอาคารควบคุมจะอยูในทองที่ที่ยังมิไดมีพระราชกฤษฎีกาใชบังคับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารดวย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๑  เจาของอาคารควบคุมตองอนุรักษพลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะห
การใชพลังงานในอาคารของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๙ 

ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกเจาของอาคารควบคุมโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๒  ใหนํามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช

บังคับแกเจาของอาคารควบคุม และใหนํามาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใชบังคับแกผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานของเจาของอาคารควบคุม แลวแตกรณี โดยอนุโลม 

หมวด ๓ 
การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร อุปกรณ 
และสงเสริมการใชวัสดุเพื่ออนุรักษพลังงาน 

   
มาตรา ๒๓  เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและ

สงเสริมการใชวัสดุเพื่ออนุรักษพลังงาน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑)  กําหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน 
อัตราการส้ินเปลืองพลังงาน และประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใด เปนเครื่องจักรหรืออุปกรณ
ที่มีประสิทธิภาพสูง 

(๒)  กําหนดวัสดุตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอยางใด เปนวัสดุเพื่อใชใน
การอนุรักษพลังงาน 

ผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชใน
การอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่งมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ ได 

หมวด ๔ 
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

   
มาตรา ๒๔  ใหจัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน” ในกระทรวงการคลัง เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุน
การดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้ 
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(๑)  เงินที่โอนจากกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายวาดวยการแกไขและ
ปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเช้ือเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

(๒)  เงินที่สงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ 
(๓)  เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บตามมาตรา ๔๒ 
(๔)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราวๆ 
(๕)  เงินหรือทรัพยสินอ่ืนที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(๖)  เงินจากดอกผลและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้ 
ใหกระทรวงการคลังเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการ

เบิกจายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๕  เงินกองทุนใหใชเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(๑)  เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและ

ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานของ
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแกเอกชนสําหรับการลงทุน
และดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือเพื่อการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษ
พลังงาน 

(๓ )   เปน เ งินชวยเหลือหรือ เ งินอุดหนุนใหแกสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนในเรื่องดังตอไปนี้ 

(ก)  โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน 

(ข)  การคนควา วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การสงเสริมและการอนุรักษ
พลังงาน การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานและเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบายและวางแผนพลังงาน 

(ค)  โครงการสาธิต หรือโครงการริเริ่มที่เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานหรือการ
ปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน 

(ง)  การศึกษา การฝกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน 
(จ)  การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนา 

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษ
พลังงาน 
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(๔)  เปนคาใชจายในการบริหารงานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๖  องคกรเอกชนที่มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนตามมาตรา 
๒๕ (๓) ตองมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศที่มีกิจกรรม
เกี่ยวของโดยตรงกับการอนุรักษพลังงานหรือการปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการ
อนุรักษพลังงาน และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการประกอบ
กิจกรรมดังกลาว 

มาตรา ๒๗  ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรี
คนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพลังงาน* ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน* อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภและผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจ็ดคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ และผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน*เปนกรรมการและเลขานุการ 

การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาจากบุคคล ซ่ึงมี
ความรูความเช่ียวชาญมีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการเงิน วิทยาการ
พลังงานและการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมดวย 

มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย

เงินกองทุนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๒๕ ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
(๒)  พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา 

๒๕ ทั้งนี้ ตามแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ (๔) 

(๓)  กําหนดระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงินชวยเหลือ 
หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน 

(๔ )   เ สนอ อั ต ร า ก า ร ส ง เ งิ น เ ข า ก อ งทุ น สํ า ห รั บ น้ํ า มั น เ ช้ื อ เ พ ลิ ง ต อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

(๕)  เสนอชนิดของน้ํามันเช้ือเพลิงที่ไดรับยกเวนไมตองสงเงินเขากองทุนตอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
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(๖ )   กํ า ห น ด อั ต ร า ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม พิ 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)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
การกําหนดตาม (๓) (๗) และ (๙) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๒๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได 
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  ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงต้ังเพิ่มขึ้นหรือแตงต้ัง
ซอม ใหผูไดรับแตงต้ังนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ัง
ไวแลวนั้น 

มาตรา ๓๒  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบตามวาระแลวแต
ยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนง
ตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม 
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มาตรา ๓๓  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ให
กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงช้ีขาด 

มาตรา ๓๔  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ  มาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย 
คําแนะนํา หรือความเห็นได 

ใหนํามาตรา ๓๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา  ๓๕   ให ผูผลิตน้ํามันเ ช้ือเพลิง  ณ  โรงกล่ันและจําหนายเพื่อใชใน

ราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุนตามปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงที่ผลิตและจําหนายเพื่อใชใน
ราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด 

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมสรรพสามิตพรอมกับการชําระ
ภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันเช้ือเพลิง ถามี  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

มาตรา ๓๖  ใหผูนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิงเพื่อใชในราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุน
ตามปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติกําหนด 

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมศุลกากรพรอมกับการชําระคา
ภาษีอากรสําหรับน้ํามันเช้ือเพลิงนั้น ถามี  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมศุลกากรกําหนด 

มาตรา ๓๗  ใหผูซ้ือหรือไดมาซ่ึงกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการ
ป โตร เ ลียม ซ่ึ ง เปน ผู ผ ลิตไดจากการแยกก าซธรรมชาติ  ส ง เ งิน เข ากองทุนในอัตราที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด 

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ*พรอมกับ
การชําระคาภาคหลวงสําหรับกาซ ถามี  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ*กําหนด 

มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 
หรือมาตรา ๓๗ ไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสงใหกรม
สรรพสามิตสําหรับผูผลิตน้ํามันเช้ือเพลิง ณ โรงกล่ันและจําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักร กรม
ศุลกากรสําหรับผูนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิงหรือกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ*สําหรับผูที่ซ้ือหรือไดมาซ่ึงกาซ
จากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมซ่ึงเปนผูผลิตไดจากการแยกกาซธรรมชาติ 
แลวแตกรณี เปนผูดําเนินการใหมีการดําเนินคดีตามมาตรา ๕๘ โดยเร็ว 
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ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนไมสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่งหรือสง
ภายหลังระยะเวลาที่กําหนด  นอกจากจะมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหเสียเงินเพิ่มใน
อัตรารอยละสามตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาวต้ังแตวันที่ครบกําหนดสงและใหถือวาเงินเพิ่มนี้
เปนเงินที่ตองสงเขากองทุนดวย 

ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคสอง เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 
มาตรา ๓๙  เงินที่สงเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ให

ถือวาเปนรายจายตามประมวลรัษฎากร 
หมวด ๕ 

มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ 
   

มาตรา ๔๐  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะตองจัดใหมีการอนุรักษ
พลังงาน รวมทั้งมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่จําเปนเพื่อการนั้นๆ  หรือ
ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษ
พลังงาน มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือไดดังตอไปนี้ 

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

การอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง แตประสงคที่จะจัดใหมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
หรือระบบควบคุมการทํางานของตนเองเพื่อทําการอนุรักษพลังงานใหมีสิทธิขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือตามวรรคหนึ่งได 

มาตรา ๔๑   คําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ ใหย่ืนตอ
คณะกรรมการกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

ในการพิจารณาอนุมัติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกองทุนอาจจางบุคคลหรือ
สถาบันใด ซ่ึงเปนผูชํานาญการหรือเช่ียวชาญทําการศึกษาและรายงานหรือใหความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได 

ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตาม
แนวทางหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ 
(๘) และแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกองทุนในการสงเสริมหรือ
ใหความชวยเหลือแกผูไดรับการสงเสริมและชวยเหลือตอไป 

ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีหนาที่ติดตามใหผูไดรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือปฏิบัติการใหเปนไปตามวรรคสาม และรายงานใหคณะกรรมการกองทุนทราบ 
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หมวด ๖ 
คาธรรมเนียมพิเศษ 
   

มาตรา ๔๒  เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ 
หรือมาตรา ๑๙ ใชบังคับ  ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกอนวันที่กฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๙ ใชบังคับ หรือนับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมในหรือหลังวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๙ ใช
บังคับ ถาเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงดังกลาว เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม แลวแตกรณี จะตองมี
หนาที่ชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามหมวดนี้ 

คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟาที่ซ้ือหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การ
ไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยใหถือวามีผลบังคับเชนเดียวกับการเรียกเก็บคา
ไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยการไฟฟานคร
หลวง หรือกฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค แลวแตกรณี 

ม า ต ร า  ๔๓   ใ ห คณ 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 หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคกับตนทุนรวมในการผลิตและ
จายไฟฟาจํานวนดังกลาวใหแกโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ตนทุนรวมตามวรรคสองหมายความวา คาลงทุนในระบบผลิตและระบบจาย
ไฟฟา คาใชจายในการจัดหาเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา คาใชจายในการบํารุงรักษา คาใชจายใน
การบริหาร ความสูญเสียในระบบไฟฟา และคาใชจายอ่ืนๆ ในการประกอบกิจการไฟฟาและให
รวมถึงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมหรือประชาชนอันเกิดจากการผลิตและจายไฟฟานั้นที่ไมเปน
ภาระโดยตรงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวน
ภูมิภาคดวย 

มาตรา ๔๔  เมื่อมีกรณีที่ตองดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ การใช
ไฟฟาตามมาตรา ๔๒ ใหอธิบดีมีหนังสือแจงใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมที่
จะตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาทราบ และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการ
ใชไฟฟาเริ่มมีผลต้ังแตวันที่หนึ่งของเดือนถัดไปนับแตวันที่ไดรับแจงจากอธิบดี 
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ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวน
ภูมิภาค เปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซ้ือ
หรือไดไปจากตนพรอมกับการจัดเก็บคาไฟฟาปกติประจําเดือน และนําสงกองทุนภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา 

มาตรา  ๔๕   ในระหวางที่ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตองชําระ
คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามหมวดนี้ ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาระงับสิทธิการ
ขอรับการสงเสริมและชวยเหลือแกโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมนั้นเปนการช่ัวคราวได หรือ
ใหระงับ หรือลดการใหการสงเสริมหรือชวยเหลือเปนการช่ัวคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมดังกลาวไดรับการสงเสริมและชวยเหลืออยูแลวไดตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๔๖  เมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ตองชําระคาธรรมเนียม
พิเศษการใชไฟฟาไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๙ แลว ใหแจงให
อธิบดีทราบ 

เมื่ออธิบดีไดรับแจงตามวรรคหนึ่งแลว ใหอธิบดีพิจารณาภายในสามสิบวันวา
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาวไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๑๙ หรือไม ในกรณีที่ไดมีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวแลว ใหอธิบดีมีคําส่ังยุติการ
เก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาและมีหนังสือแจงใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

การยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา ใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่หนึ่ง
ของเดือนถัดไป 

หมวด ๗ 
พนักงานเจาหนาที่ 
   

มาตรา ๔๗  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑)  มีหนังสือเรียกเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมาใหถอยคําหรือ
แจงขอเท็จจริง หรือทําคําช้ีแจงเปนหนังสือ หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดๆ เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

(๒)  เขาไปในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบหรือดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารบันทึกสภาพ
โรงงาน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ และส่ิงที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานในโรงงานและ
อาคาร รวมตลอดถึงการปฏิบัติงานของบุคคลใดๆ ในสถานที่นั้น และใหมีอํานาจตรวจสอบ
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เครื่องจักรและอุปกรณ หรือนําวัสดุปริมาณพอสมควรเทาที่เปนไปไดไปเปนตัวอยางเพื่อการ
ตรวจสอบได 

มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒) ให
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ตลอดจนบุคคลซ่ึงเกี่ยวของหรืออยูในสถานที่
นั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแก
บุคคลซ่ึงเกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
หมวด ๘ 
การอุทธรณ 

   
มาตรา ๕๐  ผูไดรับหนังสือแจงผลตามมาตรา ๘ วรรคสามผูใดไมเห็นดวยกับ

หนังสือแจงดังกลาว ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
ในกรณีเชนวานี้ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานรอการดําเนินการไวกอน

จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจงคําวินิจฉัยใหผูย่ืนคํารองทราบแลว 
มาตรา ๕๑  ผูไดรับหนังสือแจงตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งผูใดไมเห็นดวยกับ

หนังสือแจงใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
การอุทธรณไม เปนเหตุทุ เลาการบังคับตามกฎหมาย  เวนแต รัฐมนตรีจะ

เห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไวช่ัวคราว 
มาตรา ๕๒  การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ใหรัฐมนตรี

พิจารณาโดยเร็ว 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

   
มาตรา ๕๓  เจาของโรงงานควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผลตาม

มาตรา ๘ วรรคสาม อันเปนเท็จ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนหา
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๔  เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีที่ส่ังตาม
มาตรา ๑๐ หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีที่ส่ังตามมาตรา ๑๐ ซ่ึงได
นํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
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มาตรา ๕๕  เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ (๑) หรือ
เจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ (๑) ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา ๒๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 

มาตรา ๕๖  เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ (๒) (๓) (๔) 
หรือ (๕) หรือมาตรา ๑๕ หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ (๒) (๓) (๔) 
หรือ (๕) หรือมาตรา ๑๕ ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๕๗  เจาของโรงงานควบคุมผูใดรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงาน
ตามมาตรา ๑๓ (๑) หรือ (๒) อันเปนเท็จ หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดรับรองผลงานดานการ
อนุรักษพลังงานตามมาตรา ๑๓ (๑) หรือ (๒) ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๒ อัน
เปนเท็จ หรือผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุมผูใดรับรองขอเท็จจริงตามมาตรา ๑๔ 
(๓) (๔) หรือ (๖) อันเปนเท็จ หรือผู รับผิดชอบดานพลังงานของอาคารควบคุมผูใดรับรอง
ขอเท็จจริงตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) หรือ (๖) ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๒ อัน
เปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๘  ผูใดไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่
ตองสงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษจําคุก ต้ังแตสามเดือนถึงสองป 
หรือปรับต้ังแตหนึ่งแสนบาทถึงสิบลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซ่ึง
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๖๐  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน
นิติบุคคล กรรมการ หรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้น หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น 

มาตรา ๖๑  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีที่รัฐมนตรีแตงต้ังจากเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิในทางกฎหมายสามคนมีอํานาจ
เปรียบเทียบได และเมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่ไดเปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

ในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้และบุคคลนั้นยินยอมให เปรียบเทียบ  ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องให
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คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมให
เปรียบเทียบ 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากความตองการใช
พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง 
อันเปนภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไวใชตามความ
ตองการที่เพิ่มขึ้นดังกลาวและปจจุบัน การดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหมีการผลิตและการใช
พลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพและวัสดุที่ใชในการอนุรักษพลังงานขึ้นภายในประเทศ นั้น ยังไมสามารถเรงรัด
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได สมควรกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริม และชวยเหลือ
เกี่ยวกับการใชพลังงาน โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงานการ
กําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ การจัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาและอนุรักษ
พลังงานเพื่อใหการอุดหนุน ชวยเหลือในการอนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกําหนดมาตรการ
เพื่อสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อ
ใชในการอนุรักษพลังงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕  พ.ศ. ๒๕๔๕2[๒] 

มาตรา ๓๓  ในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  ให
แกไขคําวา “กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน” เปน “กระทรวงพลังงาน” คําวา 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน” คําวา “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและพลังงาน” เปน “ปลัดกระทรวง
พลังงาน” คําวา “อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน” เปน “อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

                                                 

2[๑] ราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๓ ก/หนา ๑/๒ เมษายน ๒๕๓๕ 

2[๒] ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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และอนุรักษพลังงาน” คําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” คําวา 
“เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ” เปน “ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน” และคําวา “กรมทรัพยากรธรณี” เปน “กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ” 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดต้ังสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวน
ราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอน
อํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผู รับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปล่ียนช่ือสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
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ภาคผนวกที ่5 
พระราชบัญญัติ 

การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน 
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา 
            โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการพลังงานแหงชาติ 

            จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 

            มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕” 
            มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
            มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
            (๑) พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ.๒๔๙๖ 
            (๒) พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๗ 
            (๓) พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๒ 
            (๔) พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๐ 
            บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึง
ขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
            มาตรา ๔ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดอางถึงสํานักงานพลังงานแหงชาติ และเลขาธิการพลังงานแหงชาติ ใหถือวา
บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้น อางถึง
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน* และอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน* ตามลําดับ 
            มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
            “พลังงาน” หมายความวา ความสามารถในการทํางานซ่ึงมีอยูในตัวของส่ิงที่อาจใหงานได 
ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานส้ินเปลือง และใหหมายความรวมถึงส่ิงที่อาจใหงานได เชน 
เช้ือเพลิง ความรอน และไฟฟา เปนตน 
            “พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล 
น้ํา แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคล่ืน เปนตน 
            “พลังงานส้ินเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน 
น้ํามันดิบ น้ํามันเช้ือเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน 
            “เช้ือเพลิง” หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันเช้ือเพลิง กาซ
ธรรมชาติ กาซเช้ือเพลิง เช้ือเพลิงสังเคราะห ไม ฟน แกลบ กากออย ขยะ และส่ิงอ่ืนตามที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
            “พลังงานควบคุม” หมายความวา พลังงานซ่ึงไดกําหนดใหมีการควบคุมตามบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม 
            “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน* และหมายความรวมถึงเจาหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น 
และรัฐวิสาหกิจซ่ึงพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหถือวาเปนพนักงานเจาหนาที่ดวย 
            “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน* 
            “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
            มาตรา ๖ ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน* มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
            (๑) สํารวจ รวบรวมขอมูล วิเคราะห ทดลองและตรวจสอบเกี่ยวกับพลังงานในดานแหลง
พลังงาน การผลิต การแปรรูป การสง และการใช 
            (๒) ศึกษา วางแผน และวางโครงการเกี่ยวกับพลังงานและกิจการที่เกี่ยวของ 
            (๓) คนควาและพัฒนา สาธิต และกอใหเกิดโครงการริเริ่มเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป 
การสง การใช และการอนุรักษแหลงพลังงาน 
            (๔) ออกแบบ สราง และบํารุงรักษาแหลงผลิต แหลงแปรรูป ระบบสง และระบบใช
พลังงาน เชน การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานชนิดใหม การผลิตเช้ือเพลิงจาก
ชีวมวล และการสูบน้ําดวยไฟฟา 
            (๕) กําหนดระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การสง การใช และการ
อนุรักษแหลงพลังงาน ตลอดจนควบคุมและกํากับดูแลใหเปนไปตามระเบียบและมาตรฐานนั้น 
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            (๖) กําหนดอัตราคาตอบแทนสําหรับการใชพลังงานที่ดําเนินการ โดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน* 
            (๗) จัดใหมี ควบคุม สราง ซ้ือ ขาย เชา ใหเชา โอน หรือรับโอนแหลงผลิต แหลงแปรรูป 
ระบบสงและระบบจําหนายพลังงาน และออกใบอนุญาตผลิตหรือขยายการผลิตพลังงาน 
            (๘) ถายทอดเทคโนโลยี สงเสริม ฝกอบรม เผยแพรเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การสง 
การใชและการอนุรักษแหลงพลังงาน ตลอดจนเปนศูนยกลางการประสานความรวมมือในกิจการที่
เกี่ยวของ 
            มาตรา ๗ ใหอธิบดีมีหนาที่ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปซ่ึงราชการของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน* และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางในกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน* 
            มาตรา ๘ ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน*อาจมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติการเฉพาะ
อยางแทนได 
            มาตรา ๙ ในกรณีที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*มอบใหกระทรวง 
ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติการเฉพาะอยางแทน ใหผูรับมอบดังกลาว
ปฏิบัติการใหเปนไปตามที่ไดรับมอบนั้น และเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหเจาหนาที่ของกระทบวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ผู
ปฏิบัติการตามที่ไดรับมอบนั้นเปนพนักงานเจาหนาที่ และมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับพนักงาน
เจาหนาที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
นี้ 
            ในการมอบอํานาจหนาที่ใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*จะโอนเงินไปต้ังจายทางกระทรวง 
ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจเชนวานั้น เพื่อใชจายตามรายการที่อนุมัติใน
งบประมาณของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*ก็ได 
            มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๖ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน*อาจขอใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใดๆ 
เสนอรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องตางๆ ที่จําเปนได 
            มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน* ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ใดๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถงึพระอาทิตยตก 
หรือเวลาทําการของสถานที่นั้นๆ เพื่อสอบถามขอเท็จจริง หรือเพื่อตรวจสอบเอกสาร หรือส่ิงของ
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ใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจการพลังงานจากบุคคลที่อยูในสถานที่เชนวานั้นไดตามความจําเปน ในการนี้ผู
ครอบครองสถานที่ดังกลาวตองอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร 
            กรณีที่พนักงานเจาหนาที่เขาไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ถาไมเปนการเรงดวนใหแจงเปน
หนังสือใหผูครอบครองสถานที่ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน 
            มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลที่
เกี่ยวของ 
            บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง 
            มาตรา ๑๓ ใหพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 
            มาตรา ๑๔ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยใน
ความครอบครองของบุคคลใดๆ ซ่ึงมิใชเคหสถานเปนการช่ัวคราวภายใตเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
            (๑) การใชสอยหรือเขาครอบครองนั้นเปนการจําเปนสําหรับการสํารวจแหลงผลิต ระบบสง 
ระบบจําหนายพลังงาน และการปองกันอันตรายหรือความเสียหายอันอาจเกิดแกการผลิต การสง 
หรือการจําหนายพลังงาน และ 
            (๒) ไดแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 
            ถามีความเสียหายเกิดขึ้นแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหารมิทรัพยหรือผูทรงสิทธิอ่ืน 
เนื่องจากการกระทําของพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวในวรรคหนึ่ง บุคคลเชนวานั้นยอมเรียกคา
ทดแทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*ได และถาไมสามารถตกลงกันใน
จํานวนคาทดแทน ใหนํามาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
            มาตรา ๑๕ เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพื่อใชในการผลิต การสง 
หรือการจําหนายพลังงาน ถามิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอ่ืน ใหดําเนินการเวนคืนตาม
กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
            มาตรา ๑๖ เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกชุมนุมชน ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน*มีอํานาจตั้งสถานีพลังงาน เดินสายหรือทอพลังงานไปใต เหนือ ตามหรือขาม
พื้นดินของบุคคลใดๆ หรือปก ต้ังเสาหรืออุปกรณ ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดๆ ซ่ึงไมใชเปน
ที่ต้ังโรงเรือน 
            ในกรณีที่ตองใชที่ดินตอนหนึ่งตอนใด เพื่อกระทําการดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*จายคาทดแทนในการใชที่ดินนั้นแกเจาของหรือผูครอบครอง 
โดยจํานวนเงินอันเปนธรรม เวนแตเจาของหรือผูครอบครองเปนผูไดรับประโยชนคุมคาในการ
กระทํานั้นอยูดวย 
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            มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนแกชุมนุมชน ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน*มีอํานาจเดินสายหรือทอพลังงานติดไปกับส่ิงกอสรางของบุคคลใดๆ ที่อยูเหนือหรือติด
กับทางสัญจรของประชาชน 
            มาตรา ๑๘ กอนที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*จะดําเนินการตาม
มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*แจงเปนหนงัสือให
เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่เกี่ยวของทราบ เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้นอาจยื่น
คํารองแสดงเหตุที่ไมควรทําเชนนั้นไปยังรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัยไดภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจง ในกรณีเชนวานี้ ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*รอการ
ดําเนินการไวกอน จนกวาจะแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหผูย่ืนคํารองทราบแลว 
            คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
            มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการสงพลังงาน ใหกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน*มีอํานาจตัดตน ก่ิง หรือรากของตนไม ซ่ึงอยูใกลสายหรือทอพลังงาน
หรืออุปกรณได แตตองแจงใหเจาของหรือผูครอบครองตนไมไดทราบลวงหนาภายในเวลาอัน
สมควร 
            ในกรณีที่ตนไมนั้นมีอยูกอนเวลาตั้งสถานีพลังงาน หรือเดินสายหรือทอพลังงานหรือปกต้ัง
เสาหรืออุปกรณ ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*ใชคาทดแทนใหแกผูมีสวนได
เสียในตนไมเทาที่ตองเสียหายไปเพราะการกระทํานั้น 
            มาตรา ๒๐ ถาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่เกี่ยวของประสงคจะกอสรางหรือ
กระทํากิจการใดๆ ลงในที่ดินซ่ึงมีสายหรือทอพลังงานหรืออุปกรณกีดขวางอยู เจาของหรือผู
ครอบครองทรัพยสินนั้นชอบที่จะรองขอตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*ให
ยาย ถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไขส่ิงที่กีดขวางนั้นได เมื่อเปนการสมควรก็ใหกรมพัฒนาและ
สงเสริม พลังงานจัดการตามคํารองขอนั้น โดยใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินออกคาใชจาย
ทั้งส้ิน 
            มาตรา ๒๑ ในกรณีจําเปนเรงดวนพนักงานเจาหนาที่อาจเขาไปในสถานที่ของบุคคลใดๆ 
เพื่อตรวจ ซอมแซม หรือแกไขสายหรือทอพลังงานหรืออุปกรณในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได เมื่อไดแจง
ใหเจาของหรือผูครอบครองทราบแลว 
            มาตรา ๒๒ ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนไมยินยอมตกลง
ในจํานวนเงินคาทดแทนที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*จายใหตามมาตรา ๑๖ 
หรือมาตรา ๑๙ หรือหาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนนั้นไมพบ ใหกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*นําเงินจํานวนดังกลาวไปวางไวตอศาลหรือสํานักงาน
วางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสินในช่ือของเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรง
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สิทธิอ่ืน โดยแยกฝากไวเปนบัญชีเฉพาะราย และถามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้น เนื่องจากการ
ฝากเงินนั้น ใหตกเปนสิทธิแกเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนนั้นดวย 
            เมื่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*นําเงินคาทดแทนไปวางไวตอศาล
หรือสํานักงานวางทรัพยหรือฝากไวกับธนาคารออมสินตามวรรคหนึ่งแลว ใหกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน*มีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืน
ทราบ โดยสงทางไปรษณียตอบรับ ในกรณีหาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืน
ไมพบ ใหประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่มีจําหนายในทองถิ่นอยางนอยสองวันติดตอกัน เพื่อให
เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนทราบ 
            หลักเกณฑและวิธีการในการนําเงินคาทดแทนไปวางตอศาล หรือสํานักงานวางทรัพย หรือ
ฝากไวกับธนาคารออมสิน และวิธีการในการรับเงินคาทดแทนดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด 
            มาตรา ๒๓ ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนไมพอใจใน
จํานวนเงินคาทดแทนที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*จายให ไมวาบุคคลนั้นจะ
รับหรือไมรับเงินคาทดแทนที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*วางไวหรือฝากไว 
บุคคลนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน*ไดดําเนินการตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แลว 
            การฟองคดีตอศาลตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหการครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพย หรือ
การดําเนินการใดๆ ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๙ ตองสะดุดหยุดลง 
            ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยใหชําระเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้น ใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน
ไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงิน
ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแตวันที่ตองมีการจาย วาง หรือฝากเงินคาทดแทนนั้น 
            ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนยินยอมตกลงและไดรับเงิน
คาทดแทนไปแลว หรือมิไดฟองคดีเรียกเงินคาทดแทนตอศาลภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือ
ไดแจงเปนหนังสือสละสิทธิไมรับเงินคาทดแทนดังกลาว ผูใดจะเรียกรองเงินคาทดแทนนั้นอีกไมได 
            มาตรา ๒๔ การกําหนดพลังงานประเภทใด ขนาดและวิธีการผลิต หรือการใชอยางใดให
เปนพลังงานควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
            มาตรา ๒๕ หามมิใหผูใดผลิต หรือขยายการผลิตพลังงานควบคุม เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน* 
            การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
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            การผลิตพลังงานควบคุมใดซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตหรือรับสัมปทานตามกฎหมายอื่น 
จะตองไดรับอนุญาตหรือรับสัมปทานตามกฎหมายนั้นดวย 
            มาตรา ๒๖ การกําหนดหลักเกณฑในกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๕ ใหคํานึงถึงกรณี
ดังตอไปนี้ดวย 
            (๑) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ 
            (๒) อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการผลิตหรือการขยายการผลิตพลังงาน 
            (๓) การใชวัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติตามหลักวิชา 
            มาตรา ๒๗ ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*พิจารณาการขอรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ ใหเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน*ไดรับคําขอที่มีรายละเอียดถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
            ในการอนุญาตดังกลาว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*อาจกําหนด
เง่ือนไข ดังตอไปนี้ได 
            (๑) อัตราคาตอบแทนอยางสูงที่จะพึงเรียกจากผูใชพลังงานควบคุมใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑและเง่ือนไขของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
            (๒) การกําหนดเขตการจายพลังงาน และขนาดของเครื่องจักรที่จะติดต้ังเพื่อทําการผลิต 
            (๓) การดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิชา เชน การวางสาย การปองกันอัคคีภัย การ
ปองกันความเสียหายของเครื่องจักร การปองกันอันตราย หรือการกําหนดประเภทหรือวิธีการใช
วัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติที่ใชในการผลิตพลังงานควบคุม 
            มาตรา ๒๘ ในกรณีที่อาจเกิดการขาดแคลนพลังงานควบคุมเปนครั้งคราว หรือกรณี
จําเปนอยางอ่ืนเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศ อธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือให
ผูผลิตพลังงานควบคุมปฏิบัติดังตอไปนี้ 
            (๑) ลดหรือเพิ่มการผลิต การจําหนาย หรือการใชพลังงานควบคุม 
            (๒) เปล่ียนประเภทของวัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติที่ใชในการผลิตพลังงานควบคุม 
            (๓) เปล่ียนแปลงอัตราคาตอบแทนอยางสูงที่จะพึงเรียกจากผูใชพลังงานควบคุม 
            มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนแกการระงับหรือปองกันอันตรายที่อาจมีแกบุคคล หรือทรัพยสิน 
หรืออนามัยของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ อธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือให
ผูผลิตพลังงานควบคุมปฏิบัติดังตอไปนี้ 
            (๑) เปล่ียนแปลง ซอมแซม หรือบูรณะอาคาร เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ เครื่องมือหรือ
เครื่องใช 
            (๒) จัดหา หรือสรางส่ิงใดๆ ซ่ึงจะขจัดหรือปองกันอันตราย 
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            (๓) งดการผลิต การสง การใช หรือการจําหนายพลังงานควบคุมเปนการช่ัวคราวจนกวา
จะไดปฏิบัติตามคําส่ังตาม (๑) หรือ (๒) 
            มาตรา ๓๐ ในการใชอํานาจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ใหกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน*คํานึงถึงคาใชจายที่จะเพิ่มขึ้น หรือความสามารถในการจัดหาทุนของ
ผูผลิตพลังงานควบคุมดวย 
            กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*จะชวยหาทุนเพื่อใหผูผลิตพลังงาน
ควบคุมสามารถปฏิบัติตามคําส่ังก็ได 
            มาตรา ๓๑ ผูที่ไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ หรือไดรับใบอนุญาตโดยมีเง่ือนไขตาม
มาตรา ๒๗ หรือผูที่ไดรับคําส่ังตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หากไมเห็นชอบดวยกับการไม
อนุญาตเงื่อนไข หรือคําส่ังดังกลาวนั้น มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ทราบวาไมไดรับใบอนุญาต หรือไดรับใบอนุญาตโดยมีเง่ือนไข หรือไดรับคําส่ังนั้น 
            ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ถาผูอุทธรณ
ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํา
วินิจฉัยอุทธรณ 
            มาตรา ๓๒ หามมิใหบุคคลใดกระทําการใดๆ อันเปนการขัดขวางตอการผลิตพลังงาน
ควบคุม หรือทําใหการผลิตพลังงานควบคุมลดนอยลงโดยไมมีเหตุอันควร 
            มาตรา ๓๓ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ใน
การปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๑ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
            มาตรา ๓๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
            มาตรา ๓๕ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีที่ส่ังตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
            มาตรา ๓๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
            มาตรา ๓๗ ในการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจรองขอตอ
ศาลใหส่ังใหผูกระทําผิดปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ที่มีอยูตามพระราชบัญญัตินี้ 
            มาตรา ๓๘ การใดที่เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการพลังงานแหงชาติ และไดมี
การดําเนินการตามอํานาจหนาที่นั้นไปแลวตามพระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ.๒๔๙๖ 
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตการดําเนินการนั้นไมถึงที่สุด หรือมีขอผูกพันที่จะตอง
ดําเนินการตอไป ใหรัฐมนตรีมีอํานาจพิจารณาส่ังการแทนคณะกรรมการการพลังงานแหงชาติ 
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            มาตรา ๓๙ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การพลังงานแหงชาติ พ.ศ.๒๔๙๖ ที่ใชบังคับอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให
ยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือคําส่ังตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
            มาตรา ๔๐ บรรดาการอนุญาต หรือใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัติการพลังงาน
แหงชาติ พ.ศ.๒๔๙๖ อยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังมีผลใชบังคับตอไป 
จนกวาจะส้ินอายุการอนุญาต หรือใบอนุญาตนั้น 
            มาตรา ๔๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงหรือกําหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
            กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
      ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
      อานันท ปนยารชุน 
      นายกรัฐมนตรี 
  
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการจัดต้ังสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติขึ้นเปนสวนราชการระดับกรมในสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อ
ทําหนาที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายพลังงานของประเทศ ในการนี้สมควรปรับปรุง
พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ.๒๔๙๖ เพื่อใหสอดคลองกัน โดยเปล่ียนใหสํานักงาน
พลังงานแหงชาติเปนกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน และกําหนดอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนา
และสงเสริมพลังงานใหรับผิดชอบเฉพาะในดานการคนควา พัฒนา กํากับดูแลและปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการผลิต การสงและการจําหนายพลังงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕2[๒] 
            มาตรา ๒๘ ในพระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหแกไขคํา
วา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน” เปน “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน” คําวา “กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน” เปน “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน” และคําวา “อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน” เปน “อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน” 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดต้ังสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงไดมี
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การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวน
ราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอน
อํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปล่ียนช่ือสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
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