รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ

เรื่อง

มาตรการสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน
ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ

เสนอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดย
นายรัชภูมิ บุญรอด

สารบัญ

บทนํา
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บทที่ 1
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน
ของประเทศญี่ปุน
3
1 สถานการณดานพลังงานของประเทศญี่ปุน
1.1 สัดสวนแหลงพลังงานดานตางๆ ของประเทศญี่ปุน
1.2 การใชพลังงานโดยภาคตางๆ ของประเทศญี่ปุน
1.3 การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานโดย
ภาคตางๆ ของญี่ปุน
2 กฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002
(Fundamental Law on Energy Policy Measures 14 June 2002, Law No. 71) 10
2.1 วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้
2.2 หลักการพื้นฐาน 3 ประการสําหรับการกําหนดมาตรการ
ดานอุปสงค-อุปทานพลังงาน
2.2.1 อุปทานพลังงานที่มีเสถียรภาพ (Stable Energy Supply)
2.2.2 การใชพลังงานที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(Environmental Sustainability)
2.2.3 การใชกลไกทางการตลาด (Market Mechanism)
2.3 พันธกรณีสําหรับรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น
2.4 พันธกรณีสําหรับผูผลิต
2.5 ความพยายามโดยสาธารณชน
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2.6 ความรวมมือระหวางรัฐบาล ผูผลิตและสาธารณชน
2.7 มาตรการดานกฎหมายและมาตรการดานอื่นๆ
2.8 แผนพลังงานพื้นฐาน (Basic Energy Plan)
2.9 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
2.10 การเผยแพรขอมูลดานพลังงาน
2.11 แผนพลังงานพื้นฐานฉบับป ค.ศ. 2003
2.12 สรุป
3 กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล หรือกฎหมายอนุรักษพลังงาน
ค.ศ. 1979 (แกไขปรับปรุง ค.ศ. 1983 1993 1998 2002 และ 2005)
(The Law concerning the Rational Use of Energy–
“The Energy Conservation Law”)
3.1 ประวัติความเปนมาและลําดับการแกไขเพิ่มเติมของกฎหมายฉบับนี้
3.1.1 วิกฤตการณน้ํามันโลก
3.1.2 สาระสําคัญของกฎหมายในป ค.ศ. 1979
3.1.3 สาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติม ค.ศ.1983
3.1.4 สาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติม ค.ศ.1993
3.1.5 สาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติม ค.ศ.1998
3.1.6 สาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2002
3.1.7 สาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2005
3.2 สาระสําคัญของกฎหมายอนุรักษพลังงานฉบับปจจุบัน
3.2.1 วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้
3.2.2 คํานิยามของพลังงานและเชื้อเพลิง
3.2.3 นโยบายพื้นฐานวาดวยใชพลังงานอยางสมเหตุผล
3.2.4 มาตรการสําหรับโรงงาน
3.2.4.1 มาตรฐานการประเมินสําหรับผูประกอบการในโรงงาน
3.2.4.2 โรงงานควบคุมการบริหารจัดการพลังงานชั้นหนึ่ง
3.2.4.3 โรงงานควบคุมการบริหารจัดการพลังงานชั้นสอง
3.2.4.4 ระบบผูจัดการดานพลังงานที่ไดรับการรับรอง
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3.2.4.5 ระบบตรวจสอบโดยหนวยงานที่ไดรับการรับรอง
3.2.5 มาตรการสําหรับการคมนาคมขนสง
3.2.5.1 มาตรการสําหรับบริษัทขนสงสินคา
3.2.5.2 มาตรการสําหรับบริษัทเจาของสินคา
3.2.5.3 มาตรการสําหรับบริษัทขนสงผูโดยสาร
3.2.5.4 มาตรการพิเศษสําหรับการขนสงทางอากาศ
3.2.6 มาตรการสําหรับอาคาร
3.2.6.1 มาตรฐานการประเมินสําหรับอาคาร
3.2.6.2 แนวทาง คําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับอาคารและวัสดุกอสราง
3.2.6.3 อาคารควบคุม
3.2.7 มาตรการสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ
3.2.7.1 มาตรฐานการประเมินสําหรับผูผลิตและผูนําเขา
3.2.7.2 การติดฉลาก
3.2.8 มาตรการสําหรับผูบริโภค
3.2.9 มาตรการดานอื่นๆ อาทิ มาตรการสงเสริมดานการเงิน
และมาตรการจูงใจดานภาษี
3.3 สรุป
4 กฎหมายที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุผล
4.1 กฎกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ ฉบับที่ 361 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม ค.ศ. 1993 วาดวยนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการใชพลังงานอยางสมเหตุผล
(Fundamental Policies concerning the Rational Use of Energy)
4.1.1 มาตรการสําหรับผูใชพลังงาน
4.1.1.1 มาตรการสําหรับโรงงาน
4.1.1.2 มาตรการสําหรับผูกอสรางอาคาร
4.1.1.3 มาตรการสําหรับเจาของอาคาร
4.1.1.4 มาตรการสําหรับผูผลิตวัสดุกอสราง
4.1.1.5 มาตรการสําหรับผูผลิตเครื่องจักรและอุปกรณชนิดตางๆ
4.1.1.6 มาตรการสําหรับผูใชเครื่องจักรและอุปกรณชนิดตางๆ
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4.1.1.7
4.1.1.8

การพัฒนาและผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อการใชพลังงานที่สมเหตุผล
การสงเสริมและเผยแพรการใชระบบอุปทาน-อุปสงคดาน
พลังงาน (energy supply-demand systems) เพื่อกอใหเกิด
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในพื้นที่ตางๆ
4.1.2 มาตรการสงเสริมการใชพลังงานอยางสมเหตุผล
4.1.2.1 มาตรการสําหรับรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นในฐานะ
ที่เปนผูใชพลังงาน
4.1.2.2 มาตรการใหความชวยเหลือดานการเงิน
4.1.2.3 การสงเสริมการบริหารจัดการดานพลังงาน
4.1.2.4 การสงเสริมการพัฒนาดานเทคโนโลยี
4.1.2.5 การสงเสริมการใชระบบอุปทาน-อุปสงคดานพลังงาน
4.1.2.6 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
4.1.2.7 การใหความรูและประชาสัมพันธแกประชาชน
4.2 หลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยางสมเหตุผลสําหรับโรงงาน
4.3 หลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยางสมเหตุผลสําหรับอาคาร
4.4 หลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยางสมเหตุผลสําหรับบานเรือน
4.5 หลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยางสมเหตุผลสําหรับเครื่องจักร
และอุปกรณ
5 กฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและ
การนํากลับมาใชประโยชน ค.ศ. 1993 (แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2003)
(Law for Energy Conservation and Recycling Assistance)
5.1 วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้
5.2 สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้
5.3 สรุป
6 มาตรการดานอื่นๆ ในการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
6.1 มาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อสงเสริมการใชเทคโนโลยีและอุปกรณที่
ประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย
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6.1.1 การกูในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
6.1.1.1 สําหรับบริษัทขนาดใหญ
6.1.1.2 สําหรับบริษัทขนาดกลางและเล็ก
6.1.2 มาตรการจูงใจดานภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนเพื่อปฏิรูปโครงสราง
อุปทาน-อุปสงคดานพลังงาน
6.1.3 การออกประกาศนียบัตรสําหรับอุปกรณที่สงเสริมการปฏิรูปโครงสราง
อุปทาน- อุปสงคดานพลังงาน
6.2 มาตรการยกยองสรรเสริญและมอบรางวัลสําหรับการอนุรักษพลังงาน
6.3 มาตรการประชาสัมพันธการอนุรักษพลังงาน
6.4 มาตรการตรวจสอบการใชพลังงาน (Energy Audit Program) สําหรับบริษัท
ขนาดกลางและเล็ก และอาคารพาณิชย โดยไมคิดคาบริการ
6.5 โครงการ International Energy Star Program
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7 มาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานระหวางประเทศ
7.1 ความรวมมือระดับทวิภาคี
7.2 ความรวมมือระดับพหุภาคี

60
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8 มาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในภาคตางๆ
8.1 ภาคอุตสาหกรรม
8.1.1 ประวัติความเปนมาของมาตรการอนุรักษพลังงานในโรงงาน
8.1.2 มาตรการดานกฎหมายและมาตรการดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
8.2 ภาคที่อยูอาศัย
8.2.1 การอนุรักษพลังงานในภาคที่อยูอาศัย
8.2.2 มาตรการดานกฎหมายและมาตรการดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
8.3 ภาคพาณิชยกรรม
66
8.3.1 มาตรการอนุรักษพลังงานในภาคพาณิชยกรรม
8.3.2 มาตรการดานกฎหมายและมาตรการดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
8.4 ภาคคมนาคมขนสง

62
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8.4.1 มาตรการอนุรักษพลังงานในภาคคมนาคมขนสง
8.4.2 มาตรการดานกฎหมายและมาตรการดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
9 สรุปสาระสําคัญของมาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานของประเทศญี่ปุน
9.1 กฎหมายที่เกี่ยวของ
9.2 สาระสําคัญของมาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานของประเทศญี่ปุน

69
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บทที่ 2
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน
ของประเทศไทย
74
1 สถานการณดานพลังงานของประเทศไทย
1.1 ภาพรวมทั่วไป
1.2 สถานการณพลังงานในป 2549
1.2.1 ภาพรวมพลังงานป 2549
1.2.2 การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน
1.2.3 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน
1.2.4 การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย
1.2.5 มูลคาการนําเขาพลังงาน
1.2.6 มูลคาการใชพลังงานขั้นสุดทาย
1.2.7 การใชน้ํามันสําเร็จรูป
1.2.8 การใชเชื้อเพลิงในรถยนตเครื่องเบนซิน
1.2.9 การใชกาซ LPG รายสาขา
1.2.10 การใชกาซธรรมชาติรายสาขา
1.2.11 การใชลิกไนต/ถานหิน
1.2.12 การใชไฟฟาในสาขาการผลิต
1.3 แนวโนมการใชพลังงานป 2550
1.3.1 ความตองการพลังงานเชิงพาณิชย
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1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

ประมาณการใชน้ํามันสําเร็จรูป
ประมาณการใชกาซธรรมชาติ
ประมาณการใชลิกไนต/ถานหินนําเขา
ประมาณการผลิตไฟฟา
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2 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ .2535
2.1 วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติฯ
2.2 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฯ
2.2.1 คํานิยามของพลังงาน
2.2.2 องคประกอบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
2.2.3 อํานาจหนาที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
2.2.4 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2.2.5 ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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3 นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนา พลังงานของประเทศ พ.ศ. 2549
3.1 แผนระยะสั้น
3.1.1 ปรับโครงสรางการบริหารกิจการพลังงานใหเหมาะสม
3.1.2 การจัดหาพลังงาน
3.1.3 สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
3.1.4 สงเสริมพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศ
3.1.5 กําหนดโครงสรางราคาพลังงาน
3.1.6 กําหนดมาตรการดานพลังงานสะอาด
3.1.7 สงเสริมใหภาคเอกชนและประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
3.2 แผนระยะยาว
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บทนํา
พลังงานนับเปนปจจัยที่มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยมาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ซึ่งรวมถึงการประหยัดพลังงานและการใชพลังงาน
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะสามารถช ว ยลดต น ทุ น การผลิ ต ลดการพึ่ ง พาการนํ า เข า พลั ง งานจาก
ตางประเทศ รวมทั้งลดปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเปนผลมาจากการใชพลังงาน ซึ่งหมายถึง
การลดคาใชจายของรัฐในการกําจัดผลกระทบดังกลาวดวย
ญี่ ปุ น เป น ประเทศที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ เป น อย า งมากในด า นการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน โดย
ความสํ าเร็ จ ดั งกล า วเป น ผลมาจากความพยายามร ว มกั นอย า งจริ ง จั ง ทั้ งจากภาครั ฐและเอกชน
ภายหลังวิกฤตการณน้ํามันโลกในป ค.ศ. 1973
งานวิจัย ฉบั บนี้มุ งศึ กษามาตรการทางดา นกฎหมาย รวมทั้งมาตรการด านอื่นๆ ที่ ป ระเทศ
ญี่ปุนใชในการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
และมาตรการอื่นของประเทศไทยในการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
อยางไรก็ดี โดยที่สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและญี่ปุนมีความแตกตางกัน
ซึ่งความแตกตางดังกลาวอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของการประยุกตใชมาตรการของประเทศ
ญี่ปุนในไทย ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาถึงความเหมาะสมในการประยุกตใชมาตรการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานของประเทศญี่ปุนในไทย รวมทั้งแนวทางที่เหมาะสมในการประยุกตใช
มาตรการดังกลาวดวย
งานวิจัยฉบับนี้แบงออกเปน 4 บท บทที่ 1 เปนการศึกษามาตรการทางกฎหมายและมาตรการ
อื่ นที่ป ระเทศญี่ ปุ น ใช ใ นการส งเสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลังงาน โดยในส วนนี้ จะศึ ก ษารายละเอีย ดของ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานฉบับตางๆ 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) ต างๆ ซึ่ งออกตามความในกฎหมายว าดว ยการใชพ ลังงานอย างสมเหตุ สมผล
กฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใชประโยชน ค.ศ. 1993
(แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2003) และมาตรการดานอื่นๆ ในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานของประเทศ
ญี่ปุน
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บทที่ 2 เปนการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นที่ประเทศไทยใชในการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยในบทนี้จะกลาวถึง กฎหมายฉบับตางๆ ของไทยที่เกี่ยวของกับการ
อนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน อาทิ พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห ง ชาติ พ .ศ .2535
พระราชบั ญญัติก ารพัฒนาและส งเสริ มพลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบั ญญั ติการสงเสริ มการ
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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บทที่ 1
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการอนุรักษ
พลังงานของประเทศญี่ปุน
มาตรการส งเสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานจั ด เป น มาตรการด า นการใช ห รื อ อุ ป สงค พ ลั งงาน
(demand-side measures) ซึ่งแตกตางจากมาตรการดานการจัดหาแหล งหรืออุปทานพลังงาน
(supply-side measures) อาทิ การสํารวจและพัฒนาแหลงพลังงานภายในประเทศ
โดยทั่วไปอาจกลาวไดวา นโยบายพื้นฐานของรัฐในดานพลังงานมักประกอบไปดวยการใช
พลังงานเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงดานพลังงานและการคุมครอง
สิ่งแวดลอม โดยนโยบายดังกลาวมีความสอดคลองกัน กลาวคือ รัฐตองการพลังงานเพื่อใชในการ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยพยายามที่จะจัดหาแหลงพลังงานที่มีราคาไม
แพงและยั่งยืนไวใชภายในประเทศ โดยพยามลดการพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ เพื่อลด
ความเสี่ยงตอราคาพลังงานแพงและไมเพียงพอตอความตองการของพลังงานภายในประเทศ รวมทั้ง
พยายามจํากัดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน เนื่องจากผลกระทบดังกลาวทําใหรัฐมีคา
จายในการจัดการกับปญหา
มาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานจึงมีความสําคัญยิ่งสําหรับ นโยบายพลังงานพื้นฐาน
ขางตน เนื่องจากการใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคาสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มการแขงขัน
อันเปนส วนประกอบสํ าคั ญสําหรั บ การพั ฒนาและการเจริญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จของชาติ รวมทั้ ง
สามารถลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ ทําใหรัฐมีความมั่นคงดานพลังงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งหมายรวมถึงคาใชจายที่รัฐตองใชในการจัดการกับปญหา
ดังกลาวดวย
อย า งไรก็ ดี มาตรการส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานเป น เพี ย งส ว นหนึ่ ง ของมาตรการด า น
อุปสงค-อุปทานพลังงานที่จําเปนสําหรับการดําเนินตามนโยบายพลังงานพื้นฐานขางตน ยกตัวอยาง
เชน ในการทําใหประเทศมีความมั่นคงดานพลังงาน นอกจากมาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
แลว รัฐอาจจําเปนตองออกมาตรการสงเสริมการสํารวจและพัฒนาแหลงพลังงานเพื่อใหเกิดความ
หลากหลาย อันเปนการกระจายความเสียงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพความไมแนนอนของแหลงพลังงาน
ของโลก
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ญี่ปุ น เป น ประเทศที่ มีทรั พ ยากรพลั งงานจํ ากั ด ยั งผลให กว า 80 เปอร เซ็ นตข องปริม าณ
พลังงานที่ใชทั้งหมดภายในประเทศจําเปนตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ ในขณะที่ป ระเทศ
พัฒนาแลวอื่นๆ พึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศในอัตราที่ต่ํากวา อาทิ เยอรมนีและสหรัฐฯ
พึ่งพาการนํ า เข า พลั ง งานในอั ต รา 61 และ 26 เปอร เซ็ นต ของปริ มาณการใช พ ลั งงานรวม
ภายในประเทศตามลําดับ นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุนยังมีสัดสวนของการใชพลังงานในรูปของน้ํามันสูง
ถึง 52 เปอรเซ็นตของปริมาณการใชพลังงานทั้งหมดภายในประเทศ โดย 99.8 เปอรเซ็นตของปริมาณ
การบริ โภคน้ํา มั น ภายในประเทศญี่ ปุ น มาจากการนํ าเข า จากต างประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน
ภูมิภาคตะวันออกกลาง (ขอมูลเมื่อป ค.ศ. 1999)
จากขอมูลสถานการณพลังงานขางตน จึงไมนาแปลกใจที่ในชวงทศวรรษที่ผานมา นโยบาย
พลั ง งานของประเทศญี่ ปุ น ได มุ งเน น สามประเด็ น หลั ก กล า วคื อ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
(economic growth) ความมั่นคงดานพลังงาน (energy security) และการคุมครองสิ่งแวดลอม
(environment protection) หรือที่เรียกกันสั้นๆ วา นโยบาย “3Es” เพื่อใหประเทศญี่ปุนสามารถบรรลุ
การเจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดยไม จําเป นต องพึ่ ง พาการนํ า เข าน้ํ า มั นจากต า งประเทศและไม
กอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงานที่มากเกินควร
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินนโยบาย “3E”ดังกลาวขางตนประสบผลสําเร็จ ญี่ปุนไดใหความสําคัญ
ในสี่มาตรการหลัก ไดแก 1) มาตรการอนุรักษพลังงาน 2) การสงเสริมการใชพลังงานใหม อาทิ waste
heat energy และพลังงานทดแทน 3) การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร และ 4) การเพิ่มปริมาณการใช
กาซธรรมชาติ ทั้ งนี้ ในส ว นของมาตรการอนุ รั กษ พ ลังงานนั้น ประเทศญี่ ปุ นได ใ ห ความสํ าคั ญกั บ
แนวคิด “3 Re” กลาวคือ “Reduce, Reuse, Recycle”
อยางไรก็ดี กอนที่จะศึกษามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นของประเทศญี่ปุนซึ่ง
สะทอนถึงแนวคิดดังกลาวในการอนุรักษพลังงาน จะขอกลาวถึงสถานการณดานพลังงานของประเทศ
ญี่ปุนในภาพรวมกอน
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สถานการณดานพลังงานของประเทศญี่ปนุ

ในส ว นนี้ จะอธิ บ ายถึ งสถานการณ ด า นพลั งงานของประเทศญี่ ปุ น โดยเฉพาะโครงสร า ง
อุปสงค-อุปทานพลังงาน โดยในดานอุปทานพลังงาน จะกลาวถึงสัดสวนของแหลงพลังงานหลักตางๆ
อาทิ น้ํ า มั น ถ า นหิ น นิ ว เคลี ย ร และอื่ น ๆ (ดู รายละเอี ย ดใน 1.1) ส ว นด า นอุ ป สงค พ ลั ง งานนั้ น จะ
กลาวถึงการใชพลังงานโดยภาคสวนตางๆ ของประเทศญี่ปุน ไดแก ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และ
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ภาคคมนาคมขนสง (ดูรายละเอียดใน 1.2) และมิติดานการคุมครองสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานซึ่งกอใหเกิดภาวะโลกรอน (ดูรายละเอียดใน 1.3)
1.1 สัดสวนแหลงพลังงานดานตางๆ ของประเทศญี่ปุน

ที่มา: Japan Energy Handbook 2005/2006
จากแผนภูมิแสดงสัดสวนแหลงพลังงานดานตางๆ ของประเทศญี่ปุนขางตน จะเห็นไดวา ใน
อดีตที่ผานมา ประเทศญี่ปุนมีอัตราการพึ่งพาน้ํามันสําหรับใชเปนแหลงพลังงานที่คอนขางสูง กลาวคือ
กอนวิกฤตการณน้ํามันโลกในป ค.ศ. 1973 สัดสวนดังกลาวสูงถึง77.4 เปอรเซ็นตของปริมาณการใช
พลังงานทั้งหมดภายในประเทศ อยางไรก็ดี วิกฤตการณน้ํามันโลกในป ค.ศ. 1973 ไดสงผลใหรัฐบาล
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ญี่ปุนตระหนักไดวา โครงสรางอุปสงค-อุปทานดานพลังงานของประเทศมีความเปราะบางสูงและมี
ความจํ าเป นที่ รัฐบาลจะตองเสริม สร างความมั่ นคงดา นพลังงานให กับประเทศ โดยเฉพาะการลด
สั ดส ว นการพึ่ งพาน้ํ า มั นในฐานะที่ เป น แหล งพลั งงานหลั ก ของประเทศ ทั้ งนี้ โดยการส งเสริ ม การ
อนุรักษพลังงานและสงเสริมใชพลังงานทางเลือก (alternative energy) ไดแก พลังงานนิวเคลียรและ
กาซธรรมชาติ รวมทั้งพลังงานใหม อาทิ พลังงานจากความรอนที่สูญเสียไป (waste heat energy)
ผลจากการดําเนินการดังกลาวอยางจริงจังโดยภาครัฐและเอกชนของญี่ปุนภายหลังวิกฤตการณ
น้ํามันโลกในป ค.ศ. 1973 เปนตนมา จะเห็นไดวา ประเทศญี่ปุนประสบความสําเร็จเปนอยางมากในการ
ลดสั ดส วนของปริ มาณการใช น้ํ ามั นจากเดิ ม 77.4 เปอร เซ็ นตของปริ มาณการใช พลั งงานทั้ งหมด
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
การบริโภคพลังงานในระดับที่ใกลเคียงกัน กลาวคือประมาณ 25 เปอรเซ็นตของปริมาณการบริโภค
พลังงานทั้งหมด อยางไรก็ดี โดยที่ปรากฏวา การบริโภคพลังงานในภาคสังคมและภาคคมนาคมขนสง
ของญี่ ปุ นมี แนวโน มเพิ่ มสู งขึ้นเรื่อ ยๆ อันน าจะมี สาเหตุ หลักมาจากการเปลี่ ยนแปลงวิถีชีวิ ตความ
เปนอยูของประชาชนที่ตองการความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น มาตรการอนุรักษพลังงานของประเทศ
ญี่ปุนในระยะหลังจึงไดใ หความสําคัญตอภาคสังคมและภาคคมนาคมขนสงเพิ่มมากขึ้นดวย อาทิ
มาตรการเพิ่มเติมที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดานพลังงานของประเทศญี่ปุน (Advisory Committee for
Energy) ออกในป ค.ศ. 2001 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานในภาคพาณิชยกรรม
และภาคคมนาคมขนสง รวมทั้งการแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการอนุรักษพลังงานในป ค.ศ. 2005
ซึ่งเพิ่มมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับบริษัทสงของและบริษัทขนสงในภาคการคมนาคมขนสง ซึ่งแต
กอนไมไดถูกกําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้

7

1.3 การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานโดยภาคตางๆ ของญี่ปุน
(Unit: 1 million t-C)

ที่มา: Japan Energy Handbook 2005/2006
ดังที่ไดกลาวไวแลววา นอกจากประเด็นเรื่องความมั่นคงดานพลังงานแลว นโยบายพลังงาน
ของประเทศญี่ ปุ น ยั ง ได มุ ง เน น การคุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ มด ว ย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การปฏิ บั ติ ต าม
พันธกรณีของพิธีสารเกียวโต ป ค.ศ. 1997 ซึ่งกําหนดใหประเทศพัฒนาแลวลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจก (Green House Gas-GHG) ลง 6 เปอรเซ็นต
จากสถิ ติขอมู ลด านสิ่งแวดล อม กว า 90 เปอร เซ็นต ข องปริม าณก าซเรื อนกระจกในโลก
ประกอบดวยกาซคารบอนไดอ็อกไซด และประมาณ 90 เปอรเซ็นตของกาซคารบอนไดอ็อกไซดในโลก
เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล (fossil fuels) ซึ่งเปนแหลงพลังงานหลักของโลกในยุคปจจุบัน จึง
เทากับวา ประมาณ 80 เปอรเซ็นตของการปลอยกาซเรือนกระจกในโลกเกิดจากการใชพลังงานเพื่อ
การต างๆ นั่ น เอง ดั งนั้ น นโยบายพลั งงานที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะมาตรการด านการอนุ รัก ษ
พลังงาน จึงมีสวนสําคัญยิ่งสําหรับการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหาภาวะโลกรอน
(global warming)
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ดังนั้น เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ตามที่กําหนด
ไวใ นพิธีสารเกียวโตป ค.ศ. 1997 ประเทศญี่ ปุนจึ งได ออกมาตรการสงเสริ มการอนุ รักษ พลังงาน
เพิ่มเติมจากที่เคยไดดําเนินการไวแลวสําหรับภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคมและภาคคมนาคมขนสง ซึ่ง
หากมาตรการเพิ่มเติมดังกลาวประสบผลสําเร็จ คาดวา จะสามารถลดปริมาณการใชพลังงานลงไดถึง
56 ลานกิโลลิตร (เทียบเทากับปริม าณการบริโภคพลังงานประจําปในภาคที่อยูอาศัยของประเทศ
ญี่ปุน) 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-อุปทานพลังงานของประเทศญี่ปุน โดยกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว
ไดแกกฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002 (Fundamental Law on
Energy Policy Measures 14 June 2002, Law No. 71)
2.1 วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้
ขอ1 ของกฎหมายพื้นฐานฯ ระบุวา วัตถุประสงคของการออกกฎหมายฉบับนี้เพื่อกําหนด
(1) นโยบายพลังงานพื้นฐาน
(2) พันธกรณีตางๆ ที่ผูกพันรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น
(3) ขอบทที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนหลักการพื้นฐานสําหรับการกําหนดมาตรการดานอุปสงคอุปทานพลังงาน
โดยคํานึงวา พลังงานนั้นเปนปจจัยสําคัญสําหรับการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชน
ในชาติ รวมถึงความมีเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ และการใชพลังงานนั้นสามารถ
สงผลกระทบอยางใหญหลวงตอสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
นอกจากนี้ ขอ 1 ของกฎหมายฉบับนี้ ยังระบุดวยวา กฎหมายพื้นฐานฯ ดังกลาวมีเปาหมาย
เพื่อสงเสริมการดําเนินมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานอยางยั่งยืน ครอบคลุมและมียุทธศาสตร
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ทั้งนี้ เพื่อบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาคและระดับโลกและเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
และของโลกอยางยั่งยืน
2.2 หลักการพื้นฐาน 3 ประการสําหรับการกําหนดมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงาน
ในการกําหนดมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงาน กฎหมายฉบับนี้ระบุใหยึดถือหลักการ
สําคัญ 3 ประการ (นโยบายพลังงานพื้นฐาน) กลาวคือ
อุปทานพลังงานที่มีเสถียรภาพ
1)
2)
การใชพลังงานที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3)
การใชกลไกทางการตลาด
2.2.1 อุปทานพลังงานที่มีเสถียรภาพ (Stable Energy Supply)
ขอ 2 วรรค 1 ของกฎหมายพื้นฐานฯ กําหนดใหมีการกําหนดมาตรการความมั่นคงดาน
พลังงาน (energy security measures) บนพื้นฐานของ
1)
ความหลากหลายของแหลงพลังงาน
2)
การพึ่งตนเองดานพลังงาน
3)
การธํารงรักษาไวซึ่งความมั่นคงดานพลังงาน
ทั้งนี้ เนื่องจากแหลงพลังงานของโลกมีความไมแนนอน โดยกําหนดใหมีการลดการพึ่งพาการนําเขา
พลังงานที่สําคัญ อาทิ น้ํามันปโตรเลียม จากภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งของโลกเปนการเฉพาะ การพัฒนา
ทรัพยากรพลังงานที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการขนสง
พลังงาน การหาที่กักเก็บพลังงาน การสงเสริมการใชพลังงานที่สมเหตุสมผล รวมทั้งการบริหารจัดการ
วิกฤตการณพลังงานอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ ขอ 2 วรรค 2 ของกฎหมายฉบับนี้ยังกําหนดใหมีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับ
พลังงานที่ยากที่จะเก็บกักและยากที่จะทดแทนเพื่อทําใหประเทศมีแหลงพลังงานที่ยั่งยืนอีกดวย
2.2.2 การใช พ ลั ง งานที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม
(Environmental
Sustainability)
ขอ3 ของกฎหมายพื้นฐานฯ ระบุถึงขอพิจารณาดานสิ่งแวดลอม โดยกําหนดวา มาตรการ
ดานอุปสงค-อุปทานพลังงานจะตองใหความสําคัญตอการปองกันภาวะโลกรอน (global warming)
และการสรางสรรคสังคมที่ยั่งยืน โดยสงเสริมการหันไปใชพลังงานเชื้อเพลิงแบบที่ไมใชฟอสซิล (non
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fossil-fuels) อาทิ พลังงานแสงอาทิต ยแ ละพลังงานลม รวมทั้ง สงเสริม ใหมีก ารใชเชื้อเพลิงชนิด
ฟอสซิลอยางสมเหตุสมผลดวย
2.2.3 การใชกลไกทางการตลาด (Market Mechanism)
ข อ 4 ของกฎหมายพื้ น ฐานฯ ระบุ ใ ห ใ ช ก ลไกทางการตลาดในการกํ า หนดมาตรการด า น
อุปสงค-อุปทานพลังงาน อาทิ การเปดเสรีตลาดพลังงาน เพื่อใหผูผลิตสามารถดําเนินการดวยความ
เปนอิสระและสรางสรรค ในขณะที่ผูบริโภคก็สามารถไดรับประโยชนอยางเต็มที่ โดยไมขัดกับหลักการ
ตามขอ 2 และขอ3 ของกฎหมายฯ
2.3 พันธกรณีสําหรับรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น
ขอ5 ของกฎหมายพื้นฐานฯ ระบุให รัฐบาลกลางเปนผูกําหนดมาตรการดานอุปสงค-อุปทาน
พลังงานอย างครอบคลุ มและดํ าเนินมาตรการดั งกล าวโดยสอดคล องกั บนโยบายพลังงานพื้น ฐาน
ตามที่ระบุไวในขอ4-2 ของกฎหมายฯ รวมทั้ง จักตองพยายามลดภาระปญหาดานสิ่งแวดลอม โดยการ
ริเริ่มการใชสินคาที่ใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ ขอ 6 ของกฎหมายฯ ยังระบุถึง พันธกรณีสําหรับรัฐบาลทองถิ่น โดยมอบหมายให
รัฐบาลทองถิ่นกําหนดและดําเนินมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานตามนโยบายพลังงานพื้นฐาน
โดยให มี ค วามสอดคล อ งกั บ มาตรการด า นอุ ป สงค -อุ ป ทานพลั ง งานของรั ฐ บาลกลาง และตาม
สภาพการณของภูมิภาคนั้นๆ รวมทั้ง จักตองพยายามลดภาระปญหาดานสิ่งแวดลอม โดยการริเริ่ม
การใชสินคาที่ใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวยเชนกัน
2.4 พันธกรณีสําหรับผูผลิต
ขอ 7 ของกฎหมายพื้นฐานฯ กําหนดใหผูผลิตพยายามดําเนินธุรกิจของตนอยางอิสระและ
สรางสรรค สงเสริมการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล แสวงหาแหลงพลังงานที่ยั่งยืน และสงเสริมการ
ใชพลังงานที่ไมกอให เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งระดับ ภูมิภาคและระดับ โลก รวมทั้งให ความ
รวมมือตอมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานที่กําหนดโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น
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 ซึ่งประกอบดวยสมาชิกจากสาธารณชน ทําความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนและให
ความรวมมือตอประเด็นดานอุปสงค-อุปทานพลังงาน
2.7 มาตรการดานกฎหมายและมาตรการดานอื่นๆ
ข อ 10 ของกฎหมายพื้ น ฐานฯ กํ า หนดให รั ฐ บาลกลางดํ า เนิ น มาตรการด า นกฎหมาย
มาตรการดานการเงินและมาตรการดานอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการอนุวัติมาตรการดานอุปสงค-อุปทาน
พลังงาน ที่กําหนดขึ้นตามนโยบายพลังงานพื้นฐาน
นอกจากนี้ ข อ11 กํ า หนดให รั ฐ บาลกลางเสนอรายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ นมาตรการด า น
อุปสงค-อุปทานพลังงานเปนประจําทุกป
2.8 แผนพลังงานพื้นฐาน (Basic Energy Plan)
ขอ 12 ของกฎหมายพื้นฐานฯ ระบุใหรัฐบาลกลางกําหนดแผนพื้นฐานวาดวยอุปสงค-อุปทาน
พลังงาน (“แผนพลังงานพื้นฐาน” (เพื่อสงเสริมการอนุวัติมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานอยาง
ยั่งยืน ครอบคลุมและมียุทธศาสตร โดยแผนพลังงานพื้นฐานดังกลาว จักตองกําหนดสิ่งตางๆ ตอไปนี้
1) นโยบายพลังงานพื้นฐาน
2) มาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานที่จะตองดําเนินการอยางยั่งยืน ครอบคลุมและมี
ยุทธศาสตร
3) เทคโนโลยีและการวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกิจกรรมการพัฒนาที่มีความสําคัญ รวมทั้ง
มาตรการที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการอยางยั่งยืน อยางครอบคลุม และมียุทธศาสตร
4) ขอบทอื่นๆ นอกเหนือจากขอ 1) – 3) ขางตน เพื่อสงเสริมใหมาตรการดานอุปสงค-อุปทาน
พลังงานมีการอนุวัติอยางยั่งยืน ครอบคลุมและมียุทธศาสตร
นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ ยังกําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนพลังงานพื้นฐานโดยกําหนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมยกรางแผนดังกลาว กอนดําเนินการขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยใหปรึกษาหารือกับหัวหนาสํานักงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานดวย
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ภายหลังจากไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ
การคาและอุตสาหกรรมจักตองรายงานแผนพลังงานพื้นฐานตอรัฐสภา และดําเนินการประกาศแผน
ดังกลาวตอไป
ทั้งนี้ ขั้นตอนการยกรางแผนพลังงานพื้นฐาน การขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี การ
ปรึกษาหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการรายงานและการประกาศใช ใหบังคับใชกับการแกไขแผน
พลังงานพื้นฐานดังกลาวดวย
นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ ยังกําหนดใหรัฐบาลพิจารณาทบทวนเนื้อหาของแผนพลังงาน
พื้นฐานเปนประจําอยางนอยทุกๆ 3 ป และดําเนินการแกไข หากมีความจําเปน เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณพลังงานในปจจุบันและผลการประเมินมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานที่เกี่ยวของ
โดยรัฐบาลจักตองใชความพยายามในการดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อใหการอนุวัติแผนพลังงาน
พื้นฐานเปนไปอยางราบรื่น โดยในแตละป ใหมีการจัดสรรเงินทุนที่จําเปนไวในแผนงบประมาณของ
ชาติดวย
2.9 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
ขอ13 ของกฎหมายพื้นฐานฯ กําหนดใหรัฐบาลใชความพยายามในการ
√ ดํ า เนิ น มาตรการที่ จํ า เป น เพื่ อ ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและ
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
√ อํานวยความสะดวกดานการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหวางประเทศ
√ สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมวิจัยและการพัฒนาระหวางประเทศ
√ เสนอแนะการดําเนินการระหวางประเทศรวมกัน
√ สนับสนุนความรวมมือทวิภาคีและพหุภาคีดานการพัฒนาพลังงาน
√ สนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศดานอื่นๆ เพื่อคุมครองสิ่งแวดลอมของโลก โดยเฉพาะ
การปองกันมิใหเกิดภาวการณเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศ (climate change) อันเปนผล
มาจากการใชพลังงาน
2.10 การเผยแพรขอมูลดานพลังงาน
ขอ14 ของกฎหมายพื้นฐานฯ กําหนดใหรัฐบาลใชความพยายามในการเผยแพรขอมูลดาน
พลังงาน โดยผานชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหสาธารณชนเกิดความเขาใจและสนใจอยางกวางขวาง
มากขึ้น โดยเฉพาะการใชขอมูลโดยองคการที่ไมหวังผลกําไร รวมทั้งกําหนดใหรัฐบาลดําเนินมาตรการ
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ที่จําเปนในการใหความรูตอสาธารณชนในเรื่องการใชพลังงานอยางเหมาะสมและการเผยแพรขอมูล
ความรูที่เกี่ยวของ
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) ที่กําหนดไวในกฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและ
มาตรการพลังงาน ดังนี้
1)
การจัดหาแหลงพลังงานที่มีเสถียรภาพ
เพื่อเปนการรองรับ การเจริญเติบโตของความตองการพลังงานในภูมิภาคเอเชียและ
การพึ่งพาการการนําเขาน้ํามันจากภูมิภาคตะวันออกกลางสําหรับการใชภายในประเทศญี่ปุน สมควร
กําหนดใหมีการสงเสริมมาตรการดังตอไปนี้
1.
การอนุรักษพลังงาน
2.
การจัดหาแหลงทรัพยากรพลังงานนําเขาที่มีความหลากหลาย รวมทั้งการ
เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศผูสงออกน้ํามันที่สําคัญ
3.
การจัดหาแหล งทรั พยากรพลั งงานภายในประเทศที่หลากหลาย อาทิ การ
พัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงภายในประเทศ
4.
การจัดหาแหลงทรัพยากรน้ํามันและกาซปโตเลียมเหลวที่มีเสถียรภาพ
ทั้งนี้ ให รั ฐบาลและผู ป ระกอบธุ รกิ จพยายามอย างเต็ มที่ ในการจัด หาแหล งทรั พ ยากรพลั งงานที่ มี
เสถียรภาพ
2)
การใช พ ลั ง งานที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม มาตรการดั ง ต อ ไปนี้ ใ ห
นํามาใชเพื่อปองกันภาวะโลกรอน
1.
การอนุรักษพลังงาน
2.
การใชพลังงานจากเชื้อเพลิงชนิดที่ไมใชฟอสซิล รวมทั้งการเปลี่ยนไปใชกาซ
3.
การพั ฒ นาและการใช ร ะบบพลั งงานจากเชื้ อ เพลิ งฟอสซิ ล ที่ สะอาดและ
เทคโนโลยีสําหรับการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
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3)
การใชกลไกทางการตลาด
ใหมีการสงเสริมการปฏิรูปโครงสรางเพื่อใช ประโยชนจากหลั กการตลาด โดยคํานึงถึงการ
จัดหาแหลงทรัพยากรที่มีเสถียรภาพและการใชพลังงานที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
2.12 สรุป
โดยสรุป สาระสํ าคัญของกฎหมายพื้นฐานว าด วยนโยบายและมาตรการพลังงานเปนการ
กําหนดนโยบายพื้นฐานดานพลังงานที่สําคัญ 3 ประการ ที่รัฐบาลกลางจักตองยึดถือในการกําหนด
มาตรการดานอุ ปสงค-อุป ทานพลังงาน ไดแก อุป ทานพลังงานที่ มีเสถียรภาพ การใชพลั งงานที่ไ ม
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการใชกลไกทางการตลาด
นอกจากนี้ กฎหมายฉบั บดังกลาวยังไดเน นให มีการดํา เนินมาตรการดานอุปสงค-อุ ป ทาน
พลั งงานที่ กํา หนดขึ้ นตามนโยบายพลั งงานพื้ นฐานอย างยั่ งยื น ครอบคลุ ม และมี ยุท ธศาสตร โดย
กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมยกรางแผนพลังงานพื้นฐาน
เพื่ อ ให ก ารอนุ วั ติ ม าตรการด า นอุ ป สงค -อุ ป ทานพลั ง งานเป น ไปอย า งยั่ ง ยื น ครอบคลุ ม และมี
ยุทธศาสตร โดยในแผนดังกลาว ใหมีการจัดสรรเงินทุนที่จําเปนไวในแผนงบประมาณของชาติดว ย
ทั้ งนี้ ในแผนพลั ง งานพื้ น ฐานฉบั บ ป ค.ศ. 2003 จะเห็ น ได ว า มาตรการด า นการอนุ รั ก ษ
พลังงานไดถูกระบุใหมีความสําคัญในลําดับตนสําหรับประเด็นนโยบายดานการจัดหาแหลงพลังงานที่
มีเสถียรภาพและการใชพลังงานที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในสวนถัดไปจะกลาวถึงกฎหมายอีกหนึ่งฉบับที่เกี่ยวของโดยตรงตอมาตรการดานการอนุรักษ
พลังงาน กลาวคือ กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล

3.

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

นอกจากกฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการพลังงาน ซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนด
แนวนโยบายและกรอบการดํ า เนิ น การสํ า หรั บ การกํ าหนดและการดํ า เนิ น มาตรการด านอุ ป สงค อุปทานพลังงาน ซึ่งรวมถึงมาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ของประเทศญี่ปุนแลว ยังมีกฎหมาย
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อีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานของประเทศญี่ปุนโดยตรง ไดแก กฎหมายวาดวยการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผล หรือเปนที่รูจักในนามของ “กฎหมายอนุรักษพลังงาน”
3.1 ประวัติความเปนมาและลําดับการแกไขเพิ่มเติมของกฎหมายฉบับนี้
3.1.1 วิกฤตการณน้ํามันโลก
วิกฤตการณน้ํ ามันโลกทั้งสองครั้ งส งผลให ญี่ปุนตรากฎหมายวาด วยการใชพ ลังงานอย าง
สมเหตุสมผลในเดือนมิถุนายน ค.ศ .1979 (เริ่มมีผลใชบังคับในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1979) เพื่อสงเสริม
การริเริ่มเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานเพื่อลดปริมาณการใชพ ลังงานภายในประเทศ รวมทั้งลดการ
พึ่งพาการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ ซึ่งตอมาภายหลัง กฎหมายฉบับนี้ไดรับการแกไขเพิ่มเติมในป
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
ออกข อ เสนอแนะ (recommendation) และอื่ น ๆ เกี่ ยวกั บ มาตรการที่ จําเป น ให โ รงงานดั งกล า ว
ดํ า เนิ น การเพื่ อ การอนุ รั ก ษ พ ลั งงานได ทั้ ง นี้ ในป ค.ศ. 1979 มี โ รงงานควบคุ ม การบริ ห ารจั ด
การพลังงานอยูประมาณ 3,000 แหง
มาตรการสําหรับอาคาร
กฎหมายอนุรั กษพ ลั งงานกําหนดหลั กเกณฑแ ละแนวทางการอนุรัก ษพ ลังงานสํ าหรับ การ
กอสรางและการใชพลังงานในอาคาร โดยกําหนดใหรัฐมนตรีกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน และการ
คมนาคมสามารถใหคําแนะนําและคําปรึกษา (guidance and advice) เกี่ยวกับการออกแบบและ
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กอสรางอาคาร และในกรณีที่มีการฝาฝนอยางรายแรง มาตรการลงโทษคือการประกาศรายชื่อของ
บริษัทที่ฝาฝนใหสาธารณชนทราบ
มาตรการดานเครื่องจักรกลและอุปกรณ
นอกจากนี้ กฎหมายฉบับดังกลาวยังกําหนดแนวทางในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับอุปกรณที่ใชพลังงานในปริมาณสูง อาทิ ยานพาหนะหรือเครื่องปรับอากาศ และหากจําเปน
เจ า หน า ที่ ผู มี อํ า นาจสามารถออกข อ เสนอแนะ (recommendation) ให ผู ผ ลิ ต พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณนั้นๆ ได นอกจากนี้ กฎหมายอนุรักษพลังงาน
ยังกําหนดพันธกรณีใหมีการทําฉลากแสดงประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ
ดวย
3.1.3 สาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติม ค.ศ.1983
สาระสําคัญของการแกไขปรับ ปรุงกฎหมายอนุรักษพลังงานในเดือนธันวาคมป ค.ศ. 1983
(เริ่มมีผลใชบังคับในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1983) คือการกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ
การคาและอุตสาหกรรมสามารถกําหนดใหองคกรใดองคกรหนึ่งดําเนินงานธุรการที่เกี่ยวของกับการ
ทดสอบผู จั ด การด า นพลั ง งาน ซึ่ ง ผลลั พ ธ ก็ คื อ การจั ด ตั้ ง ศู น ย อ นุ รั ก ษ พ ลั ง งานแห ง ประเทศญี่ ปุ น
(Energy Conservation Centre of Japan) ขึ้นมาดําเนินการทดสอบผูจัดการดานพลังงานดังกลาว
โดยเริ่มดําเนินการในป ค.ศ. 1984
3.1.4 สาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติม ค.ศ.1993
การประชุ ม สหประชาชาติ ว า ด ว ยสิ่ ง แวดล อ มและการพั ฒ นา (UN Conference on
Environment and Development) หรือการประชุมสุดยอดของโลก (Earth Summit) ในเดือนมิถุนายน
ค.ศ.1992 ณ เมือง ริโอ เดอ จาเนโร ไดทําใหเกิดการตระหนักถึงประเด็นดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น ซึ่ง
นําไปสูการปรับแกกฎหมายอนุรักษพ ลังงานในเดือนมีนาคม ค .ศ .1993 (เริ่มมีผลใชบังคับในเดือน
เมษายน ค.ศ. 1993)
สาระสําคัญของการแกไขปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกลาวคือ
√ การปรับปรุงแกไขวัตถุประสงคของกฎหมาย เพื่อใหสอดรับกับประเด็นสิ่งแวดลอมโลกมากขึ้น
√ การกําหนดใหมีการจั ดทํ านโยบายพื้ นฐานเกี่ ยวกับ การอนุรักษ พลั งงาน รวมทั้งเน นความ
พยายามในการอนุรักษพลังงานจากผูใชพลังงานทุกฝาย
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√ การกําหนดใหโรงงานควบคุมจัดทํารายงานประจําป (แทนการทําบันทึกการใชพ ลังงานใน
โรงงาน) รวมทั้ งกํ าหนดมาตรการ รวมทั้ งบทลงโทษเพื่ อให ความพยายามในการอนุ รัก ษ
พลังงานในโรงงาน อาคาร และเครื่องจักรและอุปกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
√ การกํ า หนดความรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บ องค ก รพั ฒ นาพลั ง งานใหม แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (New Energy and Industrial Technology Development Organization NEDO) ในการสงเสริมการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีที่อนุรักษพลังงาน
3.1.5 สาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติม ค.ศ.1998
กฎหมายอนุรักษพลังงานไดรับการแกไขปรับปรุงอีกครั้งในเดือนมิถุนายน ค.ศ .1998 (เริ่มมี
ผลใชบังคับในเดือนเมษายน ค.ศ. 1999) ทามกลางสถานการณการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั้งในและนอก
ประเทศญี่ปุนและขอกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการใชพลังงานในปริมาณสูงตอสิ่งแวดลอม
สาระสําคัญของการแกไขปรับปรุงคือ
√ การจัดประเภทโรงงานควบคุมชั้นสอง (Type 2 Designated Energy Management
Factories) เพิ่มเติมจากโรงงานควบคุมชั้นหนึ่ง (Type 1 Designated Energy Management
Factories) กลาวคือ โรงงานที่มีปริมาณการใชพ ลังงานเชื้อเพลิงมากกวาหรือเทากับ 1,500
กิโลลิตรตอป หรือมีปริมาณการใชไฟฟามากกวาหรือเทากับ 6 ลานกิโลวัตตตอป ซึ่งมีความ
จําเปนที่จะตองสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล
√ การกํ า หนดพั น ธกรณี เ พิ่ ม เติ ม ให แ ก โ รงงานควบคุ ม ชั้ น หนึ่ งในการจั ด ทํ า แผนการอนุ รั ก ษ
พลังงานระยะกลางและระยะยาว
√ การกําหนดใหโรงงานควบคุมชั้นสองตองแตงตั้งเจาหนาที่ฝายการบริหารจัดการดานพลังงาน
(Energy Management Officer) ซึ่งจะตองเขารวมหลักสูตรฝกอบรมเปนประจํา และจด
บันทึกสถานะของการใชพลังงานในโรงงานดวย
√ การจัดตั้งโครงการ Top Runner Programme สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ โดยกําหนดให
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเศรษฐกิ จ การค า และอุ ต สาหกรรมประกาศกํ า หนดมาตรฐาน
ประสิทธิภาพการใชพลังงานสําหรับผูผลิตสินคาดังกลาว โดยคํานึงถึงสินคาที่มีอยูในตลาดที่
สามารถใช พ ลั ง งานได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และหากผู ผ ลิ ต รายใดไม ป ฏิ บั ติ ต าม
ข อ แนะนํ า (recommendation) ของรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเศรษฐกิ จ การค า และ
อุตสาหกรรมในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณที่
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เกี่ยวของ รัฐมนตรีดังกลาวก็สามารถประกาศใหสาธารณชนรับ ทราบการฝาฝน (public
announcement) รวมทั้งออกคําสั่ง (order) ใหผูผลิตปฏิบัติตามได
3.1.6 สาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2002
กฎหมายอนุรักษพลังงานไดรับการแกไขปรับปรุงอีกครั้งในเดือนมิถุนายน ค.ศ .2002 (เริ่มมี
ผลใชบังคับในเดือนเมษายน ค.ศ. 2203) เพื่อปรับปรุงมาตรการอนุรักษพลังงานในภาคพาณิชยกรรม
ซึ่งเปนภาคสวนที่นับวันจะมีความตองการการใชพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น
สาระสําคัญของการแกไขปรับปรุงคือ
√ การกําหนดโรงงานควบคุมชั้นหนึ่ง ซึ่งแตเดิมจํากัดอยูเฉพาะในอุตสาหกรรมหาประเภท ไดถูก
ขยายใหครอบคลุมอุตสาหกรรมทุกประเภท
√ การกําหนดขอยกเวนสําหรับโรงงานซึ่งเพิ่งถูกระบุรวมเขาไวเปนโรงงานควบคุมชั้นหนึ่ง (ไมได
อยูภ ายใตอุตสาหกรรมหาประเภท) โดยโรงงานดังกลาวไมจําเปนตองแตงตั้งผูจัดการดาน
พลั ง งาน แต จะต อ งจั ด ทํ า แผนประหยั ด พลั ง งานระยะกลางและยาวโดยมี ผู จัด การด า น
พลังงานมีสวนรวมในการจัดทําแผนดังกลาวดวย
√ การกําหนดใหโรงงานควบคุมชั้นสองตองจัดทํารายงานประจําป (แทนพันธกรณีในกฎหมาย
ฉบับกอนหนา ซึ่งกําหนดใหมีเพียงการจดบันทึกสถานะของการใชพลังงานในโรงงานเทานั้น)
√ การกําหนดพั นธกรณีสําหรั บ เจา ของอาคารควบคุมซึ่ งมี ข นาดใหญ ก วาหรื อเท ากับ 2,000
ตารางเมตร ยกเว นอาคารที่ พักอาศัย ใหตองแจ งเกี่ยวกับ มาตรการประหยัดพลังงานตาม
มาตรฐานการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในการกอสรางอาคาร รวมทั้งการโอนอํานาจใน
การใหคําแนะนําและคําปรึกษา (guidance and advice) เกี่ยวกับการออกแบบและกอสราง
อาคารจากรั ฐ มนตรี ก ระทรวงที่ ดิ น โครงสร า งพื้ น ฐานและการคมนาคมมาไว ที่ หั ว หน า
สํานักงานในทองที่ อาทิ นายกเทศมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัด
3.1.7 สาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2005
การเริ่มมีผลใชบังคับของพิธีสารเกียวโตในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2004 ทําใหกฎหมายอนุรักษ
พลังงานจําตองไดรับการแกไขเพิ่มเติมอยางเรงดวนในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2005 เพื่อใหญี่ปุนสามารถ
บรรลุเปาหมายการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Green House Gas) ซึ่งเปนผลจากการ
ประชุมภาคี ครั้งที่ 3 (COP3) โดยการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวเริ่มมีผลใชบังคับในเดือนเมษายน ค.ศ.
2006
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สาระสําคัญของการแกไขปรับปรุงคือ
√ บูรณาการการกํากับดูแลพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟาในโรงงานควบคุมเขาไวดวยกัน
(แต ก อ นพลั ง งานความร อ นและพลั งงานไฟฟ า มี ก ารแยกการกํ า กั บ ดู แ ล) ทั้ งนี้ เพื่ อ ขยาย
จํานวนของโรงงานควบคุม (จากประมาณ 10,000 แหงเปนประมาณ 13,000 แหง)
√ การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับภาคอาคารที่อยูอาศัยและ
ภาคการกอสราง โดยกําหนดใหเจาของบานหรืออาคารควบคุม (รวมถึงอาคารที่พักอาศัย) ที่มี
ขนาดพื้นที่ 2,000 ตารางเมตรหรือมากกวาตองแจงเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานในการ
กอสรางอาคาร รวมทั้งการบูรณะซอมแซมและการดัดแปลงขนาดใหญ รวมทั้งเพิ่มการจัดทํา
รายงานเปนประจําเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอาคารตามมาตรการที่ไดแจงไว (กฎหมายฉบับป
ค.ศ. 2002 ไมครอบคลุมอาคารที่พักอาศัยและการดัดแปลงขนาดใหญ และไมไดกําหนดใหมี
การจัดทํารายงานประจําเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอาคารตามมาตรการที่ไดแจงไว)
√ เพิ่มมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับบริษัทสงของและบริษัทขนสง (สินคาและผูโดยสาร) ใน
ภาคการคมนาคมขนสง ซึ่งแตกอนไมไดถูกกําหนดโดยกฎหมายฉบับนี้ โดยกําหนดใหบริษัท
สงของและบริษัทขนสง รวมทั้งเจาของสินคาในระดับธุรกิจขนาดใหญตองกําหนดแผนการ
อนุรักษพลังงานและรายงานปริมาณการบริโภคพลังงานเปนประจําทุกป
√ พัน ธกรณี สํ า หรั บ ผู ผ ลิ ต และจํ า หน า ยพลั ง งานและผู ข ายปลี ก อุ ป กรณ ใ นการส ง เสริ ม และ
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยกําหนดใหผูผลิตและจําหนายพลังงาน อาทิ
บริ ษั ท ผลิ ต กระแสไฟฟ า และบริ ษั ท ผลิ ต ก า ซ จั ก ต อ งเผยแพร ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ ที่ มี
ประสิทธิภ าพการใช พ ลั งงานสูง รวมทั้ งจั ดพิ มพ ขอมูลเกี่ยวกั บการดํา เนินกิจกรรมอนุ รัก ษ
พลังงาน นอกจากนี้ รานคาปลีกอุปกรณไฟฟาที่ใชในครัวเรือนจักตองจัดแสดงประสิทธิภาพ
การใชพ ลังงานของอุป กรณดังกลา วในร านของตนเพื่อ ให ผูบ ริโ ภคสามารถรับ ทราบขอมู ล
เกี่ยวกับปริมาณการบริโภคพลังงาน คาใชจายสําหรับเชื้อเพลิง และขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ
ของอุปกรณดังกลาวไดโดยสะดวก
3.2 สาระสําคัญของกฎหมายอนุรักษพลังงานฉบับปจจุบัน
3.2.1 วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้
กฎหมายอนุรักษพลังงานมีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศที่
ยั่ งยื น โดยการดํ า เนิ น มาตรการที่ สง เสริ ม การใช พ ลั งงานอย า งสมเหตุ ส มผลในโรงงาน ภาคการ
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คมนาคมขนสง อาคาร และเครื่องจักรและอุปกรณ รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการสงเสริม
การใช พ ลั งงานอย า งสมเหตุ สมผลอย า งครอบคลุ ม รอบด าน เพื่ อ ทํ า ให มั่ น ใจว า การใช ท รั พ ยากร
เชื้อเพลิงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดรับกับสถานการณสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและ
สังคมดานพลังงานทั้งภายในและตางประเทศ (ขอ 1)
3.2.2 คํานิยามของพลังงานและเชื้อเพลิง
พลังงานในกฎหมายฉบับนี้หมายถึง เชื้อเพลิง อาทิ น้ํามัน กาซธรรมชาติที่ติดไฟได และถาน
หิ น รวมทั้ ง พลั ง งานความร อ นและกระแสไฟฟ า ที่ ผ ลิ ต ได จ ากเชื้ อ เพลิ ง ดั ง กล า ว แต ไ ม ร วมถึ ง
กระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานทดแทน (renewable energy) อาทิ photovoltaic cells พลังงาน
ลม และอื่นๆ (ขอ 2)
3.2.3 นโยบายพื้นฐานวาดวยใชพลังงานอยางสมเหตุผล
กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม โดย
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จัดทําและประกาศใหสาธารณชนทราบเกี่ยวกับนโยบายพื้นฐานวา
ด วยการใช พ ลั งงานอยา งสมเหตุ สมผล เพื่ อ ส งเสริ ม การใช พ ลั งงานอยา งสมเหตุ สมผลในโรงงาน
อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ อยางครอบคลุมรอบดาน โดยนโยบายดังกลาวจักตองกําหนดมาตรการ
สํ า หรั บ ผู ใ ช พ ลั ง งานในสาขาหลั ก ต า งๆ รวมทั้ง ประเด็ น ด า นนโยบายเกี่ ย วกั บ การส งเสริ ม การใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผล (ดูรายละเอียด 5.1 บทที่ 5) นอกจากนี้ กฎหมายอนุรักษพลังงานยัง
กําหนดใหผูใชพลังงานพยายามใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลโดยปฏิบัติตามนโยบายพื้นฐานวาดวย
การใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลดังกลาว (ขอ 3 และ 4)
3.2.4 มาตรการสําหรับโรงงาน
การใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจเอกชนของญี่ปุนมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 60 ของ
ปริ ม าณการบริ โภคพลั งงานทั้ งหมดภายในประเทศ ดั งนั้ น มาตรการเชิ งรุ กในการส งเสริ ม การใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผลในโรงงานและสถานประกอบการจึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง และเพื่อใหกฎหมาย
ฉบับนี้มีการอนุวัติการอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการตราขอบทตางๆ ดังตอไปนี้
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3.2.4.1 มาตรฐานการประเมินสําหรับผูประกอบการในโรงงาน
เพื่อใหการใชพลังงานในโรงงานเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กฎหมายอนุรักษ
พลังงานกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมจัดทําและประกาศใช
มาตรฐานการประเมิน (standards of judgment) สําหรับผูประกอบการที่ใชพลังงานในโรงงาน
เกี่ยวกับประเด็นตางๆ ที่ผูประกอบการจะตองคํานึงถึงเพื่อใหการใชพลังงานในโรงงานเปนไปอยาง
สมเหตุสมผล รวมทั้งกําหนดเปาหมายและมาตรการที่ผูประกอบการจะตองดําเนินการอยางเปนระบบ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ไดแก
1) การเผาไหมเชื้อเพลิง
2) การทําความรอนและการทําความเย็น รวมทั้งการเปลี่ยนถายความรอน
3) การกูคืนและการใชประโยชนจากพลังงานความรอนที่สูญเสียไป (waste heat)
4) การแปลงความรอนเปนพลัง
5) การปองกันการสูญเสียพลังงานจากความตานทาน และอื่นๆ
6) การแปลงกระแสไฟฟาเปนพลัง (ขอ 5)
มาตรฐานหรือหลักเกณฑการประเมินดังกลาวกําหนดแนวทางการดําเนินการในประเด็นตางๆ
ที่ ระบุ ไ ว ใ นนโยบายพื้ น ฐานฯ และให แ นวทางแก ผูป ระกอบธุ ร กิ จ ในการตั ดสิ น ใจและการดํ าเนิ น
มาตรการเพื่อใหการใชพลังงานในโรงงานเปนไปอยางสมเหตุผล โดยหลักเกณฑการประเมินที่ไดรับ
การทบทวนครั้งลาสุดไดมีการประกาศใชเมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2003 (ดูรายละเอียด 5.2 บทที่ 5)
หากเห็นวาจําเปน รัฐมนตรีผูมีอํานาจ ซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา
และอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอื่นๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนงานตางๆ ของโรงงานที่
เกี่ยวของ อาจใหคําแนะนําและคําปรึกษา (guidance and advice) แกผูประกอบการในโรงงาน
เกี่ยวกับมาตรการเพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงมาตรฐานหรือหลักเกณฑ
การประเมินดังกลาว (ขอ 6)
3.2.4.2 โรงงานควบคุมการบริหารจัดการพลังงานชั้นหนึ่ง
กฎหมายอนุรักษพลังงานระบุใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม
กํ า หนดให โ รงงานซึ่ งมี ก ารใช พ ลั งงานในปริ ม าณที่ สูง เกิ น กว า ที่ กํ า หนดไว ใ นคํ า สั่ ง คณะรั ฐมนตรี
(Cabinet Order) (หลักเกณฑในปจจุบันคือ ใชเชื้อเพลิงและไฟฟาในปริมาณเทียบเทากับน้ํามันดิบ
3,000 กิโลลิตร หรือมากกวา ตอป) เปนโรงงานควบคุมชั้นหนึ่ง ซึ่งจําเปนตองมีการสงเสริมใหมีการใช
พลังงานอยางสมเหตุผล (ขอ 7)
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โรงงานควบคุ ม ชั้ น หนึ่ ง แบ ง ออกเป น สองประเภท ประเภทแรกเป น โรงงานที่ อ ยู ใ น
ภาคอุตสาหกรรมหาประเภท ไดแก การผลิต เหมืองแร ไฟฟา กาซ และความรอน และประเภทที่สอง
เปนโรงงานควบคุมที่ไมไดอยูในอุตสาหกรรมหาประเภทดังกลาว
ผูประกอบการในโรงงานควบคุมชั้นหนึ่งประเภทแรกจักตอง
1)
แตงตั้งผูจัดการดานพลังงาน (Energy Manager) ตามมาตรฐานที่กําหนดไวใน
คําสั่งคณะรัฐมนตรี (ขอ 8)
2)
จั ด ทํ า แผนการประหยั ด พลั ง งานระยะกลางและระยะยาวสํ า หรั บ การบรรลุ
เปาหมายการอนุรักษพลังงานที่กําหนดไวในมาตรฐานการประเมินสําหรับโรงงาน
ตามข อ 4.2.4.1 และส งมอบแผนดั งกล าวให แกรัฐมนตรี ผูมีอํานาจ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม
(ขอ 14 (1))
จัดทํารายงานสถานะของการใชพลังงานของโรงงานตอรัฐมนตรีผูมีอํานาจเปน
3)
ประจําทุกป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกระทรวงเศรษฐกิจ
การคาและอุตสาหกรรม (ขอ 15)
สําหรับผูประกอบการในโรงงานควบคุมชั้นหนึ่งประเภทที่สองและสํานักงานใหญหรืออาคาร
สํานักงานของโรงงานควบคุมชั้นหนึ่งประเภทแรก กฎหมายฉบับปจจุบันอนุญาตใหสามารถแตงตั้ง
บุ คคลผู ซึ่ งผ า นหลั กสู ตรฝ กอบรมเจ าหน า ที่ บ ริ ห ารจั ดการด านพลั ง งาน (Energy Management
Officer) แทนการแตงตั้งผูจัดการดานพลังงาน (Energy Manager) ทําหนาที่ดูแลการบริหารจัด
การพลังงานในโรงงานในแตละวันได แตมีขอแมคือ จักตองจัดใหเจาหนาที่บริหารจัดการดานพลังงาน
ดังกลาวเขารับการฝกอบรมเปนประจํา (ขอ 13) และในขั้นตอนการจัดทําแผนประหยัดพลังงานระยะ
กลางถึงระยะยาวของโรงงาน ผูจัดการดานพลังงานที่มีใบอนุญาตประกอบการจักตองมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนดังกลาวดวย (ขอ 14 (2))
หากมีการตัดสินวา โรงงานควบคุมชั้นหนึ่งไมปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑการประเมิน
สําหรับการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในโรงงานผลอยางเห็นไดชัด รัฐมนตรีผูมีอํานาจสามารถ
กําหนด (instruct) ใหโรงงานดังกลาวจัดทําและยื่นแผนการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลขึ้นมาหนึ่ง
ฉบับ รวมทั้งดําเนินการตามแผนดังกลาว และหากผูประกอบการไมเคารพเชื่อฟง รัฐมนตรีผูมีอํานาจก็
สามารถประกาศ (publicize) ใหทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งสามารถออกคําสั่ง (order) ใหผูประกอบการ
โรงงานที่ฝาฝนปฏิบัติตามได (ขอ 16)
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3.2.4.3 โรงงานควบคุมการบริหารจัดการพลังงานชั้นสอง
นอกจากนี้ กฎหมายอนุรักษพลังงานยังระบุใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและ
อุ ต สาหกรรมกํ า หนดให โ รงงานซึ่ ง มี ก ารใช พ ลั ง งานในปริ ม าณที่ สูง เกิ น กว า ที่ กํ า หนดไว ใ นคํ า สั่ ง
คณะรัฐมนตรี (Cabinet Order) (หลักเกณฑในปจจุบันคือ ใชเชื้อเพลิงและไฟฟาในปริมาณเทียบเทา
กับน้ํามันดิบ 1500 กิโลลิ ตร หรื อมากกวา ตอ ป) เป นโรงงานควบคุ มชั้นสอง ซึ่งจํ าเปนต องมีการ
สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางสมเหตุผลดวยเชนกัน (ขอ 17) รวมทั้งกําหนดใหผูประกอบการใน
โรงงานดังกลาวแตงตั้งเจาหนาที่บริหารจัดการดานพลังงาน (Energy Management Officer) ซึ่งจะตอง
ผานหลักสูตรฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงาน มีหนาที่จดบันทึกและรายงานสถานะของการใชพลังงาน
ในโรงงานตอรัฐมนตรีผูมีอํานาจเปนประจําทุกป (ขอ 18)
หากมีการตัดสินวา ผูประกอบการโรงงานควบคุมชั้นสองไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมิน
สํ า หรั บ การใช พ ลั ง งานอย า งสมเหตุ ส มผลอย า งเห็ น ได ชั ด รั ฐ มนตรี ผู มี อํ า นาจอาจเสนอแนะ
(recommend) ให ผู ป ระกอบการดํ า เนิ น มาตรการที่ จํ า เป น เพื่ อ ให เ กิ ด การใช พ ลั ง งานอย า ง
สมเหตุสมผลในโรงงานดังกลาว (ขอ 19)

24

ตารางแสดงประเภทและพันธกรณีของโรงงานควบคุมการบริหารจัดการพลังงาน
การบริโภคพลังงานตอป

เชื้อเพลิง (ความรอน)
และ
กระแสไฟฟา

3,000 กิโลลิตร หรือ >
1,500กิโลลิตร หรือ >

ประเภทอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมทุกประเภท
นอกเหนือจาก 5 ประเภทที่ระบุ
อุตสาหกรรม 5 ประเภท
การผลิต
ทางดานซายมือ อาทิ อาคาร
เหมืองแร
สํานักงาน หางสรรพสินคา โรงแรม
กระแสไฟฟา
โรงเรียน โรงพยาบาล หนวยงาน
กาซ
รัฐบาล และสวนสนุก
ความรอน
- สํานักงานใหญ/อาคารสํานักงาน
ของอุตสาหกรรม 5 ประเภทที่ระบุ
ทางดานซายมือ
โรงงานควบคุมชั้น 1
โรงงานควบคุมชั้น 1
(1 ก)
(1 ข)
โรงงานควบคุมชั้น 2
(2)

พันธกรณีสําหรับ (1 ก)
√ แตงตั้งผูจัดการดานพลังงาน
√ จัดทําแผนระยะกลางและยาว
√ รายงานประจําป

พันธกรณีสําหรับ (1 ข)
√ แตงตั้งเจาหนาที่บริหารจัดการดานพลังงาน
√ จัดทําแผนระยะกลางและยาว
(โดยมีผูจัดการดานพลังงานมีสวนรวมในการจัดทําแผน)
√ รายงานประจําป

พันธกรณีสําหรับ (2)
√ แตงตั้งเจาหนาที่บริหารจัดการดานพลังงาน
√ ฝกอบรมเจาหนาที่บริหารจัดการดานพลังงานเปนประจํา
√ รายงานประจําป
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3.2.4.4 ระบบผูจัดการดานพลังงานที่ไดรับการรับรอง
โรงงานควบคุมชั้นหนึ่งมีพันธกรณีที่จะตองดําเนินการแตงตั้งผูจัดการดานพลังงาน (Energy
Manager) อยางนอยหนึ่งคนขึ้นไป ทั้งนี้ จํานวนของผูจัดการดานพลังงานดังกลาวขึ้นอยูกับระดับการ
บริโภคพลังงานในโรงงาน โดยคัดเลือกมาจากผูถือใบอนุญาตสําหรับการบริหารจัดการดานพลังงาน
(ขอ 8) ทําหนาที่บ ริหารจัดการการทํานุบํารุงอุปกรณที่ใชพลังงาน พัฒนาปรับปรุงและตรวจสอบ
วิ ธีก ารใช พ ลั ง งาน และดํ า เนิ น การอื่ น ๆตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นประกาศกระทรวงเศรษฐกิ จ การค า และ
อุตสาหกรรม (ขอ 11) นอกจากนี้ กฎหมายอนุรักษพ ลังงานยั งระบุใหผูประกอบการและลูกจางใน
โรงงานควบคุมตองเคารพเชื่อฟงความเห็นและคําสั่งของผูจัดการดานพลังงานตามลําดับ (ขอ 12)
ใบอนุญาตสําหรับการบริหารจัดการดานพลังงานดังกลาวจะออกใหแกบุคคลผูซึ่งผานการ
ทดสอบเพื่อเปนผูมีคุณสมบัติในการบริหารจัดการดานพลั งงาน หรื อผูซึ่งไดรับ ความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมภายหลังจากผานการอบรมหลักสูตรการ
บริหารจัดการดานพลังงาน (ขอ 9)
สําหรับการทดสอบเพื่อเปนผูมีคุณสมบัติในการบริหารจัดการดานพลังงาน กฎหมายอนุรักษ
พลังงานกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมเปนผูดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (ขอ 10)
ปจจุบัน กระบวนการออกใบอนุญาตสําหรับการบริหารจัดการดานพลังงานดังกลาวมีดังนี้
1 การทดสอบเพื่อเปนผูมีคุณสมบัติดานการบริหารจัดการดานพลังงาน
1.1 ประเภท
ก) การทดสอบเพื่อเปนผูมีคุณสมบัติดานการบริหารจัดการดานความรอน
ข) การทดสอบเพื่อเปนผูมีคุณสมบัติดานการบริหารจัดการดานกระแสไฟฟา
1.2 คุณสมบัติสําหรับการสมัครสอบ
ไมมี
1.3 เนื้อหารายวิชาที่ทดสอบ
ก) การทดสอบเพื่อเปนผูมีคุณสมบัติดานการบริหารจัดการดานความรอน
- การบริหารจัดการและกฎเกณฑเกี่ยวกับพลังงานความรอนเบื้องตน
- ความรูพื้นฐานวาดวยการไหลของพลังงานความรอนและ
ของเหลวอุณหภูมิสงู
- ความรูพื้นฐานวาดวยเชื้อเพลิงและการเผาไหม
- การบริหารจัดการอุปกรณที่ใชพลังงานความรอน
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ข) การทดสอบเพื่อเปนผูมีคุณสมบัติดานการบริหารจัดการดานกระแสไฟฟา
- การบริหารจัดการและกฎเกณฑเกี่ยวกับกระแสไฟฟาเบื้องตน
- ความรูพื้นฐานวาดวยกระแสไฟฟา เครื่องมือและอุปกรณไฟฟา
- การประยุกตพลังงานไฟฟา
1.4 สถานที่สมัครสอบ
ฝายทดสอบ ศูนยทดสอบและฝกอบรมการบริหารจัดการดานพลังงาน ศูนยอนุรักษพลังงาน
แหงประเทศญี่ปุน (Energy Conservation Centre of Japan)
1.5 วันสอบและสถานที่สอบ
การทดสอบจั ดใหมีขึ้นในเดื อนสิ งหาคมของทุก ป โดยผู เข าสอบสามารถเลือกสอบได ตาม
สถานที่สอบในเมืองตางๆ รวม 10 แหง ไดแก ซาพโพโร เซนได โตเกียว นาโกยา โตยามา โอซากา ฮิโร
ชิมา ทากามาทซู ฟูโกวกา และนาฮา
1.6 การประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบ
จะมีการประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบในราชกิจจานุเบกษา
1.7 การออกประกาศนียบัตร
ผูผานการทดสอบจะตองยื่นใบสมัครเพื่อขอรับหนังสือรับรองจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ภายหลังจากนั้น ผูผานการทดสอบขอเขียนจะตองใชระยะเวลาอีก
หนึ่งปหรือมากกวาในการทดลองงานดานการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลกอนไดรับประกาศนียบัตร
2 หลักสูตรฝกอบรมเพื่อเปนผูมีคุณสมบัติดานการบริหารจัดการดานพลังงาน
2.1 ประเภท
ก) หลักสูตรฝกอบรมดานการบริหารจัดการดานความรอน
ข) หลักสูตรฝกอบรมดานการบริหารจัดการดานกระแสไฟฟา
2.2 คุณสมบัติสําหรับการสมัครสอบ
ผูสมัครจะตองมีประสบการณทํางานเกี่ยวกับการใชเชื้อเพลิงหรือกระแสไฟฟาอยาง
สมเหตุสมผลเปนระยะเวลาอยางนอย 3 ป
2.3 ระยะเวลาและสถานที่ฝกอบรม
หลักสูตรฝกอบรมมีระยะเวลา 7 วัน ในเดือนธันวาคมของทุกป ใน 6 เมือง ไดแก เซนได
โตเกียว นาโกยา โอซากา ฮิโรชิมา และฟูโกวกา
2.4 สถานที่ยื่นใบสมัคร
27

ฝายฝกอบรม ศูนยทดสอบและฝกอบรมการบริหารจัดการดานพลังงาน ศูนยอนุรักษพลังงาน
แหงประเทศญี่ปุน
จํานวนผูจัดการดานพลังงานตามที่ระบุไวในกฎหมายฯ
โรงงานควบคุมชั้นหนึ่ง
ที่ผลิตถานหิน กระแสไฟฟา กาซและพลังงานความรอน
ปริมาณการบริโภคเชื้อเพลิงตอป
จํานวนผูจัดการดานพลังงาน
3,000 หรือนอยกวา 100,000 kl-oe
1
100,000 kl-oe หรือมากกวา
2
โรงงานควบคุมชั้นหนึ่งอื่นๆ
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
4
100,000 kl-oe หรือมากกวา
3.2.4.5 ระบบตรวจสอบโดยหนวยงานที่ไดรับการรับรอง
กฎหมายอนุรักษพลังงานกําหนดใหผูประกอบการในโรงงานควบคุมชั้นหนึ่งและสองสามารถ
เขารับการตรวจสอบโดยเจาหนาที่ที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม
(Registered Investigation Body) เกี่ยวกับสถานการณใชพลังงานในโรงงาน รวมทั้งสถานการณ
ติดตั้ ง ปรับ ปรุ งและยกเลิก การใชอุปกรณที่ใ ชพ ลั งงาน (Investigation for Verification) ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม
ในกรณี ที่ เจ าหนาที่ตรวจสอบดังกล าวพบวา โรงงานควบคุ มชั้ นหนึ่งและสองที่เขา รับ การ
ตรวจสอบได ป ฏิ บั ติ ตามมาตรฐานหลั กเกณฑ การประเมิน ครบถ วน เจ าหน า ที่ ต รวจสอบก็จะออก
เอกสารแสดงผลการผานการตรวจสอบใหแกผูประกอบการในโรงงานดังกลาว รวมทั้งจักรายงานผล
การตรวจสอบใหแกรัฐมนตรีผูมี อํา นาจทราบ ทั้ งนี้ โรงงานควบคุมชั้นหนึ่งและสองที่ ได รับเอกสาร
ดังกลาว กฎหมายอนุรักษพลังงานอนุญาตใหไมตองจัดทําและยื่นรายงานประจําปสําหรับปที่ไดผาน
การตรวจสอบ (ขอ 20)

28

3.2.5 มาตรการสําหรับการคมนาคมขนสง
การแกไขปรับปรุงกฎหมายอนุรักษพลังงานในป ค.ศ. 2005 ไดเพิ่มมาตรการอนุรักษพลังงาน
สําหรับการคมนาคมขนสง ซึ่งแตกอนไมไดถูกกําหนดไวโดยกฎหมายฉบับนี้ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
3.2.5.1 มาตรการสําหรับบริษัทขนสงสินคา
มาตรฐานการประเมินสําหรับบริษัทขนสงสินคา
เพื่อใหการใชพลังงานโดยบริษัทขนสงสินคา (Freight Carriers) เปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภ าพ กฎหมายอนุรั กษพ ลั งงานกํ า หนดให รัฐมนตรี วาการกระทรวงเศรษฐกิ จ การค าและ
อุตสาหกรรมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมจัดทําและประกาศใช
มาตรฐานการประเมิน (standards of judgment) สําหรับบริษัทบรรทุกสินคา (ซึ่งหมายถึงผูประกอบ
ธุรกิจบรรทุก รับ สง ถายสินคาไมวาของตนเองหรือของผูอื่น) ที่ใชพลังงานในการขนสงสินคา เกี่ยวกับ
ประเด็นตางๆ ที่ผูประกอบการจะตองคํานึงถึงเพื่อใหการใชพลังงานในการขนสงสินคาเปนไปอยาง
สมเหตุสมผล รวมทั้งกําหนดเปาหมายและมาตรการที่ผูประกอบการจะตองดําเนินการอยางเปนระบบ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ไดแก
1) การใชเครื่องจักรและอุปกรณขนสงที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูง
2) การใชหรือควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณขนสงใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล
3) การใชเครื่องจักรและอุปกรณขนสงที่มีขีดความสามารถในการขนสงสูง
4) การใชป ระโยชนจากขีด ความสามารถในการขนสงของเครื่อ งจั กรและอุ ป กรณอ ยางมี
ประสิทธิภาพ (ขอ 52)
หากเห็ น ว า จํ าเป น รั ฐมนตรี วา การกระทรวงที่ ดิน โครงสร า งพื้ นฐานและคมนาคมอาจให
คําแนะนําและคําปรึกษา (guidance and advice) แกบริษัทขนสงสินคาเกี่ยวกับมาตรการเพื่อใหเกิด
การใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงมาตรฐานหรือหลักเกณฑการประเมินดังกลาว (ขอ 53)
บริษัทขนสงสินคาควบคุม
กฎหมายอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานระบุ ใ ห รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงที่ ดิ น โครงสร า งพื้ น ฐานและ
คมนาคมกําหนดใหบริษัทขนสงสินคาซึ่งมีขีดความสามารถในการขนสง (transportation capacity)
สูงเกินกวาที่กําหนดไวในคําสั่งคณะรัฐมนตรี (Cabinet Order) (หลักเกณฑในปจจุบันคือเปนเจาของ
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รถบรรทุกมากกวา 200 คันหรือมีรถยนตในสต็อกมากกวา 300 คัน) เปนบริษัทขนสงสินคาควบคุม ซึ่ง
จําเปนตองมีการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางสมเหตุผล (ขอ 54)
พันธกรณีสําหรับบริษัทขนสงสินคาควบคุมมีดังนี้
1) จัดทําแผนการประหยัดพลังงานระยะกลางและระยะยาวสําหรับการบรรลุเปาหมายการ
อนุรักษพลังงานที่กําหนดไวในมาตรฐานการประเมินสําหรับบริษัทขนสงสินคาและสง
มอบแผนดั งกลา วให แก รัฐมนตรีรั ฐมนตรี วาการกระทรวงที่ดิ น โครงสรางพื้น ฐานและ
คมนาคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน
และคมนาคม (ขอ 55)
2) จัดทํ ารายงานสถานะของการใชพ ลังงานของโรงงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิ น
โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมเปนประจําทุกป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
โดยกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคม โดยหารือกับกระทรวงสิ่งแวดลอม (ขอ
56)
หากมีการตัดสินวา บริษัทขนสงสินคาควบคุมไมปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑการประเมิน
สําหรับการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลสําหรับบริษัทขนสงสินคาอยางเห็นไดชัด รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมสามารถแนะนํา (recommend) ใหบริษัทขนสงสินคา
ควบคุ ม ดั งกล า วดํ า เนิ น มาตรการที่ จํ า เป น เพื่ อ ให ก ารใชพ ลั ง งานในการขนส ง สิ น ค า เป น ไปอย า ง
สมเหตุ สมผล และหากบริ ษัท ขนส ง สิ น ค า ควบคุ ม ไม เ คารพเชื่ อ ฟ ง รัฐ มนตรี ผูมี อํา นาจก็ สามารถ
ประกาศ (publicize) ใหทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งสามารถออกคําสั่ง (order) ใหบริษัทขนสงสินคา
ควบคุมที่ฝาฝนปฏิบัติตามได (ขอ 57)
3.2.5.2 มาตรการสําหรับบริษัทเจาของสินคา
บทบาทของบริษัทเจาของสินคา
นอกจากการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับบริษัทขนสงสินคาแลว กฎหมายอนุรักษ
พลังงานยังกําหนดมาตรการสําหรับบริษัทซึ่งเปนเจาของสินคาที่มีการสงสินคาของตนเปนประจําดวย
โดยกําหนดใหเจาของสินคาจักตองดําเนินมาตรการดังนี้
1) เลือกวิธีการขนสงสินคาที่มีประสิทธิภาพในการใชพลังงานสูงสุด
2) พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชขีดความสามารถในการขนสง (ขอ 58)
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มาตรฐานการประเมินสําหรับบริษัทเจาของสินคา
เพื่อใหการใชพลังงานในการขนสงสินคาเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กฎหมาย
อนุ รั ก ษ พ ลั ง งานกํ า หนดให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเศรษฐกิ จ การค า และอุ ต สาหกรรมและ
รัฐมนตรี วาการกระทรวงที่ดิน โครงสรา งพื้นฐานและคมนาคมจัดทําและประกาศใชมาตรฐานการ
ประเมิน (standards of judgment) สําหรับบริษัทเจาของสินคาเกี่ยวกับประเด็นการเลือกวิธีการขนสง
สิ น ค า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช พ ลั ง งานสู ง สุ ด และการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ขี ด
ความสามารถในการขนส ง รวมทั้ งกํ าหนดเป าหมายและมาตรการที่ บ ริ ษัท เจ า ของสิ น ค าจะต อ ง
ดําเนินการอยางเปนระบบเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว (ขอ 59)
หากเห็ น ว าจํ าเปน รั ฐมนตรี ผูมี อํา นาจอาจให คําแนะนําและคํา ปรึก ษา (guidance and
advice) แกบริษัทเจาของสินคาเกี่ยวกับมาตรการเพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล โดย
คํานึงถึงมาตรฐานหรือหลักเกณฑการประเมินขางตน (ขอ 60) ทั้งนี้ รั ฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิ น
โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมสามารถใหความเห็นในกรณีดังกลาวได (ขอ 65)
บริษัทเจาของสินคาควบคุม
กฎหมายอนุรักษพลังงานระบุใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม
กํ า หนดให บ ริ ษั ท เจ า ของสิ น ค า ซึ่ ง มี ป ริ ม าณการขนส ง สิ น ค า สู ง เกิ น กว า ที่ กํ า หนดไว ใ นคํ า สั่ ง
คณะรัฐมนตรี (Cabinet Order) (หลักเกณฑในปจจุบันคือมีป ริมาณการสงของ 30 ลานตันหรือ
มากกวา ตอป) เปนบริษัทเจาของสินคาควบคุม ซึ่งจําเปนตองมีการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยาง
สมเหตุผล (ขอ 61)
พันธกรณีสําหรับบริษัทเจาของสินคาควบคุมมีดังนี้
1) จัดทําแผนการประหยัดพลังงานประจําปสําหรับการบรรลุเปาหมายการอนุรักษพลังงานที่
กําหนดไวในมาตรฐานการประเมินสําหรับบริษัทเจาของสินคาและสงมอบแผนดังกลาว
ใหแกรัฐมนตรีผูมีอํานาจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกระทรวงเศรษฐกิจ
การคาและอุตสาหกรรม (ขอ 62)
2) จัดทํารายงานสถานะของการใชพลังงานตอรัฐมนตรีผูมีอํานาจเปนประจําทุกป ทั้งนี้ ตาม
หลัก เกณฑแ ละวิธีการที่กําหนดโดยงกระทรวงเศรษฐกิ จ การคาและอุตสาหกรรมโดย
หารือกับกระทรวงสิ่งแวดลอม (ขอ 63)
หากมี ก ารตั ด สิ น ว า บริ ษั ท เจ า ของสิ น ค า ควบคุ ม ไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานหลั ก เกณฑ ก าร
ประเมิ น สํ า หรั บ การใช พ ลั ง งานอย า งสมเหตุ ส มผลสํ า หรั บ บริ ษั ท เจ า ของสิ น ค า อย า งเห็ น ได ชั ด
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมสามารถแนะนํา (recommend) ใหบริษัท
เจาของสินคาควบคุมดังกลาวดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อใหการใชพลังงานในการขนสงสินคาเปนไป
อยางสมเหตุสมผล และหากบริษัทเจาของสินคาควบคุมไมเคารพเชื่อฟง รัฐมนตรีผูมีอํานาจก็สามารถ
ประกาศ (publicize) ใหทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งสามารถออกคําสั่ง (order) ใหบริษัทขนสงสินคา
ควบคุมที่ฝาฝนปฏิบัติตามได (ขอ 64) ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและ
คมนาคมสามารถใหความเห็นในกรณีดังกลาวได (ขอ 65)
3.2.5.3 มาตรการสําหรับบริษัทขนสงผูโดยสาร
มาตรฐานการประเมินสําหรับบริษัทขนสงผูโดยสาร
เพื่ อใหก ารใช พ ลั งงานโดยบริ ษั ทขนส งผู โดยสาร (Passenger Carriers) เป นไปอย าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กฎหมายอนุรักษพลังงานกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ
การคาและอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมจัดทําและ
ประกาศใชมาตรฐานการประเมิน (standards of judgment) สําหรับบริษัทขนสงผูโดยสารที่ใช
พลังงานในการขนสงผูโดยสาร เกี่ยวกับประเด็นตางๆ ที่ผูประกอบการจะตองคํานึงถึงเพื่อใหการใช
พลั ง งานในการขนส ง สิ น ค า เป น ไปอย า งสมเหตุ ส มผล รวมทั้ ง กํ า หนดเป า หมายและมาตรการที่
ผูประกอบการจะตองดําเนินการอยางเปนระบบเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ไดแก
1) การใชเครื่องจักรและอุปกรณขนสงที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูง
2) การใชหรือควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณขนสงใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล
3) การลดระยะทางการขับรถที่ไมมีผูโดยสาร (ขอ 66)
หากเห็ น ว า จํ าเป น รั ฐมนตรี วา การกระทรวงที่ ดิน โครงสร า งพื้ นฐานและคมนาคมอาจให
คําแนะนําและคําปรึกษา (guidance and advice) แกบริษัทขนสงผูโดยสารเกี่ยวกับมาตรการเพื่อให
เกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงมาตรฐานหรือหลักเกณฑการประเมินดังกลาว (ขอ
67)
บริษัทขนสงผูโดยสารควบคุม
กฎหมายอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานระบุ ใ ห รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงที่ ดิ น โครงสร า งพื้ น ฐานและ
คมนาคมกํ า หนดให บ ริ ษั ท ขนส ง ผู โ ดยสารซึ่ ง มี ขี ด ความสามารถในการขนส ง (transportation
capacity) สูงเกินกวาที่กําหนดไวในคําสั่งคณะรัฐมนตรี (Cabinet Order) (หลักเกณฑในปจจุบันคือ
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เปนเจาของรถบรรทุกมากกวา 200 คันหรือมีรถยนตในสต็อกมากกวา 300 คัน) เปนบริษัทขนสง
ผูโดยสารควบคุม ซึ่งจําเปนตองมีการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางสมเหตุผล (ขอ 68)
พันธกรณีสําหรับบริษัทขนสงสินคาควบคุมมีดังนี้
1) จัดทําแผนการประหยัดพลังงานระยะกลางและระยะยาวสําหรับการบรรลุเปาหมายการ
อนุรักษพลังงานที่กําหนดไวในมาตรฐานการประเมินสําหรับบริษัทขนสงผูโดยสารและสง
มอบแผนดั งกลา วให แก รัฐมนตรีรั ฐมนตรี วาการกระทรวงที่ดิ น โครงสรางพื้น ฐานและ
คมนาคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน
และคมนาคม (ขอ 55 และ 69)
2) จัดทํ ารายงานสถานะของการใชพ ลังงานของโรงงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิ น
โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมเปนประจําทุกป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
โดยกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคม โดยหารือกับกระทรวงสิ่งแวดลอม (ขอ
56 และ 69)
หากมีก ารตั ดสิน ว า บริษัทขนส งผู โดยสารควบคุ มไมป ฏิบัติ ตามมาตรฐานหลั กเกณฑ ก าร
ประเมิ น สํ า หรั บ การใช พ ลั ง งานอย า งสมเหตุ สมผลสํ า หรั บ บริ ษั ท ขนส งผู โ ดยสารอย า งเห็ น ได ชั ด
รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมสามารถแนะนํา (recommend) ให
บริษัทขนสงผูโดยสารควบคุมดังกลาวดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่ อใหการใชพลังงานในการขนส ง
ผูโดยสารเปนไปอยางสมเหตุสมผล และหากบริษัทขนสงผูโดยสารควบคุมไมเคารพเชื่อฟง รัฐมนตรีผู
มีอํานาจก็สามารถประกาศ (publicize) ใหทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งสามารถออกคําสั่ง (order) ให
บริษัทขนสงผูโดยสารควบคุมที่ฝาฝนปฏิบัติตามได (ขอ 57 และ 69)
บทบาทผูประกอบธุรกิจ
นอกจากนี้ กฎหมายอนุรักษพลังงานยังกําหนดใหผูประกอบธุรกิจพยายามสงเสริมใหลูกจาง
ของตนเดินทางมาทํางานโดยใชการคมนาคมขนสงของรัฐ (pubic transportation)
3.2.5.4 มาตรการพิเศษสําหรับการขนสงทางอากาศ
บริษัทขนสงทางอากาศ
กฎหมายอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานระบุ ใ ห รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงที่ ดิ น โครงสร า งพื้ น ฐานและ
คมนาคมกําหนดใหบริษัทขนสงทางอากาศ (Air Carriers) ทั้งขนสงสินคาและผูโดยสาร ซึ่งมีขีด
33

ความสามารถในการขนสง (transportation capacity) สูงเกินกวาที่กําหนดไวในคําสั่งคณะรัฐมนตรี
(Cabinet Order) เปนบริษัทขนสงทางอากาศควบคุม ซึ่งจําเปนตองมีการสงเสริมใหมีการใชพลังงาน
อยางสมเหตุผล (ขอ 71)
พันธกรณีสําหรับบริษัทขนสงทางอากาศควบคุมมีดังนี้
1) จัดทําแผนการประหยัดพลังงานระยะกลางและระยะยาวสําหรับการบรรลุเปาหมายการ
อนุ รั ก ษ พ ลั ง งานที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรฐานการประเมิ น สํ า หรั บ บริ ษั ท ขนส ง สิ นค า หรื อ
ผูโดยสารและสงมอบแผนดังกลาวใหแกรัฐมนตรีรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสราง
พื้ น ฐานและคมนาคม ทั้ งนี้ ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดโดยกระทรวงที่ ดิ น
โครงสรางพื้นฐานและคมนาคม (ขอ 55 และ 71(6))
2) จัดทํ ารายงานสถานะของการใชพ ลังงานของโรงงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิ น
โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมเปนประจําทุกป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
โดยกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคม โดยหารือกับกระทรวงสิ่งแวดลอม (ขอ
56 และ 71(6))
หากมีการตัดสินวา บริษัทขนสงทางอากาศควบคุมไมปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑการ
ประเมินสําหรับการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลสําหรับบริษัทขนสงสินคาหรือผูโดยสารอยางเห็นได
ชัด รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคมสามารถแนะนํา (recommend) ให
บริษัทขนสงทางอากาศควบคุมดังกลาวดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อใหการใชพลังงานในการขนสง
ทางอากาศเป น ไปอย า งสมเหตุ สมผล และหากบริ ษั ท ขนส ง ทางอากาศควบคุ ม ไม เ คารพเชื่ อ ฟ ง
รัฐมนตรี ผูมีอํานาจก็สามารถประกาศ (publicize) ใหทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งสามารถออกคําสั่ ง
(order) ใหบริษัทขนสงทางอากาศควบคุมที่ฝาฝนปฏิบัติตามได (ขอ 57 และ 71(6))
3.2.6 มาตรการสําหรับอาคาร
การบริ โ ภคพลั งงานในภาคสั ง คมของญี่ ปุ น ส ว นใหญ จ ะเป นการใช พ ลั ง งานในตั ว อาคาร
มาตรการที่เนนการทําฉนวนปองกัญการสูญเสียพลังงานในตัวอาคารจึงเปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
อยางสูงสําหรับการอนุรักษพลังงาน กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลระบุกฎเกณฑ
เกี่ยวกับการใชพลังงานในตัวอาคาร ดังตอไปนี้

34

3.2.6.1 มาตรฐานการประเมินสําหรับอาคาร
กฎหมายอนุรักษพลังงานกําหนดใหเจาของอาคาร รวมถึงบุคคลที่ประสงคจะกอสรางอาคาร
บุคคลที่ป ระสงคจะซอมแซมหลังคา ผนังหรือพื้นดานนอกของอาคาร และบุคคลที่ประสงคจะติดตั้ง
ระบบเครื่องปรับอากาศในอาคารหรือปรับแกระบบเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไวแลวในอาคาร จะตอง
ดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกันการสูญเสียพลังงานความรอนผานผนังดานนอก หนาตาง และ
สวนอื่นๆ ของตัวอาคาร และจะตองใชพลังงานในตัวอาคารอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองคํานึงถึง
นโยบายพื้ นฐานว า ด ว ยการใช พ ลั ง งานอย างสมเหตุ สมผล เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด การใช พ ลั งงานอย า งมี
ประสิทธิภาพในตัวอาคาร (ขอ 72)
เพื่อใหการดําเนินมาตรการดังกลาวเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน และ
การคมนาคมจักตองจัดทําและประกาศใชมาตรฐานการประเมินซึ่งบุคคลดังกลาวขางตน และอาคาร
ควบคุ ม (ดูรายละเอียด 3.2.6.3) ควรคํา นึงถึ งในการตั ดสิน ใจเกี่ ยวกับ เรื่องตางๆ เพื่อใหมีการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผลในตัวอาคารของตน (ขอ 73)
ทั้งนี้ มาตรฐานฉบับลาสุดสําหรับอาคารไดประกาศใชเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ค.ศ. 2003 (ดู
รายละเอียดใน 4.3 ) และมาตรฐานสําหรับบานเรือนไดประกาศใชเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1999 (ดู
รายละเอียดใน 4.4 )
3.2.6.2 แนวทาง คําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับอาคารและวัสดุกอสราง
หากเห็นวาจําเปน หนวยงานทองที่ที่มีอํานาจ (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
อุ ตสาหกรรมอาจให คํ าแนะนํ า และคํ า ปรึ ก ษาที่ จํา เป น สํ าหรั บ ผู ผลิตและผู นํ า เข าวั สดุ ที่เ ป นฉนวน
ปองกันการสูญเสียความรอ นผ านผนังดานนอก หนาต าง และส วนอื่ นๆ ของอาคาร ในการพั ฒนา
ปรับปรุงและการติดฉลากกํากับคุณสมบัติความเปนฉนวนของวัสดุกอสรางที่ตนผลิต (ขอ 76)
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3.2.6.3 อาคารควบคุม
กฎหมายอนุรักษพลังงานกําหนดใหอาคารใดๆ ซึ่งมีพื้นที่รวมในชั้นตางๆ เกินกวาที่กําหนดไว
ในคําสั่งคณะรัฐมนตรี (ปจจุบันหลักเกณฑคือ เทากับหรือมากกวา 2,000 ตารางเมตร) เปนอาคาร
ควบคุม ซึ่งเจาของอาคารหรือผูที่ประสงคจะดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับตัวอาคาร มีหนาที่ที่จะตองแจง
(notify) หนวยงานทองที่ที่มีอํานาจ เกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน สําหรับการกอสราง รวมทั้ง
การบูรณะซอมแซมและการดัดแปลงขนาดใหญ (ขอ 75(1)) รวมทั้งจัดทํารายงานประจํา (periodic
report) เกี่ยวกับการดําเนินการบํารุงรักษาอาคารตามมาตรการที่ไดแจงไว (ขอ 75(4))
หากหนวยงานทองที่ที่มีอํานาจพิจารณาเห็นวา อาคารควบคุมไมมีมาตรการประหยัดพลังงาน
อยางเพียงพออยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับมาตรฐานการประเมินที่เกี่ยวของ หนวยงาน
ทองที่ที่มีอํานาจสามารถกําหนด (instruct) ใหคําชี้แนะที่จําเปนแกเจาของอาคารควบคุม และหาก
เจาของอาคารดังกลาวไมปฏิบัติตาม หนวยงานทองที่ที่มีอํานาจก็สามารถประกาศ (publicize) ให
ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับการฝาฝนดังกลาว (ขอ 75(2) และ (3))
สําหรับในกรณีของการจัดทํารายงานเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานที่
ไดแจงไว หากหนวยงานทองที่ที่มีอํานาจพิจารณาเห็นวา ไมมีการดําเนินการอยางเห็นไดชัด ก็สามารถ
ออกข อ เสนอแนะ (recommendation) เพื่ อ ร อ งขอให เ จ า ของอาคารควบคุ ม ดํ า เนิ น มาตรการ
บํารุงรักษาอาคารได (ขอ 75(5))
3.2.7 มาตรการสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ
นอกจากโรงงานและอาคารแล ว เครื่ องจั ก รและอุ ป กรณ โดยเฉพาะอย า งยิ่ งรถยนต แ ละ
เครื่ อ งปรั บ อากาศ ก็ จั ด เป น อี ก ภาคส ว นหนึ่ ง ที่ ใ ช พ ลั ง งานในปริ ม าณที่ สู ง ในประเทศญี่ ปุ น โดย
เครื่องจักรและอุปกรณดังกลาวมักเปนที่นิยมใชโดยทั่วไปของผูบริโภคในแตละครัวเรือนและถูกผลิตขึ้น
เปนจํานวนมากในแตละป ดังนั้น นอกจากการสงเสริมใหผูบริโภคใชเครื่องจักรและอุปกรณดังกลาว
โดยคํานึงถึงการประหยัดพลังงานเปนหลักแลว การพัฒนาประสิทธิภาพของการใชพลังงาน (energy
efficiency) ของเครื่องจักรและอุปกรณเชนวาตั้งแตในชวงของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณดังกลาว
ก็จัดเปนสวนสําคัญยิ่งของมาตรการอนุรักษพลังงานของประเทศญี่ปุน
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3.2.7.1 มาตรฐานการประเมินสําหรับผูผลิตและผูนําเขา
ผูผลิ ตหรื อผู นํ าเข าอุ ป กรณ ที่ใ ช พ ลั งงานจัก ต องตระหนัก ถึ งนโยบายพื้ นฐานวา ดวยการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผล รวมทั้งทําใหมั่นใจวา การบริโภคพลังงานโดยอุปกรณดังกลาวเปนไปอยาง
สมเหตุสมผล โดยการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของอุปกรณดังกลาวที่ตนเองผลิต
หรือนําเขามาในประเทศญี่ปุน (ขอ 77)
สํ า หรั บ รถยนต แ ละเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ อื่ น ๆ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นคํ า สั่ ง คณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข อ ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุ ตสาหกรรม (รวมทั้ งรัฐมนตรี วาการกระทรวงที่ดิ น
โครงสร างพื้ น ฐานและคมนาคมในกรณี ของรถยนต ) จั กต องจั ดทํ า และประกาศใช ม าตรฐานการ
ประเมินสําหรับผูผลิตหรือผูนําเขาเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักรและ
อุปกรณดังกลาว (ขอ 78)
ทั้งนี้ มาตรฐานสําหรับการพัฒนาปรับ ปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักรและ
อุปกรณตางๆ ดังที่กลาวถึง จะกําหนดเปาหมายไวเพื่อใหผูผลิตหรือผูนําเขาปฏิบัติตาม โดยในการ
กําหนดเปาหมายดังกลาว จะกําหนดโดยคํานึงถึงสินคาชนิดเดียวกันที่วางจําหนายอยูในตลาดที่มี
ประสิทธิภาพการใชพลังงานที่สูงที่สุด หรือที่เรียกวา “Top Runner Program”
นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงที่ ดิ น โครงสร า งพื้ น ฐานและคมนาคมในกรณี ข องรถยนต ) อาจจะให ข อ เสนอแนะ
(recommendation) ที่จําเปนแกผูผลิตและผูนําเขา หากรัฐมนตรีดังกลาวพิจารณาแลวเห็นวา สินคา
ดังกลาวจําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางมาก เมื่อคํานึงถึงมาตรฐาน
ที่เกี่ยวของดังกลาว (ในกรณีที่การผลิตหรือการนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณเชนวามีปริมาณเกินกวา
ระดับ ที่กําหนดไวในกฎหมายฯ อาทิ เกินกวา 2,000 คันตอปในกรณีของรถยนต หรือมากกวา 500
เครื่องตอปในกรณีของเครื่องปรับอากาศ) และหากผูผลิตและผูนําเขาไมเคารพเชื่อฟง รัฐมนตรีผูมี
อํานาจก็สามารถประกาศ (publicize) ใหทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งสามารถออกคําสั่ง (order) ใหผูผลิต
และนําเขาปฏิบัติตามได (ขอ 79)
เครื่ องจั ก รและอุ ป กรณ ดั งต อ ไปนี้ ได มี ก ารกํ า หนดมาตรฐานสํ า หรั บ การพั ฒนาปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานไวแลว
1 เมษายน ค.ศ. 1999: รถยนตโดยสารสวนบุคคลที่ใชแกสโซลีนและน้ํามันดีเซล
เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟฟลูโอเรสเซนต โทรทัศน
เครื่องถายเอกสาร คอมพิวเตอร magnetic disk drives
รถบรรทุกและ VTRs ที่ใชแกสโซลีนและน้ํามันดีเซล
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22 ธันวาคม ค.ศ. 1999: ตูเย็นและตูแชแข็งไฟฟา
27 ธันวาคม ค.ศ. 2002: เครือ่ งทําความรอน เตาแกส เครื่องทําน้ํารอนที่ใชแก็ส
เครื่องทําน้ํารอนที่ใชน้ํามัน ที่นั่งโถชักโครกไฟฟา
เครื่องระบายอากาศ เครื่องแปลงไฟฟา
15 กรกฎาคม ค.ศ. 2003: รถยนตโดยสารสวนบุคคลที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
1 เมษายน ค.ศ. 2006 : เครื่องไมโครเวฟ หมอหุงขาวไฟฟา เครื่องเลนดีวีดี
3.2.7.2 การติดฉลาก
เครื่ องจั กรและอุ ป กรณ ข า งต นจั กต องทํ า ฉลากที่ แ สดงประสิ ทธิ ภ าพการใชพ ลั งงานอย า ง
ถูกตอง เพื่อใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้ออุปกรณที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงโดยการอางอิงถึง
ขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ติดอยูบนฉลากของเครื่องจักรและอุปกรณ
ดังกลา ว โดยรั ฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุต สาหกรรม (รวมทั้งรั ฐมนตรี วาการ
กระทรวงที่ ดิ น โครงสร างพื้ น ฐานและคมนาคมในกรณี ข องรถยนต) จัก ต องจั ด ทํ าและประกาศใช
ขั้ น ตอนการทํ า ฉลากเพื่ อ ให ผู ผ ลิ ต ปฏิ บั ติ ต าม โดยขั้ น ตอนดั ง กล า วจั ก ต อ งระบุ เ กี่ ย วกั บ ระดั บ
ประสิท ธิภ าพการใช พ ลั งงาน วิธีก ารทํา และติ ดฉลาก รวมทั้ งประเด็ นอื่น ๆ ที่ ผูผลิต เครื่ องจั ก รและ
อุปกรณชนิดตางๆ จะตองปฏิบัติตาม (ขอ 80)
นอกจากนี้ หากรั ฐมนตรี ดั งกล า วพิ จารณาเห็ น ว า การติ ด ฉลากเช น ว า ไม เ ป น ไปตามคํ า
ประกาศ ก็สามารถใหขอเสนอแนะ (recommend) แกผูผลิตและนําเขาเพื่อปฏิบัติตาม และหากผูผลิต
ไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะดังกลาว รัฐมนตรีฯ ก็สามารถประกาศ (publicize) ใหทราบโดยทั่วกัน
รวมทั้งสามารถออกคําสั่ง (order) ใหผูผลิตและนําเขาปฏิบัติตามขอเสนอแนะดังกลาวได (ขอ 81)
3.2.8 มาตรการสําหรับผูบริโภค
การแกไขปรับปรุงกฎหมายฯ ในป ค.ศ. 2005 ไดมีการเพิ่มมาตรการสําหรับ ผูบริโภคโดย
กํ า หนดพั น ธกรณี สํา หรั บ ผู ผลิ ต และจํ า หน า ยพลั งงานและผู ข ายปลี ก เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ที่ ใ ช
พลังงานในการสงเสริมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ การประหยัดพลังงาน โดยกําหนดใหผูผลิตและ
จําหนายพลังงาน อาทิ บริษัทผลิตกระแสไฟฟาและบริษัทผลิ ตกาซ จักตองเผยแพรขอมูลเกี่ยวกั บ
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูง รวมทั้งจัดพิมพขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมอนุรักษ
พลั ง งาน นอกจากนี้ ร า นค า ปลี ก อุ ป กรณ ไ ฟฟ า ที่ ใ ช ใ นครั ว เรื อ นจั ก ต อ งจั ด แสดงข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของอุปกรณดังกลาวในรานของตนเพื่อใหผูบริโภคสามารถรับทราบขอมูล
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เกี่ยวกับปริมาณการบริโภคพลังงานประจําป คาใชจายสําหรับเชื้อเพลิง และขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ
ของอุปกรณดังกลาวไดโดยสะดวกอีกดวย (ขอ 86)
3.2.9 มาตรการดานอื่นๆ อาทิ มาตรการสงเสริมดานการเงินและมาตรการจูงใจดานภาษี
นอกเหนื อ จากข อ บทข า งต น กฎหมายว า ด ว ยการใช พ ลั ง งานอย า งสมเหตุ สมผลยั งระบุ
ขอกําหนดอื่นๆ สําหรับรัฐบาลในการสงเสริมการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล ไดแก
- มาตรการใหความชวยเหลือดานการเงิน (ขอ 82)
- มาตรการจูงใจดานภาษี (ขอ 82)
- มาตรการสงเสริมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ขอ 83)
- มาตรการสรางความรูความเขาใจใหแกผูบริโภค (ขอ 84)
นอกจากนี้ กฎหมายอนุรักษพลังงานยังระบุเกี่ยวกับ การยื่นรายงาน การตรวจสอบในทองที่
และการลงโทษการฝ า ฝ น ที่ สํ าคั ญ ในการแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ในป ค.ศ. 2002 กฎหมายฉบั บ ดั งกล า ว
กําหนดใหมีการทบทวนขอบทตางๆ ของกฎหมายฉบับนี้ ในกรณีที่ความจําเปนที่จะตองตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงสถานการณพลังงานของโลก
3.3 สรุป
โดยสรุป สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลเปนการกําหนด
พันธกรณีสําหรับเจาของโรงงาน เจาของอาคาร และผูผลิตหรือผูนําเขาอุปกรณที่ใชพลังงาน รวมทั้ง
กํ า หนดกรอบการดํ า เนิ น การด า นการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานของประเทศญี่ ปุ น โดยให รั ฐมนตรี ว า การ
กระทรวงเศรษฐกิ จ การค าและอุต สาหกรรมจัด ทํ า และประกาศใช น โยบายพื้ น ฐานว าด วยการใช
พลั ง งานอย า งสมเหตุ ส มผลเพื่ อ ส ง เสริ ม ให ผู ใ ช พ ลั ง งานหลั ก ในแต ล ะสาขาใช พ ลั ง งานอย า งมี
ประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งใหมีการกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยาง
สมเหตุ สมผลสําหรั บ เจา ของโรงงานและอาคาร บริษัทขนส งสิ นค าและผูโดยสาร และผูผลิตหรือ ผู
นําเขาอุปกรณที่ใชพลังงานตองยึดถือปฏิบัติเพื่อใหการใชพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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4.

กฎหมายทีอ่ อกตามความในกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสม
เหตุผล

วัตถุประสงคของสวนนี้เพื่อศึกษากฎหมาย (กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง) ตางๆ ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว า ด ว ยการใช พ ลั ง งานอย า งสมเหตุ ส มผล โดยกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงที่เกี่ยวของไดแก 1) กฎกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ ฉบับที่ 361 ลงวันที่
15 กรกฎาคม ค.ศ. 1993 ซึ่ งกํ า หนดนโยบายพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การใช พ ลั งงานอย างสมเหตุ ผ ล 2)
“มาตรฐานการประเมินสําหรับผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในโรงงาน”
แกไขทบทวนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2003 3) ประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม
และกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1999 แกไข
บทวนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ค.ศ. 2003 กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑการประเมินการใชพลังงาน
อยางสมเหตุผลสําหรับอาคาร 4) ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศและ
กระทรวงกอสราง ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ ค.ศ. 1980 และฉบับที่ 2 แกไขทบทวนเมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ ค.ศ. 1992 และ 30 มีนาคม ค.ศ. 1999 กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑการประเมินการใช
พลังงานอยางสมเหตุผลสําหรับบานเรือน และ5) ประกาศกระทรวงฉบับตางๆ ที่กําหนดหลักเกณฑ
การประเมินการสําหรับผูผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ
4.1 กฎกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ ฉบับที่ 361 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม ค.ศ. 1993 วาดวยนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการใชพลังงานอยางสมเหตุผล
(Fundamental Policies concerning the Rational Use of Energy)
ประเทศญี่ปุนจําเปนตองพึ่งพาการนําเขาทรัพยากรเชื้อเพลิงเพื่อตอบสนองการใชพลังงาน
ภายในประเทศ ทั้งนี้ การใชพลังงานในประเทศไดเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่รวดเร็วตามระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติในชวงหลายปที่ผานมา และตามกระแสการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ประชากรในประเทศญี่ปุน อยางไรก็ดี ประเทศญี่ปุนตระหนักอยูเสมอถึงความเปนไปไดในการเกิด
วิกฤตการณพลังงานของโลก
นอกจากนี้ ประเทศญี่ ปุ น ยั ง ตระหนั ก ถึ ง ป ญ หาภาวะโลกร อ น (Global Warming) ซึ่ งสื บ
เนื่องมาจากการใชพลังงานและปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ตามมา ดังนั้น กฎหมายอนุรักษ
พลังงานของประเทศญี่ปุนจึงกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายพื้นฐานวาดวยการใชพลังงานอยางสม
เหตุผล ซึ่งเปนประเด็นที่จําเปนสําหรับการสงเสริมการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลอยางครอบคลุม
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ทั้งการใชพลังงานในโรงงานหรือสถานประกอบการ รวมทั้งภายในอาคาร และสําหรับเครื่องจักรกล
และอุปกรณ
ในการจัดการกับประเด็นเรื่องการใชพลังงานดังกลาว ญี่ปุนใหความสําคัญกับขอเท็จจริงที่วา
การพั ฒนาเศรษฐกิจของชาติและความพยายามในการส งเสริม การใชพ ลังงานอย างสมเหตุ สมผล
สามารถส ง ผลกระทบต อ พฤติ ก รรมการใช พ ลั ง งานภายในประเทศได นอกจากนี้ โครงสร า ง
อุ ต สาหกรรม พฤติ ก รรมของบริ ษั ท ระบบการจราจร การเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต ความเป น อยู ข อง
ประชากร ก็สามารถสงผลกระทบตอพฤติกรรมการใชพลังงานภายในประเทศไดเชนกัน
เปาหมายโดยทั่วไปของนโยบายพื้นฐานฯ ดังกลาว ก็เพื่อลดการใชพลังงงานระหวางป ค.ศ .
2000 และ ค .ศ2 010 ให อยู ใ นระดั บ ที่กํ า หนดไว ใ นกฎกระทรวงการค า และอุ ตสาหกรรมระหว า ง
ประเทศ ฉบับที่ 470 ป ค.ศ .1990
4.1.1 มาตรการสําหรับผูใชพลังงาน
กฎกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ ฉบับที่ 361 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ.
1993 ดังกลาวไดกําหนดมาตรการสําหรับผูใชพลังงานกลุมตางๆ ไวดังนี้
4.1.1.1 มาตรการสําหรับโรงงาน
กฎกระทรวงดั งกล าวกํ าหนดให โรงงานที่ ใ ช พ ลั งงานเพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
พยายามลดหนวยการใชพลังงาน (unit of energy consumption) โดยใหดําเนินมาตรการดังตอไปนี้
1.
ในการติดตั้งอุปกรณที่ใชพลังงาน จะตองเลือกอุปกรณที่มีประสิทธิภาพในการใช
พลังงานสูง (high energy consumption efficiency)
2.
พยามยามเปลี่ยนและปรับปรุงอุปกรณที่มีอยู และจัดหาอุปกรณเสริมเพื่อควบคุมการ
ใชพลังงานของอุปกรณที่มีอยูนั้น เพื่อใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.
กํ า หนดมาตรฐานการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การใช การบํ า รุ ง รั ก ษา และการ
ตรวจสอบอุ ปกรณที่ใช พลังงาน และบริหารจัดการอุป กรณดังกล าวให สอดคลองกับมาตรฐานการ
บริหารจัดการเชนวา
4.
ใหมีการใชระบบผูจัดการพลังงาน (energy managers) อยางเหมาะสมและเต็มที่
และดําเนินมาตรการอื่นๆ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการพลังงานของโรงงาน
5.
ศึกษาวิธีการใชพลังงานสวนเกินอยางมีประสิทธิภาพ และพยายามใชวิธีการดังกลาว
ใหมากที่สุดเทาที่เปนไปได
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ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกลาวระบุใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจดานอุปทานพลังงาน
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
ประกันการใชพ ลังงานอยา งมีป ระสิ ทธิ ภ าพของเครื่องปรับ อากาศ และอุ ปกรณอื่นๆ ที่ติดตั้งในตัว
อาคารนั้นๆ โดยใหมีการดําเนินการออกแบบและกอสรางอาคารอยางเหมาะสม รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ
ปรับอากาศและอุปกรณอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการใชพลังงาน
4.1.1.3 มาตรการสําหรับเจาของอาคาร
กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหเจ าของอาคารพยายามดํ าเนิ นการต า งๆ ดั งต อไปนี้ โดย
คํานึงถึงสภาพ ผลจากการลงทุน และอื่นๆ ของอาคารนั้น
1.
พยามยามเปลี่ยนและปรับปรุงอุปกรณที่มีอยู และจัดหาอุปกรณเสริมเพื่อควบคุมการ
ใชพลังงานของอุปกรณที่มีอยูนั้น เพื่อใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.
บริหารจัดการใหเปนไปอยางเหมาะสมในการดูแลตัวอาคารเพื่อปองกันการสูญเสีย
ความรอนผานผนังอาคารดานนอก หนาตางและสวนอื่นๆ ของอาคารนั้น และเพื่อประกันประสิทธิภาพ
การใชพลังงานของอุปกรณเครื่องปรับอากาศ ที่ติดตั้งในตัวอาคาร รวมทั้งตรวจสอบซอมแซมอุปกรณ
และดําเนินมาตรการที่จําเปนอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการทํางานของอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
นอกจากนี้ เจาของอาคาร หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการอุปกรณที่ใชพลังงาน
ภายในอาคารภายใตสัญญาที่ทํากับ เจาของอาคาร จักตองพยายามบริหารจัดการอุปกรณเหลานั้น
อย างเหมาะสม โดยกํ า หนดมาตรฐานการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การใช การบํ า รุ งรั ก ษาและการ
ตรวจสอบอุปกรณดังกลาว รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการพลังงานสําหรับตัวอาคาร
รวมถึง ระบบดานความรวมมือกับผูเชาอาคาร

42

4.1.1.4 มาตรการสําหรับผูผลิตวัสดุกอสราง
กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดมาตรการที่ผูผลิตวัสดุกอสรางจักตองถือปฏิบัติ โดยกําหนดให
บุคคลที่เกี่ยวของในการผลิตวัสดุกอสรางที่ใชสําหรับปองกันความรอนผานผนังดานนอก หนาตางและ
สวนอื่นๆ ของอาคาร จักตองพยายามผลิตวัสดุกอสรางที่สามารถปองกันการสูญเสียความรอนไดเปน
อยางดี โดยผานการพัฒนาและการผลิตวัสดุกอสรางดังกลาว การติดฉลากซึ่งบงบอกระดับคุณภาพ
การปองกันการสูญเสียความรอน และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการกอสรางใหงายขึ้น
4.1.1.5 มาตรการสําหรับผูผลิตเครื่องจักรและอุปกรณชนิดตางๆ
กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดมาตรการที่ผูผลิตเครื่องจักรและอุปกรณจักตองถือปฏิบัติ โดย
กําหนดใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับการผลิตเครื่องจักรและอุป กรณที่ใชพลังงานจักตองพยายามดําเนิน
ธุรกิจของตน โดยเนนการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ
ที่ตนผลิต ทั้งในขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุง การออกแบบ การทําตัวอยางการผลิต และการดําเนินการ
ผลิต รวมทั้งจักตองพัฒนาและนําเทคโนโลยีซึ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชพลังงานมาใชในการ
ผลิตครื่องจักรและอุปกรณของตนดวย
4.1.1.6 มาตรการสําหรับผูใชเครื่องจักรและอุปกรณชนิดตางๆ
กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหบุคคลซึ่งใชรถยนต อุปกรณเครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ํารอน
อุปกรณแสงไฟ อุป กรณ สํานั กงาน หรือเครื่อ งจักรและอุปกรณอื่ นๆ ที่ใช พลังงาน จักตองเลือกสรร
ผลิ ต ภั ณ ฑ ดั ง กล า วที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช พ ลั ง งานงานสู ง และที่ ส ามารถใช ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่เปนไปได และจักตองพยายามใชเครื่องจักรและอุปกรณเหลานั้นอยางมี
ประสิทธิภาพโดยการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อบํารุงรักษาใหเครื่องจักรและอุปกรณดังกลาวอยูใน
สภาพดี โดยการปองกันการใชพลังงานที่เกินความจําเปน หรือโดยการดําเนินมาตรการอื่นๆ
4.1.1.7 การพัฒนาและผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อการใชพลังงานที่สมเหตุผล
กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหบุคคลซึ่งใชพลังงานในโรงงานเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ หรือ
บุ ค คลซึ่ ง ออกแบบหรื อ ก อ สร า งอาคาร รวมทั้ ง บุ ค คลซึ่ ง ผลิ ต เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ต า งๆ และ
ผูประกอบการอื่นๆ จักตองพยายามพัฒนาและนํามาใชอยางกวางขวางซึ่งเทคโนโลยีที่ชวยปรับปรุง
วิธีการใชงานและชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานของอุปกรณที่ใชพลังงานตางๆ เทคโนโลยีที่
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ชวยปองกันการสูญเสียความรอนผานผนังดานนอก หนาตาง และสวนอื่นๆ ของอาคารและชวยใหการ
ใช พ ลั ง งานของอุ ป กรณ เ ครื่ อ งปรั บ อากาศและอุ ป กรณ อื่ น ๆ ที่ ติ ด ตั้ ง ในอาคารเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ชวยกอใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุผล
4.1.1.8 การสงเสริมและเผยแพรการใชระบบอุปทาน-อุปสงคดานพลังงาน
(energy supply-demand systems) เพื่อกอใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
ในพื้นที่ตางๆ
กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจอุปทานพลังงานในพื้นที่ตางๆ จักตองพยายาม
สงเสริมและเผยแพร เพื่อใหมีการนํามาใชอยางกวางขวางซึ่งระบบอุปสงค-อุปทานพลังงานที่ดีที่สุด
สําหรับพื้นที่ของตน โดยคํานึงถึงสถานการณของแหลงอุปทานพลังงานและโครงสรางอุปสงค–อุปทาน
พลังงานในพื้นที่ของตน และกําหนดใหผูใชพลังงานจักตองใหความรวมมือในการสงเสริมการใชระบบ
อุปสงค- อุปทานพลังงานดังกลาวใหมากที่สุดเทาที่เปนไปได
4.1.2 มาตรการสงเสริมการใชพลังงานอยางสมเหตุผล
กฎกระทรวงที่ 361 กํ าหนดมาตรการสําหรับ รัฐบาลเพื่อสงเสริมการใชพ ลังงานอยางสม
เหตุผล ดังตอไปนี้
4.1.2.1 มาตรการสําหรับรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นในฐานะที่เปนผูใชพลังงาน
กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น ในฐานะที่เปนผูใชพลังงาน
หรือเปนผูประกอบธุรกิจอุปทานพลังงานหรือเปนผูสราง ออกแบบ หรือเปนเจาของอาคาร จักตองริเริ่ม
ดํ า เนิ น มาตรการเช น เดี ย วกั บ มาตรการที่ ก ฎกระทรวงฯ กํ า หนดไว สํา หรั บ ผู ใ ช พ ลั งงานทั่ ว ไป (ดู
รายละเอียดในขอ 4.1.1) และจักตองพยายามสนับสนุนการใชพลังงานอยางสมเหตุผล
4.1.2.2 มาตรการใหความชวยเหลือดานการเงิน
กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหรัฐบาลจักตองพยายามดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือดาน
การเงินและมาตรการใหความชวยเหลืออื่นๆ ที่จําเปน เพื่อสงเสริมการติดตั้งอุปกรณที่ชวยประหยัด
พลังงานและการดําเนินมาตรการอื่นๆ ที่ผูใชพลังงานตองปฏิบัติตามตามขอ 4.1.1 และจักตองจัดใหมี
การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับมาตรการชวยเหลือดังกลาวอยางพอเพียง
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4.1.2.3 การสงเสริมการบริหารจัดการดานพลังงาน
กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหรัฐบาลจักตองพยายามพัฒนาและจัดหาวิศวกรที่ดําเนินงาน
ดานการประหยัดพลังงาน และจักตองเผยแพรความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการใชพลังงานอยางสม
เหตุผล เพื่อสงเสริมการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการพลังงาน การใชเครื่องจักรและอุปกรณ
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อสงเสริมการดําเนินมาตรการอื่นๆ ที่ผูใชพลังงานตองปฏิบัติตามตาม
ขอ 4.1.1
4.1.2.4 การสงเสริมการพัฒนาดานเทคโนโลยี
กฎกระทรวงที่ 361 กํา หนดใหรั ฐบาลจักตองพยายามดํ าเนินมาตรการด านการเงินและ
มาตรการดานอื่นๆ ที่จําเปน และจักตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับมาตรการดังกลาวอยาง
พอเพียง เพื่อสงเสริมการพัฒนาดานเทคโนโลยีที่ชวยกอใหเกิดการใชพลังงานอยางประหยัดตามที่
กําหนดไวในขอ 4.1.1
4.1.2.5 การสงเสริมการใชระบบอุปทาน-อุปสงคดานพลังงาน
กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหรัฐบาลและองคการพลังงานใหมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
(New Energy and Industrial Development Organization) จักตองพยายามดําเนินมาตรการดาน
การเงิ น และมาตรการด า นอื่ นๆ ที่ จําเป น และจั กต องจั ดให มี การเผยแพร ข อมู ลเกี่ ยวกั บมาตรการ
ดังกลาวอยางพอเพียง เพื่อสงเสริมการใชระบบอุปสงค-อุปทานพลังงานที่ดีที่สุดในแตละพื้นที่
4.1.2.6 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหรัฐบาลและองคการพลังงานใหมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
จักตองพยายามสงเสริมการวิจยั และการพัฒนาสําหรับมาตรการประหยัดพลังงาน และจักตองจัดใหมี
การนําผลของการวิจัยและการพัฒนาดังกลาวมาใชในวงกวาง
4.1.2.7 การใหความรูและประชาสัมพันธแกประชาชน
กฎกระทรวงที่ 361 กําหนดใหรัฐบาลจักตองพยายามเสริมสรางความรูความเขาใจใหแก
ประชาชนในด า นการใช พ ลั ง งานอย า งสมเหตุ ผ ลโดยผ า นช อ งทางกิ จ กรรมการศึ ก ษาและการ
ประชาสัมพันธ
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4.2 หลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยางสมเหตุผลสําหรับโรงงาน
“มาตรฐานการประเมินสําหรับผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลใน
โรงงาน” แกไ ขทบทวนเมื่อ วันที่ 18 มี นาคม ค.ศ. 2003 กําหนดมาตรฐานการประเมิ นสํ าหรั บ
เครื่องจักรอุปกรณในโรงงาน ดังนี้
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.
อุป กรณ ผลิ ตกระแสไฟฟ า ระบบพลั งงานร ว ม กล า วคื อใช เชื้ อเพลิ งสองชนิ ดขึ้น ไป
(Cogeneration Equipments) (การแปลงพลังงานความรอนเปนไฟฟา)
8.
อุปกรณเครื่องรับและจายไฟฟา (การปองกันการสูญเสียกระแสไฟฟาเนื่องจากตัว
ตานทาน)
9.
อุ ป กรณ ที่ ใ ช ม อเตอร แ ละเครื่ อ งทํ า ความร อ นไฟฟ า (การแปลงกระแสไฟฟ า เป น
พลังงานกลและความรอน)
10. ระบบแสงสวาง ลิฟต และอุปกรณสํานักงาน (การแปลงกระแสไฟฟาเปนพลังงานกล
และความรอน)
4.3 หลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยางสมเหตุผลสําหรับอาคาร
ประกาศกระทรวงเศรษฐกิ จ การค า และอุ ต สาหกรรมและกระทรวงที่ ดิ น โครงสร า ง
พื้นฐานและการคมนาคม ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1999 แกไขบทวนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ
ค.ศ. 2003 กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยางสมเหตุผลสําหรับอาคารใน
เรื่องตางๆ ดังนี้
1. การปองกันการสูญเสียความรอนผานผนังดานนอก หนาตาง และสวนอื่นๆ ของอาคาร
2. การใชพลังงานอยางประหยัดโดยอุปกรณเครื่องปรับอากาศ
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3. การใช พ ลั ง งานอย า งประหยั ด โดยอุ ป กรณ ถ า ยเทอากาศอื่ น ๆ นอกจากอุ ป กรณ
เครื่องปรับอากาศ
4. การใชพลังงานอยางประหยัดโดยอุปกรณแสงสวาง
5. การใชพลังงานอยางประหยัดโดยระบบทําน้ํารอน
6. การใชพลังงานอยางประหยัดโดยอุปกรณลิฟต
4.4 หลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยางสมเหตุผลสําหรับบานเรือน
ประกาศกระทรวงการค า และอุ ต สาหกรรมระหว า งประเทศและกระทรวงก อ สร า ง
ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ ค.ศ. 1980 และฉบับที่ 2 แกไขบทวนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ ค.ศ.
1992 และ 30 มีนาคม ค.ศ. 1999 กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยางสม
เหตุผลสําหรับบานเรือนในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. มาตรฐานสําหรับ ปริมาณการใชความรอนและปริมาณการใชความเย็นประจําป จําแนก
ตามพื้นที่ (Standards for Annual Heating and Cooling Loads according to Area
Classification)
2. มาตรฐานสําหรับ พื้ นที่วางในอาคาร จําแนกตามพื้นที่ (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
ลงวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1999)
2. หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต (ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
ฉบับที่ 191 ลงวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1999)
3. โทรทัศน (ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศฉบับที่ 192 ลงวันที่ 31
มีนาคม ค.ศ. 1999)
4. เครื่องถายเอกสาร (ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศฉบับที่ 193
ลงวันที่ 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
ลงวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1999)
8. รถยนตโดยสารสวนบุคคล (ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศฉบับ
ที่ 2 ลงวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1999)
9. รถบรรทุก (ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศฉบับที่ 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 ฉบับที่
432 ลงวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2002)
13. เตาหุงตมแกส (ประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ฉบับที่ 433 ลงวันที่
27 ธันวาคม ค.ศ. 2002)
14. เครื่องทําน้ํารอนที่ใชแกส (ประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ฉบับที่
434 ลงวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2002)
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15. เครื่องทําน้ํารอนที่ใชน้ํามัน (ประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ฉบับที่
435 ลงวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2002)
16. ที่นั่งโถสวมไฟฟา (ประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ฉบับที่ 436 ลง
วันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2002)
17. เครื่องขายของ (ประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ฉบับที่ 437 ลงวันที่
27 ธันวาคม ค.ศ. 2002)
18. หมอแปลงไฟฟา (ประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ฉบับที่ 438 ลง
วันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2002)

5.

กฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรกั ษพลังงานและ
การนํากลับมาใชประโยชน ค.ศ. 1993 (แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2003)
(Law for Energy Conservation and Recycling Assistance)

5.1 วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้
กฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใชประโยชนมี
วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนผูประกอบธุรกิจ ซึ่งสมัครใจดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมการใชพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมเหตุสมผล โดยในกฎหมายฉบับดังกลาว แนวคิดเกี่ยวกับการใชพลังงาน
อยางสมเหตุสมผลหมายรวมถึงการใชแหลงพลังงานที่สามารถทดแทนน้ํามันดวย
5.2 สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้
1 แนวทางสําหรับผูประกอบธุรกิจและเจาของอาคาร
กฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใชประโยชน
ระบุใหรัฐมนตรีผูมีอํานาจกําหนดแนวทาง (guidelines) สําหรับผูประกอบธุรกิจและเจาของอาคารซึ่ง
สมัครใจที่จะดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล
2 คํานิยามของ “โครงการพิเศษ” (specified project)
กฎหมายฉบับนี้ ระบุโครงการสามประเภท ที่จะถู กกําหนดใหเปน “โครงการพิเ ศษ” ไดแ ก
โครงการที่
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ก. ติดตั้งหรือปรับปรุงอุปกรณเพื่อชวยใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในโรงงานหรือ
สถานที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ
ข. ใชวัสดุกอสราง หรือติดตั้ง หรือปรับปรุงอุปกรณตางๆ เพื่อชวยใหเกิดการใชพลังงานอยาง
สมเหตุสมผลในชวงเวลาของการกอสรางอาคาร
ค. ดําเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D) เทคโนโลยีการผลิตสินคาอุตสาหกรรม เพื่อชวยใหเกิด
การใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล
ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหผูประกอบธุรกิจซึ่งจะดําเนินโครงการตางๆ ขางตน จักตอง
จัดทําและยื่นเสนอแผนงานโครงการตอรัฐมนตรีผูมีอํานาจเพื่อใหความเห็นชอบ
3. การอนุมัติโครงการ
รัฐมนตรีผูมีอํานาจจักอนุมัติโครงการ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวา ผูประกอบการที่
เกี่ยวของไดปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวตามขอ 1. แลวเทานั้น
4. มาตรการใหความชวยเหลือ
โครงการพิเศษ ซึ่งดําเนินการโดยสอดคลองกับแผนงานโครงการที่ไดรับการอนุมัติแลว จะ
ไดรับการสนับสนุนโดยมาตรการใหความชวยเหลือ ดังนี้
ก. การกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
ข. เงินทุนที่ไดมาจากการออกพันธบัตรโดย NEDO
5. อุปกรณพิเศษ
อุ ป กรณ ผลิ ตความรอ นที่ จํา เป น สํ าหรั บ การติ ดตั้ งระบบเพื่ อ ให เกิ ด การใช พ ลั งงานอย า งมี
ประสิทธิภาพถูกกําหนดโดยกฎหมายฉบับนี้ใหเปน “อุปกรณพิเศษ” โดยระบบการใชพลังงานอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพดั ง กล า วหมายรวมถึ ง ระบบผลิ ต พลั ง งานความร อ นร ว มขนาดใหญ "large-scale
cogeneration regional heat supply system" หรือศูนยรวมอุตสาหกรรมประเภทที่ใชความรอนแบบลดหลั่น
"cascade heat utilization-type industrial complex" ทั้งนี้ เงิน ทุนที่กูยืมเพื่อใชในการติดตั้งหรือพัฒนา
ปรับปรุงอุปกรณดังกลาวจะมาจากพันธบัตรที่ออกโดย NEDO
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6. การมีผลใชบังคับ
กฎหมายฉบับนี้เริ่มมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1993 โดยมีระยะเวลาสิบป และ
ได รับ การแกไ ขทบทวนบางส วนเมื่ อ วันที่ 15 มี นาคม ค.ศ. 2003 ซึ่งจะมี ผลใช บังคั บจนถึงวั นที่ 31
มีนาคม ค.ศ. 2013
5.3 สรุป
โดยสรุป สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการ
นํากลับมาใชประโยชนเปนการกําหนดหลักเกณฑการใหความชวยเหลือทางการเงินสําหรับผูประกอบ
ธุรกิจซึ่งสมัครใจดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมเหตุสมผล
ไดแก โครงการติดตั้งหรือปรับปรุงอุปกรณเพื่อชวยใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในโรงงาน
หรือสถานที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ โครงการใชวัสดุกอสราง หรือติดตั้ง หรือปรับปรุงอุปกรณตางๆ เพื่อ
ชวยใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในชวงเวลาของการกอสรางอาคาร และโครงการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) เทคโนโลยี การผลิตสินค าอุ ตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่ อช วยให เกิ ดการใชพ ลังงานอยาง
สมเหตุสมผล

6.

มาตรการดานอื่นๆในการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

นอกเหนือจากมาตรการดานกฎหมายแลว ประเทศญี่ปุนยังใชมาตรการดานอื่นๆ ในการชวย
สงเสริมการอนุรั กษ พลังงาน ได แก มาตรการความชวยเหลือทางดานการเงินเพื่ อสนั บสนุ นการใช
เทคโนโลยีและอุปกรณที่ประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย ซึ่งรวมถึงมาตรการความ
ชวยเหลือทางดานการเงินจากภาครัฐ มาตรการจูงใจดานภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนเพื่อปฏิรูป
โครงสรางอุปทาน-อุปสงคดานพลังงาน และการออกประกาศนียบัตรสําหรับอุปกรณที่สงเสริมการ
ปฏิ รู ป โครงสร า งอุ ป ทาน-อุ ป สงค ด า นพลั ง งาน นอกจากนี้ ประเทศญี่ ปุ น ยั ง ใช ม าตรการยกย อ ง
สรรเสริญและมอบรางวัลสําหรับการอนุรักษพลังงาน มาตรการประชาสัมพันธการอนุรักษพลังงาน
มาตรการตรวจสอบการใชพลังงาน (Energy Audit Program) สําหรับบริษัทขนาดกลางและเล็ก และ
อาคารพาณิชยโดยไมคิดคาบริการ และโครงการ International Energy Star Program
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6.1 มาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อสงเสริมการใชเทคโนโลยีและอุปกรณที่ประหยัด
พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย
6.1.1 การกูในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
มาตรการสนับสนุนทางการเงินประการแรกคือ การใหกูยืมเงินสําหรับการลงทุนในโครงการ
ประหยัดพลังงานตางๆ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยมาตรการดังกลาวแยกเปนสองกรณี บริษัทขนาด
ใหญ และบริษัทขนาดกลางและเล็ก
6.1.1.1 สําหรับบริษัทขนาดใหญ
โครงการดังตอไปนี้สามารถขอกูเงินจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
1. โครงการอนุรักษพลังงานทั่วไป ซึ่งประกอบดวย
(1) การติดตั้งหรือปรับปรุงอุปกรณที่ไดรับความเห็นชอบโดยบริษัทที่ไดรับ
ความเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใช
ประโยชน ซึ่งกําหนดไวในแผนการกอสรางอาคารและซึ่งผูประกอบการเห็นวาจะเปนประโยชนสําหรับ
แผนการอนุรักษพลังงานซึ่งพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานผูมีอํานาจแลว
(2) การกอสรางที่จําเปนสําหรับการดําเนินตามแผนอนุรักษพลังงานระยะ
กลางและยาว โดยนักลงทุนหรือเจาของอาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา โรงแรม ตามกฎหมายวา
ดวยการอนุรักษพลังงาน
(3) การติ ด ตั้ ง หรื อ ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ก ารผลิ ต เพื่ อ ให ไ ด
มาตรฐานที่กําหนดโดยกฎหมายวาดวยการอนุรักษพลังงาน
(4) โครงการที่นอกเหนื อ จากโครงการอุ ตสาหกรรมที่ สามารถพั ฒนาเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานไดตั้งแต 10 % ขึ้นไป
(5) การพัฒนาปรับปรุงระบบผลิตพลังงานแบบCogeneration System ซึ่ง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานขั้นตนไดมากกวา 60 % ขึ้นไป (โดยพลังงานที่ผลิตไดมาตอง
มีปริมาณอยางนอย 50 kW)
2. โครงการสงเสริมการประหยัดพลังงานสําหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบดวย
โครงการดังตอไปนี้ซึ่งสามารถลดปริมาณการใชพลังงานไดตั้งแต 100 kL เทียบเทาน้ํามันดิบตอป ขึ้น
ไป
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(1) การติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมเพื่อกูเก็บพลังงานที่สูญเสียไป เชน ความรอน
ที่สูญเสียไป (waste heat) หรืออุปกรณที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานไดตั้งแต 10 % ขึ้น
ไป
(2) การติดตั้งหรือปรับปรุงอุปกรณที่ไดรับความเห็นชอบโดยบริษัทที่ไดรับ
ความเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใช
ประโยชน ซึ่ งจําเปนสํ าหรั บ โรงงานและซึ่ งผูป ระกอบการเห็ นวา จะเปนประโยชนสําหรับ แผนการ
อนุรักษพลังงานซึ่งพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานผูมีอํานาจแลว
3.โครงการสงเสริมการประหยัดพลังงานในอาคาร โดยเฉพาะการซอมแซมเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการประหยัดพลังงาน (โครงการของ ESCO/ESP เทานั้น)
4. โครงการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณซึ่งไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยการ
อนุรักษพลังงาน (“Top Runner Equipment)
5. โครงการ Electric Power Load Leveling Projects
6. โครงการพัฒนาโรงงานพลังลม (1200 kW ขึ้นไป)
7. โครงการพัฒนาโรงงานพลังงานแสงอาทิตย (1500 kW ขึ้นไป)
8. โครงการโรงงานพลังงานชีวมวล
9. โครงการโรงงานที่ใชความรอนที่ผลิตไดจากระบบละลายสโนวและน้ําแข็ง
ทั้งนี้ โครงการขางตนทุกโครงการสามารถขอกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษไดจากธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแหงประเทศญี่ปุน นอกจากนี้ โครงการตามขอ 1-4 ยังสามารถขอกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ย
พิเศษไดจาก The Okinawa Development Finance Cooperation อีกดวย
6.1.1.2 สําหรับบริษัทขนาดกลางและเล็ก
โครงการดังตอไปนี้สามารถขอกูเงินจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
1. การนําอุป กรณอนุรักษพลังงานมาใช และการปรับปรุงอุปกรณที่มีอยูใหทันสมัย
เพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางประหยัด
2. การเปลี่ยนเตาเผาหรือหมอตมอุตสาหกรรมที่ลาสมัย หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม
เพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
3. การติดตั้งอุปกรณซึ่งใชพลังงานทดแทนแทนการใชน้ํามัน
ทั้งนี้ โครงการขางตนทุกโครงการสามารถขอกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษไดจาก Japan Finance
Corporation for Small and Medium Enterprise และ National Life Finance Corporation
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นอกจากนี้ โครงการตามขอ 1-2 ยังสามารถขอกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษไดจาก The Okinawa
Development Finance Cooperation อีกดวย
6.1.2 มาตรการจูงใจดานภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนเพื่อปฏิรูปโครงสรางอุปทาน-อุปสงค
ดานพลังงาน
ผูประกอบธุรกิจซึ่งซื้ออุปกรณที่ชวยกอใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและใช
ประโยชนจากอุปกรณดังกลาวเพื่อธุรกิจของตนภายในหนึ่งป สามารถเลือกสิทธิพิเศษดังนี้
1.
การไดรับการยกเวนภาษีในจํานวนเทียบเทากับ 7% ของยอดการจัดซื้ออุปกรณ (แต
ไมเกิน 20% ของภาษีเงินได)
2.
การไดรับคาเสื่อมสภาพในอัตราพิเศษ 30% ของยอดการจัดซื้ออุปกรณในปที่มีการ
จัดซื้ออุปกรณนั้นมา นอกเหนือจากคาเสื่อมสภาพตามอัตราปรกติ
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6.1.3 การออกประกาศนียบัตรสําหรับอุปกรณที่สงเสริมการปฏิรูปโครงสรางอุปทานอุปสงคดานพลังงาน

6.2 มาตรการยกยองสรรเสริญและมอบรางวัลสําหรับการอนุรักษพลังงาน
ประเทศญี่ปุนไดดําเนินโครงการยกยองสรรเสริญการอนุรักษพ ลังงานดังตอไปนี้ เพื่อสราง
ความตระหนักถึงความสําคัญของการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
1.
เกียรติบัตรชมเชยผูจัดการดานพลังงานดีเดน มอบใหแกบุคคลที่อุทิศตนใหแกการ
บริ ห ารจั ด การพลั ง งานและมี ส ว นสํ า คั ญ ในการบริ ห ารจั ด การพลั ง งานอย า งมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนโครงการโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม
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2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

เกียรติบัตรชมเชยโรงงานดีเดนในดานการบริหารจัดการพลังงาน มอบใหแกโรงงาน
หรือสถานประกอบธุรกิจที่ไดอุทิศความพยายามในการใชพลังงานอยางประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งอุทิศตนใหแกการบริหารจัดการพลังงานและมีสวนสําคัญใน
การบริหารจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรับการยอมรับวา เปนตัวอยาง
อั น ยอดเยี่ ยมในด า นการบริ ห ารจั ดการพลั ง งานที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ สนั บ สนุ น
โครงการโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม
การจัดประกวดการอนุรักษพลังงานระดับชาติ จัดโดยศูนยการอนุรักษพลังงานแหง
ประเทศญี่ปุน
เกี ย รติ บั ต รชมเชยผู ใ ห บ ริ ก ารด า นการบริ ห ารจั ด การดี เ ด น มอบให แ ก บุ ค คลผู มี
บทบาทสําคัญในการสงเสริมการบริหารจัดการพลังงานอยางอยางมีป ระสิทธิภาพ
สนับสนุนโครงการโดยศูนยการอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุน
เกียรติบัตรชมเชยวิศวกรดานการบริหารจัดการดานพลังงานดีเดน มอบใหแกบุคคล
ซึ่งอุทิ ศความพยายามให แ กก ารบริการด านการบริห ารจั ดการพลังงานและมีสว น
สํ า คั ญในการส ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การพลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ สนั บ สนุ น
โครงการโดยศูนยการอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุน
การประกวดโปสเตอร อนุรั กษพ ลังงานสํ าหรั บนักเรีย นชั้นประถมและชั้ นมัธยมต น
สนับสนุนโดยศูนยการอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุน
การประกวดเรียงความเรื่องการอนุรักษพลังงานสําหรับนักเรียนชั้นประถมและมัธยม
ตน สนับสนุนโดยศูนยการอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุน เพื่อปลูกฝงใหเยาวชน
รุนใหมตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษพลังงาน
เกียรติบัตรชมเชยอุปกรณประหยัดพลังงานดีเดน มอบใหแกบริษัทหรือทีมงานที่ได
อุทิศตนในการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอมของโลกและความมั่นคงดานพลังงานสนับสนุนโครงการโดยสมาคม
เครื่องจักรแหงประเทศญี่ปุน (Japan Machinery Federation)
การมอบรางวัล Grand Prize ดานการอนุรักษพลังงานแกอุปกรณ ทรัพยากรหรือ
ระบบที่มีการนํามาใชหรือมีแนวโนมที่จะนําออกสูตลาด และมีความสามารถในการ
อนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูง โดยแบงเปนสามประเภท: 1. สําหรับการใช
ในบานเรือน 2. สําหรับการใชเชิงพาณิชย และ 3. รถยนต โดยหลักเกณฑการตัดสิน
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จะดูจากความมีประสิทธิภาพ ความคิดสรางสรรค การนําสูตลาด และการคุมครอง
รักษาสิ่งแวดลอม สนับสนุนโดยศูนยการอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุน
6.3 มาตรการประชาสัมพันธการอนุรักษพลังงาน
เพื่อเปนการสงเสริมการอนุรักษในระดับประเทศ รัฐบาลญี่ปุนไดกําหนดใหวันที่ 1 ของทุก
เดือนเป น “วันอนุรักษพ ลังงาน” เดื อนกุม ภาพันธเป น “เดือ นแห งการอนุรักษพ ลังงาน” และวันที่ 1
สิงหาคม และ1 ธันวาคมของทุกปเปน “วันตรวจสอบการอนุรักษพลังงาน” โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
การศึ ก ษาและการประชาสั ม พั น ธ ร ว มกั บ รั ฐ บาลท อ งถิ่ น และบริ ษั ท เอกชน กํ า กั บ ดู แ ลโดย
คณะกรรมการส งเสริ ม มาตรการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและทัพ ยากร (Energy and Resources
Conservation Measure Promotion Conference)
วันอนุรักษพลังงานไดเริ่มมีมาตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1980 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทบทวนกิจกรรมการอนุรักษพลังงานและผลการดํ าเนินกิ จกรรมดังกลาว รวมทั้ ง
สงเสริมกิจกรรมอนุรักษพลังงานตางๆ
เดือนแหงการอนุรักษพลังงานไดเริ่มมีมาตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1976 มี
วัตถุป ระสงคเพื่อสรา งการมี สวนรวมของผู บ ริโภคและสถาบันภาครัฐทั่วประเทศ
รวมทั้ งเพื่ อ ดํ า เนิ น แผนงานอนุ รั กษ พ ลั ง งานในภาคอุ ตสาหกรรม โดยจะจั ด ให มี
นิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและการรณรงคตางๆ
วันตรวจสอบการอนุรักษพลังงานไดเริ่มมีมาตั้งแตวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1980
มีวัตถุประสงคเพื่อการตรวจสอบและทบทวนกิจกรรมอนุรักษพ ลังงานประจําวั น
รวมทั้ ง เพื่ อ ทํ า ให ป ระชาชนตระหนัก ถึง ความสํ า คั ญของพลั ง งานและปลู ก ฝ งให
ประชาชนมีนิสัยรักการอนุรักษพลังงานเปนกิจวัตรประจําวัน
6.4 มาตรการตรวจสอบการใชพลังงาน (Energy Audit Program) สําหรับบริษัทขนาด
กลางและเล็ก และอาคารพาณิชย โดยไมคิดคาบริการ
1.
การตรวจสอบการใชพลังงานสําหรับบริษัทขนาดกลางและเล็ก
การใหบริการการตรวจสอบการใชพลังงานสําหรับโรงงานขนาดกลางและเล็กไดเริ่มตนขึ้นเมื่อ
ป ค.ศ. 1955 และ ณ ปจจุบั น ได มีการใหบ ริ การตรวจสอบการใชพ ลังงานในโรงงานดังกลาวทั่ว
ประเทศญี่ปุนแลวรวมจํานวน 5,600 รายโดยประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
2.

โรงงานเปาหมาย : บริษัทซึ่งมีเงินทุนนอยกวา 100 ลานเยน หรือมีจํานวน
พนักงานนอยกวา 300 คน
คาใชจาย : ไมมี
จํานวนผูตรวจสอบและชวงเวลาตรวจสอบ : จํานวนผูเชี่ยวชาญ :1-2 คน ;
ชวงเวลา 1-2 วัน
การตรวจสอบ ประกอบดวย
- การใหคําปรึกษาเรื่องพลังงานความรอน
- การใหคําปรึกษาเรื่องพลังงานไฟฟา
หนวยงานผูรับผิดชอบ : ศูนยการอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุน

การตรวจสอบสําหรับอาคารพาณิชย
2.1 อาคารเปาหมาย : อาคารที่ถูกกําหนดใหเปน “อาคารควบคุมชั้น 1” ตาม
กฎหมายวาดวยการอนุรักษพลังงาน
2.2 คาใชจาย : ไมมี
2.3 รายละเอียดการตรวจสอบ : ผูเชี่ยวชาญ 2 -3 คน จักตองทําการสัมภาษณ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานในการบริหารจัดการอาคารที่รับการ
ตรวจสอบ หลังจากนั้นจึงทําการสํารวจแตละจุดเพื่อตรวจสอบการทํางาน
ของอุปกรณตางๆในตัวอาคาร ภายหลังจากการสํารวจ ผูเชี่ยวชาญจักจัดทํา
รายการพื้นที่ที่จําเปนตองไดรับการแกไขปรับปรุง และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงาน
2.4 หนวยงานผูรับผิดชอบ : ศูนยการอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุน

6.5 โครงการ International Energy Star Program
โครงการ International Energy Star Program เปนโครงการความรวมมือในการติดฉลาก
แสดงประสิทธิภาพการใชพลังงานของผลิตภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการใชผลิตภัณฑที่ใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ จัดตั้งขึ้นเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1992 ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในป
ค.ศ. 1995 ญี่ปุนไดตกลงเขารวมโครงการ
โดยในการเขารวมโครงการนั้น ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจักตองติดตอกับ หนวยงานที่
รับผิดชอบเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบวาผลิตภัณฑดังกลาวอยูในเกณฑมาตรฐานหรือไม ภายหลัง
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จากการได รั บ ความเห็ น ชอบแลว ผู ผลิ ตหรื อ บริ ษัท จึ งจะสามารถติ ด ฉลากสั ญลั กษณ “ENERGY
STAR” บนผลิตภัณฑของตนเองได โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑและขั้นตอนที่
เกี่ยวของ ดังนี้
1. ประเภทผลิตภัณฑ ประกอบดวย อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องรับสัญญาณภาพ เครื่องพิมพ
เครื่องสงโทรสาร เครื่องถายเอกสาร เครื่องสแกนภาพ และอุปกรณเอนกประสงค
2. แผนผังการดําเนินการ
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7.

มาตรการสงเสริมการอนุรกั ษพลังงานระหวางประเทศ

นอกจากมาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานภายในประเทศแลว ญี่ปุนยังสนับสนุนสงเสริม
มาตรการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานในระดั บ ระหว า งประเทศ ทั้ ง ในระดั บ ทวิ ภ าคี และพหุ ภ าคี อี ก ด ว ย
โดยเฉพาะโครงการความรวมมือสําหรับประเทศกําลังพัฒนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
7.1 ความรวมมือระดับทวิภาคี
ความรวมมือระดับทวิภาคีระหวางประเทศญี่ปุนและประเทศตางๆ เพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลั ง งานประกอบด ว ย การส ง ผู เชี่ ย วชาญไปให ความรู แ ละประสบการณ ใ นต า งประเทศ การรั บ
เจาหนาที่จากตางประเทศเขามาฝกงานในประเทศญี่ปุน และการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน
ตัวอยาง
โครงการความรวมมื อระดับ ทวิภาคีที่สําคั ญ ไดแก โครงการฝกอบรมหลักสู ตรการอนุรัก ษ
พลังงานสําหรับประเทศกําลังพัฒนา (Energy Conservation Training Programs for Developing
Countries) จั ด โดยศู นย ก ารอนุ รั ก ษ พ ลั งงานแห ง ประเทศญี่ ปุ น ภายใต ก ารสนั บ สนุน จากรั ฐ บาล
ประเทศญี่ปุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในประเทศกําลัง
พัฒนา โดยเฉพาะสําหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเพื่อเปนการเสริมสรางความมั่นคงใหแก
แหลงพลังงานของประเทศญี่ปุน โดยหลักสูตรฝกอบรมดังกลาวประกอบดวย การบรรยาย การฝก
ภาคปฏิบัติในโรงงาน การเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดประสบการณและขอมูล
ของประเทศญี่ปุนเกี่ยวกับนโยบายการอนุรักษพลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน เทคโนโลยีชั้นสูง
สําหรับการใชพลังงานอยางมีป ระสิทธิภาพ และอื่นๆ ใหแกประเทศกําลังพัฒนาเพื่อใชป ระโยชนใน
การวางแผน การดําเนินการ รวมทั้งการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพในประเทศของตนตอไป
ปจจุบันศูนยการอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุนไดจัดหลักสูตรฝกอบรมดังกลาวแลว ใหแก
ประเทศไทย เวียดนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน และอินเดีย
7.2 ความรวมมือระดับพหุภาคี
มาตรการความร ว มมื อ ระดั บ พหุ ภ าคี ที่ สํ า คั ญ ประกอบด ว ย การแลกเปลี่ ย นข อ มู ล และ
ขอคิดเห็นในเวทีระหวางประเทศ อาทิ IEA และ APEC รวมทั้งการจัดตั้งความรวมมือระหวางประเทศ

60

โครงการความรว มมือระดับ พหุภ าคีที่สําคัญไดแก โครงการฝกอบรมหลัก สูตรการอนุ รัก ษ
พลั งงานสํ าหรั บ ประเทศกํา ลั งพั ฒนา โดยเฉพาะโครงการสํ าหรั บ ประเทศในกลุม อาเซี ยน (MultiCountry Training Program on Energy Conservation for ASEAN Countries - MTPEC) สนับสนุน
ดานงบประมาณโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน ดําเนินโครงการ
โดยศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุนรวมกับศูนยพลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy
- ACE) โดยมี วัตถุประสงคเพื่อ
1. เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงานของประเทศ
ญี่ปุนใหแกผูเขารวมโครงการจากประเทศอาเซียน
2. เผยแพรความรูและประสบการณเกี่ยวกับวิธีการ เทคนิค และแนวทางสําหรับการบริหาร
จัดการและการอนุรักษพลังงาน อาทิ โครงการ Top Runner Program และระบบผูจัดการดาน
พลังงานของประเทศญี่ปุน
3. ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) เกี่ยวกับการอนุรักษและการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการเยี่ยมชมโรงงานหรือภาคอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในดานการ
อนุรักษและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่ อเสริ มสร า งความเข าใจเกี่ ย วกั บ การพัฒนาระบบผู บ ริ ห ารจั ด การด า นพลั งงานและ
เจาหนาที่ดานการบริหารพลังงานในประเทศญี่ปุน ซึ่งสามารถนําระบบดังกลาวไปประยุกตใชอยาง
เหมาะสมในประเทศอาเซียนได
5. เพื่อแลกเปลี่ยนและอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายและแผนการดําเนินงานดานการอนุรักษและ
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในประเทศอาเซียน
6. เพื่อหาประเด็นความรวมมือดานการอนุรักษพ ลังงานที่จําเปนระหวางประเทศญี่ปุนและ
กลุมปะเทศอาเซียน
ทั้งนี้ ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุนไดจัดโครงการ MTPEC แลวรวม 6 ครั้งในชวง
ระหวางป ค.ศ. 2005-ปจจุบัน
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8.

มาตรการสงเสริมการอนุรกั ษพลังงานในภาคตางๆ

8.1 ภาคอุตสาหกรรม
8.1.1 ประวัติความเปนมาของมาตรการอนุรักษพลังงานในโรงงาน
ภายหลังวิกฤตการณน้ํามันโลก ภาคอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุนไดมีสวนสําคัญในการทํา
ใหการใชพ ลังงานในประเทศญี่ปุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยภายหลังวิกฤตการณน้ํามันโลก
ดังกลาว ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุนสามารถเพิ่มผลผลิต โดยคงระดับการบริโภคพลังงานไวไดเกือบ
เทาเดิมกับระดับ การบริโภคพลังงานในชวงวิกฤตการณน้ํามันโลก อยางไรก็ดี ระดับความตองการ
พลังงานในภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุนยังคงสูงถึงรอยละ 40 ของระดับความตองการพลังงานทั้งหมด
ของประเทศญี่ปุ น ดั งนั้ น มาตรการอนุ รั กษ พ ลั งงานของประเทศญี่ ปุ นจึ งมี ความจําเป นอยา งยิ่ งที่
จะตองใหความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ มาตรการดังกลาวยังมีความสําคัญในแงของ
ประเด็นเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมของโลก โดยในป ค .ศ .1997 สหพันธธุรกิจแหงประเทศญี่ปุน
(Japan Business Federation - Keidanren) ไดประกาศ “แผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอมโดยสมัครใจ”
(the Keidanren Environmental Voluntary Action Plan) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความสมัครใจ
ดังที่ไดกลาวไวแลวในสวนที่ 3 วา ในระดับนโยบาย กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยาง
สมเหตุสมผลไดรับการทบทวนเพื่อสงเสริมการบริหารจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรมบนพื้นฐาน
ของความสมัครใจ การแกไขปรับปรุงในป ค.ศ. 2002 ไดขยายขอบเขตของประเภทของโรงงานควบคุม
ชั้นหนึ่ง (the 1st class Designated Energy Management Factory) ซึ่งแตเดิมเคยถูกจํากัดอยู
เฉพาะภาคอุตสาหกรรมหาประเภท ใหขยายไปครอบคลุมอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยการแกไ ข
ปรับปรุงในปเดียวกันนี้ (ป ค.ศ. 2002) ยังไดกําหนดใหผูประกอบธุรกิจในโรงงาน ควบคุมชั้นสอง (2nd
class Designated Energy Management Factory) จักตองจัดทําและสงรายงานประจําปดวยเชนกัน
นอกจากนี้ โดยสอดคลองกับกฎหมายฉบับที่ไดรับการแกไขปรับปรุงฉบับดังกลาว ไดมีการ
ประกาศใชหลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานในโรงงานและสํานักงานธุรกิจฉบับใหม โดยใหเริ่มมี
ผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2003 ดวยเชนกัน โดยประกาศฉบับดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อ
ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลประสิ ท ธิ ภ าพของอุ ป กรณ ไ ฟฟ า ในโรงงาน และส ง เสริ ม การใช ร ะบบการผลิ ต
กระแสไฟฟารวม (cogeneration system) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในแงของการประหยัดพลังงาน รวมทั้ง
เพื่อการใชประโยชนจากบริษัท ESCO companies
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นอกจากนี้ ยังมีมาตรการจูงใจดานการเงิน อาทิ การใหเงินกูในอัตราดอกเบี้ยต่ํา เพื่อสงเสริม
การลงทุนในผลิตภัณฑสินคาที่ประหยัดพลังงานและการลงทุนในเทคโนโลยี ภายใตกฎหมายวาดวย
การใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใชประโยชน รวมทั้งมาตรการจูงใจดาน
ภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนในดานการปรับปรุงโครงสรางอุปสงคและอุปทานดานพลังงาน
ทายสุด การแกไขปรับปรุงกฎหมายในป ค.ศ. 2005 ไดมีการบูรณาการการกํากับดูแลพลังงาน
ความรอนและพลังงานไฟฟาในโรงงานควบคุมเขาไวดวยกัน (แตกอนพลังงานความรอนและพลังงาน
ไฟฟามีการแยกการกํากับดูแล) ทั้งนี้ เพื่อขยายจํานวนของโรงงานควบคุม (จากประมาณ 10,000 แหง
เปนประมาณ 13,000 แหง)
8.1.2 มาตรการดานกฎหมายและมาตรการดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1. มาตรการตามกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล
ก. การจัดทํ านโยบายพื้น ฐานวา ดวยการใช พลังงานอยา งสมเหตุสมผล (มติ คณะรั ฐมนตรี
ประกาศโดยกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1993)
ข. แนวทางสําหรับการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในโรงงาน (ประกาศกระทรวงการคาและ
อุตสาหกรรมระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 เมื่อวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1999)
ค. แนวทางการจัดทําแผนระยะกลางและระยะยาวสําหรับโรงงานที่ดําเนินการโดยผูผลิตใน
ประเภท “1st class Specified Business Operator” (ประกาศ กระทรวงการคลัง กระทรวงอนามัย
และสวัสดิการ กระทรวงเกษตร ปาไมและประมง กระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
และกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ ค.ศ. 1999)
ง. แนวทางการจัด ทํ าแผนระยะกลางและระยะยาวสํ าหรั บ โรงงานเหมื องแร โรงงานผลิ ต
กระแสไฟฟา โรงงานผลิตกาซ และโรงงานผลิตความรอน ในประเภท “Type 1 Specified Business
Operator” (ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ ฉบับที่ 108 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ ค.ศ. 1999)
2. มาตรการใหความชวยเหลือดานการเงิน
ก. มาตรการใหความชวยเหลือภายใต กฎหมายว าด วยการให ค วามช วยเหลื อการอนุรัก ษ
พลังงานและการนํากลับมาใชประโยชน
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ข. การให เ งิ น กู ใ นอั ต ราดอกเบี้ ย ต่ํ า โดยธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นาแห ง ประเทศญี่ ปุ น
(Development Bank of Japan)
ค. ระบบภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนสําหรับการปฏิรูปโครงสรางอุปสงคอุปทานดานพลังงาน
ง. การใหความชวยเหลื อผูประกอบธุ รกิจซึ่งริเริ่ม การใชอุปกรณชั้นนําสําหรั บการประหยั ด
พลังงาน
จ. การใหคําปรึกษาทางธุรกิจเกี่ยวกับการริเริ่มการใชเทคโนโลยีชั้นนําสําหรับการประหยัด
พลังงาน
3. การยกยองสรรเสริญ การเผยแพรขอมูลขาวสาร และการประชาสัมพันธ
ก. การยกยองสรรเสริญโรงงานที่อยูภายใตการควบคุมดูแลการบริหารจัดการดานพลังงาน ที่
สามารถดําเนินการไดอยางยอดเยี่ยม
ข. การจัดนิทรรศการดานพลังงาน (ENEX Exhibition) ซึ่งเปนนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
และอุปกรณสําหรับการอนุรักษพลังงาน
4. การพัฒนาเทคโนโลยี
ก. การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นฐานสําหรับการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล
ข. การพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ การประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ใ นทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ การใช พ ลั ง งานอย า ง
สมเหตุสมผล
8.2 ภาคที่อยูอาศัย
8.2.1 การอนุรักษพลังงานในภาคที่อยูอาศัย
ถึงแมที่ผานมา ภาคพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยประเภทครัวเรือนของประเทศญี่ปุนมีความ
คืบหนาในแงของการใชอุปกรณที่ประหยัดพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ แตระดับความตองการในการ
ใชพลังงานในภาคพาณิชยกรรมและที่ อยูอาศัยประเภทครั วเรือนดังกลาวยังคงสูงขึ้ นเรื่ อยๆ โดยมี
สาเหตุมาจากการใชอุปกรณอํานวยความสะดวกชนิดใหมๆ ที่เพิ่มขึ้นในทองตลาด รวมทั้งการเพิ่มขึ้น
ของระดับความตองการในการดําเนินชีวิตอยางสุขสบายของประชาชน
เพื่ อ เป น การตอบสนองต อ แนวโน ม ดั ง กล า ว ได มี ก ารกํ า หนดมาตรการส ว นรวมต า งๆ
ดังตอไปนี้
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- มาตรการประการแรกเนนการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร
และอุปกรณ
- มาตรการประการที่สองมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของฉนวนกันการ
สูญเสียความรอนในอาคารและบานพักอาศัย และ
- มาตรการประการที่สามซึ่งเนนเรื่องการบริหารจัดการอุปสงครวมดานพลังงาน
ในสวนของมาตรการประการแรก ไดมีการริเริ่มโครงการ Top-Runner Program ซึ่งกําหนด
หลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เครงครัดสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ โดยใน
ลําดับแรกมาตรการดังกลาวมุงเนนเฉพาะชนิ ดและประเภทของเครื่องจักรและอุป กรณที่ระบุไวใ น
กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล อาทิ เครื่องปรับอากาศและโทรทัศน แตในภายหลัง
การแกไขปรับปรุงกฎหมายในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2004 ไดมีการขยายชนิดและประเภทของเครื่องจักร
และอุปกรณใหรวมถึง อุปกรณที่ใชกาซและน้ํามัน เครื่องจําหนายสินคาที่ใชหยอดเหรียญ และอุปกรณ
ชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ ในสวนของระบบการทําน้ํารอน ซึ่งใชพลังงานรวมทั้งสิ้นรอยละ 30 ของระดับการ
บริ โภคพลั งงานในครั ว เรื อน ได มี การพั ฒนาการผลิ ตและจํ าหน ายระบบการทํ า น้ํ าร อนที่ ป ระหยั ด
พลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ
ในสวนของมาตรการประการที่สอง ไดมีการดําเนินมาตรการเพื่อสงเสริมการติดปายประหยัด
พลังงานในอาคารที่พักอาศัย และโครงการสงเคราะหอาคารที่พักอาศัยที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
อนุรักษพลังงาน
ในสวนของมาตรการประการที่สาม ไดมีการดําเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ
เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในบานเรือน อาทิ การเลือกใชอุปกรณที่ใช
พลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมาตรการสงเสริมการทดสอบและสาธิตระบบการบริหารจัด
การพลังงานภายในบาน (Home Energy Management System-HEMS)
8.2.2 มาตรการดานกฎหมายและมาตรการดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1. มาตรการใหความชวยเหลือดานการเงิน
มาตรการใหความชวยเหลือดานการกูยืมเงินสําหรับบานเรือนที่ประหยัดพลังงาน โดยการ
ไดรับสิทธิพิเศษในการกูยืมเงินในวงเงินที่สูงขึ้นจาก Government Housing Loan Corporation
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2. การเผยแพรขอมูลขาวสาร และการประชาสัมพันธ
ก. มาตรการอนุรักษพ ลังงานในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว กําหนดโดยที่ประชุมเพื่อสงเสริม
มาตรการอนุรักษพลังงานและทรัพยากร (Conference to Promote Energy and Resources
Conservation Measures)
ข. การริเริ่มระบบการติดฉลากหรือปายอนุรักษพลังงาน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุน
(Japanese Industrial Standards (JIS) C9901)
ค. กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดําเนินการโดยศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุน และ
องคกรกอสร าง สิ่งแวดลอม และการอนุ รักษ พลั งงาน (Construction Environment and Energy
Conservation Organization) อาทิ
- การจัดพิมพและเผยแพรโปสเตอรและแผนพับ การจัดการสัมมนา การฝกอบรม
หลักสูตรการปองกันการสูญเสียความรอนภายในบานใหแกวิศวกรกอสราง และการเผยแพรขอมูล
ผานสื่อมวลชน
- การมอบรางวัลการอนุรักษพลังงาน (Energy Conservation Grand Prize) ใหแก
อุปกรณที่ประหยัดพลังงานสําหรับภาคที่พักอาศัย
- การจั ด ทํ า บั ญชี ป ระสิ ทธิ ภ าพการประหยั ดพลั งงาน (Energy Conservation
Performance Catalogue) สําหรับ อุปกรณ 7 ประเภท ไดแก เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน เครื่องเลนวีดี
ทัศน ตูเย็น เครื่องซักผา อุปกรณแสงสวาง และเครื่องถายสําเนา
- การจัดการประชุมในหัวขอ ‘Heat Insulation Spreading and Promotion Liaison
Conference’ สําหรับผูบริโภคและผูกอสราง
- การใหการยกยองเทคโนโลยีการกอสรางที่ประหยัดพลังงานที่ยอดเยี่ยม
8.3 ภาคพาณิชยกรรม
8.3.1 มาตรการอนุรักษพลังงานในภาคพาณิชยกรรม
ในสวนของภาคพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยประเภทธุรกิจ ปจจัยสําคัญที่เพิ่มระดับปริมาณ
การบริโภคในภาคดังกลาวมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของพื้นที่อาคารสํานักงานและอาคารพาณิชย
ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน อยางไรก็ดี ความ
ตระหนักในการควบคุมปริมาณการใชพลังงานในภาคพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยประเภทธุรกิจยังอยู
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ในระดับต่ําเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งระดับการใชพลังงานสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการ
ผลิต
เพื่อเปนการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในภาคพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยประเภทธุรกิจ ได
มีการดําเนินมาตรการตางๆ ดังตอไปนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในตัวอาคาร
- การกําหนดมาตรฐานการประหยัดพลังงานโดยสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการใชพลังงาน
อยางสมเหตุสมผล
- การใหเงินกูในอัตราดอกเบี้ยต่ําสําหรับอาคารซึ่งมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานสูง
- การริเริ่มโครงการ Top Runner Program เพื่อชวยสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงานของ
อุปกรณในสํานักงาน
- การดําเนินโครงการ Energy Star Program ซึ่งกําหนดมาตรฐานการประหยัดพลังงาน
สําหรับอุปกรณในสํานักงาน
ในขณะเดียวกัน การแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 2002 ซึ่งขยายขอบเขตของประเภทของโรงงานควบคุมชั้นหนึ่ง (the 1st class
Designated Energy Management Factory) ซึ่งแตเดิมเคยถูกจํากัดอยูเฉพาะภาคอุตสาหกรรมหา
ประเภท ใหขยายไปครอบคลุมอุตสาหกรรมทุกประเภท ไดสงผลใหอาคารสํานักงาน รานคาปลีกขนาด
ใหญ โรงแรม และโรงพยาบาลในภาคพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยประเภทธุรกิจถูกจัดรวมใหอยูใน
ประเภทของโรงงานควบคุมชั้นหนึ่งดวยเชนกัน ผลที่ตามมาก็คือ ผูประกอบธุรกิจในอาคารสํานักงาน
รานคาปลีกขนาดใหญ โรงแรม และโรงพยาบาลในภาคพาณิชยกรรมดังกลาว จําตองสงรายงานและ
แผนระยะกลางและระยะยาวเปนประจํา เชนเดียวกันกับผูประกอบธุรกิจในโรงงานควบคุมชั้นหนึ่งอื่นๆ
8.3.2 มาตรการดานกฎหมายและมาตรการดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1. มาตรการตามกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล
ก. หลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลในอาคารสําหรับเจาของอาคาร
(ประกาศกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศและกระทรวงกอสราง ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่
20 มีนาคม ค.ศ. 1999)
ข. ประกาศเกี่ยวกับ ขอมูลประสิทธิภาพการปองกันการสูญเสียความรอนของวัสดุกอสราง
(โดยกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ เมื่อวันที่ 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. มาตรการใหความชวยเหลือดานการเงินแกอาคารสําหรับการประกอบธุรกิจซึ่งปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดไว ในหลักเกณฑการประเมินสําหรับอาคาร ภายใตกฎหมายวาดวยการใหความ
ชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใชประโยชน ไดแก การใหเงินกูในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
และเงินชวยเหลือสําหรับจายอัตราดอกเบี้ยคงที่
ข. การให เงิ นกู โดยธนาคารเพื่ อ การพั ฒนาแห งประเทศญี่ ปุ น สํ าหรั บ อาคารที่ เป น มิ ตรต อ
สิ่งแวดลอม (“eco-care” buildings) ภายใตกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคม
3. การเผยแพรขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ
ก. มาตรการอนุรักษพ ลังงานในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว กําหนดโดยที่ประชุมเพื่อสงเสริม
มาตรการอนุรักษพลังงานและทรัพยากร (Conference to Promote Energy and Resources
Conservation Measures)
ข. กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดําเนินการโดยศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศญี่ปุน และ
องคกรกอสร าง สิ่งแวดลอม และการอนุ รักษ พลั งงาน (Construction Environment and Energy
Conservation Organization) อาทิ
- การจัดพิมพและเผยแพรโปสเตอรและแผนพับ การจัดการสัมมนา การฝกอบรม
หลักสูตรการปองกันการสูญเสียความรอนภายในบานใหแกวิศวกรกอสราง และการเผยแพรขอมูล
ผานสื่อมวลชน
- การมอบรางวัลการอนุรักษพลังงาน (Energy Conservation Grand Prize) ใหแก
อุ ป กรณ ที่ ป ระหยั ด พลั ง งานสํ า หรั บ ภาคพาณิ ชยกรรม รวมทั้ งเงิ น รางวั ลสํ า หรั บ อาคารที่ อ นุ รั ก ษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
- การประเมินการประหยัดพลังงานสําหรับอาคารและภาคธุรกิจ
- ประกาศนียบัตรสําหรับอาคารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและพลังงาน
- Japan Association of Energy Service Company (JAESCO)

68

8.4 ภาคคมนาคมขนสง
8.4.1 มาตรการอนุรักษพลังงานในภาคคมนาคมขนสง
การบริโภคพลังงานในภาคคมนาคมขนสงของประเทศญี่ปุนมีแนวโนมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต
วิกฤตการณ น้ํามั นโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงป ค.ศ.1990-1999 โดยมี ปจจั ยสํา คัญอยูที่การ
ขยายตัวของจํานวนรถยนตโดยสารสวนบุคคล ซึ่งมีระดับการใชพลังงานสูงถึงรอยละ 90 ของระดับ
การใช พ ลังงานทั้งหมดในภาคคมนาคมขนส งของประเทศญี่ ปุ น ดั งนั้ น มาตรการส งเสริ ม อนุ รัก ษ
พลั งงานในภาคคมนาคมขนส งของประเทศญี่ปุ นจึงจํา เป นอย างยิ่งที่ จะตองเน นมาตรการสํ าหรั บ
รถยนตโดยสารสวนบุคคล
โดยเฉพาะอยางยิ่ง รถยนตโดยสารที่ใชกาซโซลีนและน้ํามันดีเซลถูกกําหนดใหเปน อุปกรณ
เฉพาะ (specified equipment) ภายใตกฎหมายว าดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของรถยนตดังกลาว นอกจากนี้ ยังไดมี
การดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมรถยนตโดยสารซึ่งมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
สูงหรือ “Stop Idling” campaign.
8.4.2 มาตรการดานกฎหมายและมาตรการดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1. มาตรการตามกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล
ก. การกําหนดระดับมาตรฐานสําหรับการอนุรักษพลังงานและการกําหนดใหมีการแสดงระดับ
ประสิท ธิ ภ าพการใช พ ลั งงานของเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ที่ ถู ก กํ าหนดควบคุ ม (ทบทวนเมื่ อ เดื อ น
มิถุนายน ค.ศ. 1999) โดยเครื่องจักรและอุปกรณที่ถูกกําหนดควบคุมและอยูในภาคการคมนาคม
ขนส งได แ ก รถยนต โดยสารส ว นบุ ค คลที่ ใ ช ก าซโซลี น รถยนต โ ดยสารสว นบุ คคลที่ใ ช น้ํ า มั น ดี เซล
รถบรรทุกที่ใชกาซโซลีน และรถบรรทุกที่ใชน้ํามันดีเซล โดยในการกําหนดระดับมาตรฐานการอนุรักษ
ดังกลาว จักกําหนดโดยคํานึงถึงระดับประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักรอุปกรณในทองตลาด
ที่ใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพดีที่สุด
ข. การให คํ า ปรึ ก ษา การประกาศ การสั่ งการ รวมทั้ งการลงโทษผู ผลิ ต สิ น ค า ในประเภท
อุปกรณที่ถูกกําหนดควบคุม (specified equipment) ซึ่งผลิตสินคาไดต่ํากวาระดับมาตรฐานการ
อนุรักษพลังงานอยางมาก (ทบทวนเมื่อป ค.ศ. 1998)
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ค. การให คํ าปรึ กษา การประกาศ การสั่ ง การ รวมทั้ ง การลงโทษผู ผ ลิ ตสิ นค าในประเภท
อุปกรณที่ถูกกําหนดควบคุม (specified equipment) ซึ่งมิไดแสดงระดับประสิทธิภาพของการบริโภค
พลังงานของสินคาของตน
ง.การแกไ ขปรับ ปรุงกฎหมายอนุ รักษพ ลังงานในป ค.ศ. 2005 ได เพิ่ ม มาตรการอนุ รัก ษ
พลังงานสําหรับบริษัทสงของและบริษัทขนสง (สินคาและผูโดยสาร) ในภาคการคมนาคมขนสง ซึ่งแต
กอนไมไดถูกกําหนดโดยกฎหมายฉบับนี้ โดยกําหนดใหบริษัทสงของและบริษัทขนสง รวมทั้งเจาของ
สินคาในระดับธุรกิจขนาดใหญตองกําหนดแผนการอนุรักษพลังงานและรายงานปริมาณการบริโภค
พลังงานเปนประจําทุกป
2. มาตรการใหความชวยเหลือดานการเงิน
ก. การใหเงิ นชว ยเหลื อ รวมทั้ งการกํ าหนดอั ต ราภาษีที่ ต่ํา กว า สํา หรับ การซื้ อรถยนต ที่ ใ ช
พลังงานสะอาดเปนเชื้อเพลิง รถยนตที่บริโภคเชื้อเพลิงในระดับต่ํา รวมทั้งรถยนตที่กอใหเกิดมลพิษ
นอย
ข. การใหความชวยเหลือดานการเงินสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนารถยนตที่มีประสิทธิภาพใน
การประหยัดพลังงานสูง รวมทั้งการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
3. การเผยแพรขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ
ก. มาตรการอนุรักษพ ลังงานในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว กําหนดโดยที่ประชุมเพื่อสงเสริม
มาตรการอนุรักษพลังงานและทรัพยากร (Conference to Promote Energy and Resources
Conservation Measures)
ข. การจัดทําและเผยแพรแผนโปสเตอรและแผนพับ การจัดสัมมนาและการเผยแพรขอมูลผาน
สื่อสารมวลชน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
ค. การดํ า เนิ นกิ จ กรรมเพื่ อ รณรงค ใ ห ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การดับ เครื่ อ งยนต รถในระหว า งรอ
ไฟสัญญาณจราจร
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9.

สรุปสาระสําคัญของมาตรการสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน
ของประเทศญี่ปุน

9.1 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1. กฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002
สาระสําคัญเปนการกําหนดนโยบายพื้นฐานดานพลังงานที่สําคัญ 3 ประการที่รัฐบาลกลาง
จั ก ต อ งยึ ด ถื อ ในการกํ า หนดมาตรการด า นอุ ป สงค -อุ ป ทานพลั ง งาน ได แ ก อุ ป ทานพลั ง งานที่ มี
เสถียรภาพ การใชพลังงานที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการใชกลไกทางการตลาด
รวมทั้งกําหนดใหมีการจัดทําแผนพลังงานพื้นฐาน เพื่อใหการอนุวัติมาตรการดานอุปสงค-อุป ทาน
พลังงานเปนไปอยางยั่งยืน ครอบคลุมและมียุทธศาสตร
2. กฎหมายอนุรักษพลังงาน ค.ศ. 1979 (แกไขปรับปรุง ค.ศ. 1983 1993 1998 2002 และ
2005)
สาระสําคัญเปนการกําหนดพันธกรณีสําหรับเจาของโรงงาน เจาของอาคาร เจาของบริษัทขนสง
และผู ผลิ ตหรื อผู นํ าเข าอุ ป กรณ ที่ใช พลั งงาน รวมทั้ งกํ าหนดให มี การจั ดทํ าและประกาศใช นโยบาย
พื้นฐานว าด วยการใช พลั งงานอย างสมเหตุ สมผลเพื่ อส งเสริ มให ผูใช พลั งงานหลั กในแต ละสาขาใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา และการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑการประเมินการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผลใหเจาของโรงงานและอาคาร เจาของบริษัทขนสง และผูผลิ ตหรือผูนําเขา
อุปกรณที่ใชพลังงานยึดถือปฏิบัติเพื่อใหการใชพลังงานเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
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
ธุรกิจซึ่งสมัครใจดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมเหตุสมผล
ตามประเภทโครงการที่ระบุไวในกฎหมายฯ เพื่อชวยใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล
9.2 สาระสําคัญของมาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานของประเทศญี่ปุน
1. การสงเสริมอุปกรณและระบบที่อนุรักษพลังงานตามกฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือ
การอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใชประโยชน
เพื่อเปนการสงเสริมอุปกรณประหยัดพลังงาน และการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและพาณิช
ยกรรมเกี่ยวกับอุปกรณดังกลาว ไดมีการดําเนินโครงการกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ําโดยธนาคารเพื่อ
การพัฒนาแหงประเทศญี่ปุนและ Business Finance Cooperation และการลดหยอนภาษีเพื่อ
สงเสริมการปฏิรูปโครงสรางอุปสงค-อุปทานพลังงาน รวมทั้งการใหความชวยเหลือตามกฎหมายวา
ดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใชประโยชน
2. การเรงพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษพลังงาน
เพื่อเปนการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานในอนาคต ไดมีการสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานโดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม
และภาคการศึกษา
3. การกําหนดและการใชบังคับแนวทางอนุรักษพลังงานตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน
ภาคอุ ต สาหกรรม ได มี การกํ าหนดแนวทาง มาตรฐานการดํ า เนิ น การและหลั กเกณฑ ก าร
ประเมินสําหรับการอนุรักษพลังงานในโรงงาน
ภาคคมนาคมขนสง ไดมีการกําหนดมาตรฐานการใชพลังงานสําหรับรถยนตและรถบรรทุก
ภาคพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ไดมีการกําหนดมาตรฐานการอนุรักษพลังงานสําหรั บ
อาคาร บานพักอาศัย และเครื่องจักรและอุปกรณ
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4. การสรางความตระหนักเกี่ยวกับการใชพลังงานโดยกิจกรรมประชาสัมพันธ
การเผยแพรประชาสัมพันธมาตรการอนุรักษพลังงานดําเนินการโดยคณะกรรมการสงเสริม
มาตรการอนุรักษพลังงานและทรัพยากร (Council fro Promotion of Energy and Resources
Conservation Measures) รวมทั้งการจัดทําและเผยแพรโปสเตอรและแผนพับ การจัดสัมมนา และ
การเผยแพรขอมูลความรูผานสื่อสารมวลชน
5. การใชระบบติดฉลากประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงาน
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1995 ญี่ปุนและสหรัฐไดตกลงที่จะใชระบบ International Energy
Star Program เปนมาตรฐานการอนุรักษพลังงานสําหรับอุปกรณในสํานักงาน โดยเริ่มมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1995
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บทที่ 2
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการอนุรักษ
พลังงานของประเทศไทย
1

สถานการณดานพลังงานของประเทศไทย

1.1 ภาพรวมทั่วไป
ประเทศไทยมีแหลงพลังงานหลายประเภท แตมีอยูในปริมาณจํากัดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
พลังงานหลักที่ใชในประเทศคือน้ํามัน สําหรับการผลิตกระแสไฟฟา การคมนาคมขนสง รวมทั้งเปน
วัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมหลายประเภท แตประเทศไทยยังคงตองพึ่งพาการนําเขาน้ํามัน
จากต า งประเทศเป นจํ านวนมากในแต ละป ยั งผลให ป ระเทศไทยมั ก ได รั บ ผลกระทบทั้ งทางด า น
เศรษฐกิจและสังคมเมื่อเกิดวิกฤตการณของโลก อาทิ สงครามในตะวันออกกลาง การลดกําลังผลิต
ของประเทศผูสงออกน้ํามัน ความตองการน้ํามันที่เพิ่มขึ้นในฤดูหนาวของประเทศแถบตะวันตก หรือ
แมกระทั่งความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลกในปจจุบัน
นอกจากปญหาราคาน้ํามันแพงแลว ประเทศไทยยังตองเผชิญกับปญหาการใชพลังงานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจที่คอนขางสูง กลาวคือในรอบ 15 ปที่ผานมา ประเทศไทยใชพลังงานคิดเปน 1.4
เทาของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (1.4 : 1) หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ถาเศรษฐกิจของประเทศ
ของประเทศเติบโตรอยละ 5 ตอป การใชจายดานพลังงานจะเติบโตถึงรอยละ 7 ซึ่งถือเปนสัดสวนการ
ใชพลังงานตอความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจที่คอนขางสูง เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแลว อาทิ
สหรัฐฯ ซึ่งมีอัตราสวนเพียง 0.8 ประเทศญี่ปุน 0.95 หรือแมแตประเทศในยุโรปก็จะมีอัตราสวนที่
ใกล เ คี ย งกั บ ทั้ ง สองประเทศนี้ ซึ่ ง เท า กั บ ว า ประเทศไทยใช พ ลั ง งานในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
สิ้นเปลื องกวา ส งผลใหต นทุ น ในการผลิ ตสูง ศัก ยภาพในการแข งขัน ก็ลดน อยลง อี กทั้ งยังสู ญเสี ย
เงินตราในการนําเขาพลังงานเปนจํานวนมาก
จากป ญหาการใช พลั งงานอย า งไร ป ระสิท ธิภ าพ กอปรกับ ราคาน้ํ า มั นสู งที่ ถูก ควบคุ มโดย
ประเทศผูผลิตและสงออกน้ํามัน จึงนับเปนบทเรียนสําคัญที่ทําใหประเทศไทยตระหนักไดวา จักตอง
พึ่งพาตนเองใหไดมากขึ้น โดยการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนา
พลังงานจากวัตถุดิบภายในประเทศมาใชทดแทนการนําเขาพลังงานจากตางประเทศใหไดมากที่สุด
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1.2 สถานการณพลังงานในป 2549
1.2.1 ภาพรวมพลังงานป 2549
สํ านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ คาดการณ แ นวโน ม
เศรษฐกิจไทยในป 2549 ขยายตัวรอยละ 5.0 อัตราเงินเฟออยูที่ระดับ 4.6 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
เล็กนอย โดยมีการสงออกเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญในป 2549 สภาวะทางเศรษฐกิจไทยสงผลตอ
ภาพรวมการใชพลังงานของประเทศ ในป 2549 โดยสามารถสรุปไดดังนี้
ตารางการใช การผลิต การนําเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน

การใช
การผลิต
การนําเขา (สุทธิ)
การนําเขา/การใช (%)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช
การผลิต
การนําเขา (สุทธิ)
GDP(%)

2545
1,282
631
797
62
6.6
6.2
6.2
5.3

หนวย: เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน
2546
2547
2548
2549
1,351
1,450
1,520
1,557
671
676
743
770
868
988
980
974
64
68
64
63
5.4
6.3
8.9
7.1

7.3
0.7
13.8
6.3

4.5
9.6
-1.1
4.5

2.4
3.7
-0.7
5.0
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1.2.2 การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน
อยูที่ระดับ 1,557 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 โดยการใชน้ํามัน
ลดลงจากปกอนรอยละ 1.9 เนื่องจากราคาน้ํามันทรงตัวอยูในระดับสูง การใชกาซธรรมชาติ เพิ่มขึ้น
รอยละ 2.8 เมื่อเทียบกับป 2548 ปริมาณการใชอยูในระดับต่ําเนื่องจากการปดซอมบํารุงของแหลง
กาซธรรมชาตินําเขาจากพมา การใชลิกไนตลดลงจากปกอนรอยละ 12.3 ในขณะที่ การใชถานหิน
นําเขาเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 34.9 เนื่องจากบริษัท บีแอลซีพีพาวเวอร จํากัด ซึ่งใชถานหินนําเขา
เปนเชื้อเพลิงเริ่มผลิตตั้งแตเดือนเมษายน 2549 การใชไฟฟาพลังน้ํา/ไฟฟานําเขาเพิ่มขึ้นจากปกอน
รอยละ 39.2 เนื่องจากปนี้มีปริมาณน้ําอยูในระดับสูง ประกอบกับการนําเขาจาก สปป.ลาว และ
มาเลเซียเพิ่มขึ้นมาก สําหรับสัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนนั้น น้ํามันมีสัดสวนการใชมาก
ที่สุดรอยละ 43 รองลงมาเปนกาซธรรมชาติรอยละ 37 ลิกไนต/ถานหินนําเขารอยละ 16 และพลังงาน
น้ํา/ไฟฟานําเขารอยละ 3
ตารางการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน

การใช
น้ํามัน
กาซธรรมชาติ
ถานหิน
ลิกไนต
พลังน้ํา/ไฟฟานําเขา
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช
น้ํามัน
กาซธรรมชาติ
ถานหิน
ลิกไนต
พลังน้ํา/ไฟฟานําเขา

2545
1,282
589
468
70
118
37
6.6
5.2
8.6
13.2
-0.4
16.0

หนวย: เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน
2546
2547
2548
2549
1,352
1,450
1,520
1,557
624
687
689
676
501
518
566
581
89
94
107
145
101
119
125
109
36
32
33
46
5.4
5.9
7.2
27.0
-14.4
-3.4

7.3
10.1
3.3
5.9
18.4
-12.1

4.8
0.4
9.2
1 3.8
4.6
2.4

2.4
-1.9
2.8
34.9
-12.3
39.2
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1.2.3 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน
อยูที่ระดับ 770 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 3.7 โดยการ
ผลิตน้ํามันดิบ คอนเดนเสท และไฟฟาพลังน้ําเพิ่มขึ้นมาก แตการผลิตลิกไนตของภาคเอกชนลดลง
มากเชนกัน เนื่องจากบริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) หยุดทําการผลิตเพราะปริมาณสํารอง
ลิกไนตหมด
ตารางการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน

การผลิต
น้ํามันดิบ
คอนเดนเสท
กาซธรรมชาติ
ลิกไนต
ไฟฟาพลังน้ํา
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การผลิต
น้ํามันดิบ
คอนเดนเสท
กาซธรรมชาติ
ลิกไนต
ไฟฟาพลังน้ํา

2545
631
76
49
357
117
32
6.2
22.1
3.6
4.5
0.8
19.3

หนวย: เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน
2546
2547
2548
2549
671
676
743
770
96
86
114
130
57
62
63
69
378
388
412
424
108
115
129
111
32
25
25
36
6.3
27.5
16.6
6 .0
-8.2
-2.2

0.7
-11.2
8.8
2.5
6.5
-18.4

9.9
33.2
1.9
6.2
12.2
-3.6

3.7
13.8
8.8
2.9
-13.6
45.6
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1.2.4 การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย
อยูที่ระดับ 1,051 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 0.4
โดยกาซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 ลิกไนตลดลงรอยละ 28.7 ถานหินนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 23.3
เพื่อทดแทนลิกไนตในประเทศ ไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 3.8 ขณะที่น้ํามันลดลงรอยละ 2.2 โดยน้ํามันยัง
ครองสัดสวนการใชสูงสุดของพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายอยูที่รอยละ 61 รองลงมาเปนไฟฟารอย
ละ 21 ลิกไนต/ถานหินน้ําเขารอยละ 12 และกาซธรรมชาติรอยละ 6
ตารางการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย

การใช
น้ํามันสําเร็จรูป
กาซธรรมชาติ
ถานหินนําเขา
ลิกไนต
ไฟฟา
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช
น้ํามันสําเร็จรูป
กาซธรรมชาติ
ถานหินนําเขา
ลิกไนต
ไฟฟา

2545
880
579
43
40
43
175
7.3
5.9
15.9
22.8
7.5
6.8

หนวย: เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน
2546
2547
2548
2549
931
1,021
1,046
1,051
613
661
654
640
46
54
55
59
61
67
81
100
24
37
42
30
187
202
214
222
5.8
5.7
7.9
52.8
-43.6
6.9

9.8
8.1
17.5
9.3
54
7.7

2.5
-1.2
2.2
21.6
1 3.5
5.9

0.4
-2.2
6.2
23.3
-28.7
3.8

1.2.5 มูลคาการนําเขาพลังงาน
มีมูลคารวม 912,240 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 126,264 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
16.0 โดยการนําเขาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปมีมูลคารวม 805,627 ลานบาท (88%) เพิ่มขึ้นจากป
กอน 105,017 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14.9 มูลคานําเขาเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากราคาน้ํามันสูงขึ้นรอยละ
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24.5 ในขณะที่ปริมาณการนําเขาลดจากระดับ 828 พันบารเรล/วัน เหลือ 823 พันบารเรล/วัน หรือ
ลดลงรอยละ 0.5
ตารางมูลคาการนําเขาพลังงาน
การนําเขา
น้ํามันดิบ
น้ํามันสําเร็จรูป
กาซธรรมชาติ
ถานหิน
ไฟฟา
รวม

2545
286,953
25,817
35,073
7,872
4,474
360,189

2546
346,057
30,735
42,635
9,370
4,159
432,956

2547
486,627
41,533
46,053
12,275
5,660
592,148

หนวย: ลานบาท
2548
2549
644,933 749,785
55,680
55,842
62,827
79,390
15,422
18,809
7,114
8,414
785,976 912,240

1.2.6 มูลคาการใชพลังงานขั้นสุดทาย
มีมูลคา 1,488,280 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 219,305 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17.3
โดยมูลคาการใชน้ํามันสําเร็จรูปเพิ่มขึ้น 134,315 ลานบาท หรือ รอยละ 17.1 และมูลคาการใชไฟฟา
เพิ่มขึ้น 58,321 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.8
ตารางมูลคาการใชพลังงานขั้นสุดทาย
ชนิด
น้ํามันสําเร็จรูป
กาซธรรมชาติ
ลิกไนต/ถานหิน
ไฟฟา
พลังงานทดแทน
รวม

2545
451,368
13,386
8,596
247,590
70,596
791,536

2546
515,127
13,793
9,223
265,771
84,787
888,701

2547
606,236
16,539
13,413
299,991
95,543
1,031,722

หนวย: ลานบาท
2548
2549
783,671 917,986
20,260
30,300
18,058
20,451
327,642 385,963
119,344 133,580
1,268,975 1,488,280

1.2.7 การใชน้ํามันสําเร็จรูป
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มีปริมาณรวม 709 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากปกอนรอยละ 1.3 เนื่องจากราคาน้ํามันเบนซิน
และดีเซลอยูในระดับสูง และมาตรการประหยัดพลังงานของภาครัฐ ซึ่งสงผลใหประชาชนหันมา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอยางชัดเจน ประกอบกับการหันมาใชเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นแทน
น้ํามัน เชน กาซ NGV และไบโอดีเซลชุมชนที่มีการใชอยางแพรหลายในชนบท
ตารางการใชน้ํามันสําเร็จรูป

ชนิด

2547

2548

2549

เบนซิน
132
125
ธรรมดา 91
80
75
พิเศษ
52
50
-แกสโซฮอล
1
12
-95
51
39
ดีเซล
338
338
กาด
0.40
0.37
เครื่องบิน
73
74
น้ํามันเตา
104
107
LPG**
70
75
รวม
718
719
**ไมรวมการใช LPG ที่ใชเปน Feed stocks ในปโตรเคมี

125
78
47
18
29
318
0.34
78
102
85
709

หนวย: พันบารเรลตอวัน
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
2547
2548
2549
0.3
-5.3
0.01
1.7
-6.4
4.1
-1.7
-3.7
-6
2,214.3 1,032.1
56.5
-3.6
-24.5
-24.8
11.8
-0.1
-5.7
-35
-8.6
-6.8
12.7
1.1
4.9
21.5
2.3
-4.1
1.5
8.1
13.6
9.7
0.1
-1.3

1.2.8 การใชเชื้อเพลิงในรถยนตเครื่องเบนซิน
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การใชน้ํามันเบนซินเปนเชื้อเพลิงในรถยนต มีปริมาณ 125 พันบารเรลตอวัน ใกลเคียงกับปที่
แลว โดยเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.01 เนื่องจากระดับราคาสูงจากการประกาศลอยตัวราคาน้ํามันเบนซิน
ตั้งแตปลายป 2547 เปนตนมาทําใหประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริโภคน้ํามันเปนเชื้อเพลิง
ในรถยนตอยางชัดเจน ในขณะที่สวนหนึ่งหันไปใชเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆ เพื่อทดแทนน้ํามันไดแก
LPG และ NGV สงผลใหการใช LPG ในรถยนตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 50.2 และ NGV เพิ่มขึ้นรอยละ 62.8
จํานวนรถที่ติดตั้ง NGV มีจํานวนทั้งสิ้น 25,371 คัน และมีสถานีบริการ 99 สถานี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2549 โดยใน ป 2550 กําหนดเปาหมายมีจํานวนรถเครื่องยนตเบนซินที่ติดตั้ง NGV ทั้งสิ้น 60,850
คันและมีสถานีบริการ 270 สถานี
หากวิเคราะหการใชเชื้อเพลิงในรถยนตเครื่องเบนซินทั้งหมด ซึ่งประกอบดวยรถยนตเครื่อง
เบนซิน และรถยนตที่เคยใชน้ํามันเบนซินเปลี่ยนเครื่องไปใช LPG และ NGV พบวาในป 2549 การใช
เชื้อเพลิงรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 3.8 โดยเบนซินมีสัดสวนรอยละ 89 LPG รอยละ 9 และ NGV รอยละ 2
การใชเชื้อเพลิงในรถยนตเครื่องเบนซิน

เบนซิน(ลานลิตร)
LPG (ลานลิตร)
NGV(ลานลูกบาศกฟุตตอวัน)
พันตันน้ํามันดิบ
เบนซิน
LPG
NGV
รวม
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
เบนซิน
LPG
NGV
รวม

2546
7,635
388
0.31

2547
7,661
417
2.94

2548
7,248
560
6.44

2549
7,254
841
10.2

5,688
245
3
5,936

5,707
263
27
5,997

5,400
353
59
5,812

5,404
530
101
6,035

4.2
-8.4
19.6
3.6

0.3
7.3
849.1
1.0

-5.4
34.5
118.1
-3.1

0.1
50.2
62.8
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

ครัวเรือน
อุตสาหกรรม
รถยนต
ปโตรเคมี
รวม

2547

2548

2549

1,513.2
440.7
225.0
424.6
2,603.5

1,604.1
449.8
302.6
566.5
2,923.0

1,711.9
512.3
454.4
541.6
3,220.2

หนวย : ลานกิโลกรัม
อัตราการ
สัดสวน(%)
เปลี่ยนแปลง(%)
6.7
53
13.9
16
50.2
14
-4.4
17
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 และอื่นๆ
(โพรเพน อีเทน และ LPG) ปริมาณ 518 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 16 เพิ่มขึ้น
จากปกอนรอยละ 5.5 และที่เหลือรอยละ 9 ใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณ 291
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 12.4
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ตารางการใชกาซธรรมชาติรายสาขา
หนวย: ลานลูกบาศกฟุต/วัน
2549 อั ต ร า ก า ร
สั ด ส ว น เปลี่ยนแปลง (%)
2545 2546 2547 2548 2549 (%)
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
355
385
389
491
518
16 26.2
5.5
โตรเคมี แ ละ
อื่นๆ
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 ที่เหลือใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของ
SPP และ IPP จํานวน 4 ลานตัน
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ตารางการใชลิกไนต/ถานหิน
หนวย: ลานตัน
2549
2548
การใชลิกไนต
ผลิตกระแสไฟฟา(กฟผ.)
อุตสาหกรรม
การใชถานหิน
อุตสาหกรรม
ผลิตกระแสไฟฟา(SPP และ IPP)
ความตองการ

21
17
4
9
6
2
30

ปริมาณ
19
16
3
12
8
4
31

อัตราเพิ่ม(%) สัดสวน(%)
-9.1
100
-3.9
83
-28.7
17
34.9
100
23.3
69
71.4
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

สาขา

2546

2547

2548

2549

บานและที่อยูอาศัย 23,330 24,538 25,514 26,707
ธุรกิจ
25,337 28,687 30,164 31,582
อุตสาหกรรม
48,294 50,811 53,894 56,747
เกษตรกรรม
228
245
250
221
อื่นๆ
9,019 10,045 10,815 11,343
รวม
106,208 114,326 120,637 126,600
1.3 แนวโนมการใชพลังงานป 2550

หนวย : กิกะวัตต-ชั่วโมง
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
2548
2549
4.0
4.7
5.2
4.7
6.1
5.3
1.7
-11.6
7.7
4.9
5.5
4.9
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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 ซึ่ง
เปนปที่มีปริมาณน้ํามากเปนพิเศษ การใชน้ํามันคาดวาจะเพิ่มเล็กนอยรอยละ 1.7 โดยประมาณการวา
ความตองการน้ํามันสําเร็จรูปทุกชนิดเพิ่มขึ้นยกเวนน้ํามันเตา การใชลดลงรอยละ 8.5 เนื่องจาก กฟผ. ลด
การใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงลงถึงรอยละ 35.6 จากระดับ 1,918 ลานลิตรในป 2549 เหลือ 1,236 ลานลิตร
ในป 2550 เพราะในปหนา ปตท. สามารถจัดหากาซธรรมชาติให กฟผ. ไดมากขึ้น อีกทั้งบริษัท บีแอลซีพี
เพาเวอร จ ากัด ที่ใชถานหินนําเขาเปนเชื้อเพลิงจะสามารถผลิตไดเต็มที่ตั้งแตตนป 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 ประมาณการใชน้ํามันสําเร็จรูป
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ในชวง 1-2 ปที่ผานมา การใชน้ํามันเบนซินและดีเซลไดลดลงมาตลอดอยูในระดับที่คงที่
พอสมควรแลว ดังนั้นจึงคาดวาในป 2550 การใชน้ํามันเบนซินและดีเซลจะเพิ่มสูงขึ้นแมวาราคา
น้ํามันในปหนาจะยังคงทรงตัวอยูในระดับสูงก็ตาม โดยคาดวาการใชน้ํามันเบนซินจะเพิ่มขึ้นรอย
ละ 3.2 และการใชน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 ซึ่งเปนอัตราที่ไมสูงนักเนื่องจากผูใชรถมี
ทางเลือกการใชเชื้อเพลิงอื่นทดแทนน้ํามัน ไดแก LPG และ NGV สําหรับการใช LPG ในรถยนต
คาดวาอัตราเพิ่มของการใชจะชะลอตัวลงจากป 2549 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะลดการ
ชดเชยราคา LPG ทําใหราคาสูงขึ้นและรถแท็กซี่สวนหนึ่งจะหันไปใช NGV มากขึ้นตามนโยบาย
รัฐบาลดังนั้นจึงคาดวาการใช LPG ในรถยนตจะเพิ่มขึ้นรอยละ 10.9
ตารางประมาณการใชน้ํามันสําเร็จรูป

ชนิด
เบนซิน
ดีเซล
กาด+เครื่องบิน

2548
7,248
19,594
4,314

2549p
7,254
18,461
4,527

2550f
7,483
18,907
4,752

น ามันเตา
6,205
5,944
5,436
LPG**
4,364
4,960
5,268
รวม
41,725
41,146
41,845
**ไมรวมการใช LPG ที่ใชเปน Feed stocks ในปโตรเคมี

หนวย: ลานลิตร
อัตราการเปลี่ยนแปลง
(%)
2548 2549p 2550f
-5.3
0.01
3.2
-0.1
-5.7
2.4
1.1
4.9 5.0
2.3
8.1
0.1

-4.1
13.6
-1.3

-8.5
6.2
1.7

1.3.3 ประมาณการใชกาซธรรมชาติ
คาดวาปริมาณความตองการในป 2550 จะเพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 7.0 โดยการใชมี
จํานวน 3,460 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เนื่องจากการผลิตภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นจากแหลง ภู
ฮอมจํานวน 80-100 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ทั้งนี้แหลงภูฮอมเริ่มทําการผลิตในชวงปลายป
2549) และจากแหลง JDA ที่คาดวาจะเริ่มผลิตในชวงเดือนพฤษภาคม 2550 เปนตนไป โดย
ปริมาณการผลิตสูงสุดอยูที่ระดับ 200 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน นอกจากนั้นยังมีการนําเขาจากพมา
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เพิ่มขึ้นจากระดับ 878 ลานลูกบาศกฟุตตอวันในป 2549 เปน 921 ลานลูกบาศกฟุตตอวันในป
2550
1.3.4 ประมาณการใชลิกไนต/ถานหินนําเขา
จะยังคงเพิ่มขึ้นในระดับสูงถึงรอยละ 13.4 เนื่องจากโรงไฟฟา BLCP ที่ใชถานหินนําเขา
เปนเชื้อเพลิงไดเริ่มทําการผลิตในชวงป 2549 จะสามารถผลิตเต็มกําลัง 1,400 เมกกะวัตต ในป
2550 ซึ่งคาดวาจะใชถานหินจํานวน 3.5 ลานตัน สําหรับการใชถานหินในภาคอุตสาหกรรมมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นมากเชนกัน เพื่อทดแทนลิกไนตในประเทศที่มีจํานวนจํากัด เนื่องจากบริษัท ลาน
นาลิกไนต หยุดการผลิต
1.3.5 ประมาณการผลิตไฟฟา
คาดวาการผลิตและการซื้อไฟฟาของ กฟผ. จะเพิ่มขึ้นเปน 149,471 กิกกะวัตตชั่วโมง
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 โดยการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติและถานหิน/ลิกไนตจะเพิ่มขึ้นมาก
เนื่องจาก บริษัท บีแอลซีพีเพาเวอร จ ากัด สามารถผลิตไดเต็มที่ และ ปตท. สามารถจัดหากาซ
ธรรมชาติให กฟผ. เพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณการผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา น้ํามันเตา และการนําเขา
ไฟฟาจะลดลง

2

พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
พ.ศ .2535

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานที่สําคัญของไทยไดแก พระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
พ.ศ .2535 และพระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535
สวนนี้จะกลาวถึงพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ .2535 ซึ่ง
เป น กฎหมายที่ ระบุ เ กี่ ย วกั บ การกํ า หนดนโยบายและแผนการบริ หารและพั ฒนาพลั งงานของ
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
เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านในด า นนโยบายและการบริ ห ารพลั ง งานของประเทศมี เ อกภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยใหมีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานซึ่งเปนสวนราชการระดับกรม
สังกัดกระทรวงพลังงาน ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมอบหมาย จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
2.2 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฯ
2.2.1 คํานิยามของพลังงาน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ใหคํานิยามของคําวา “พลังงาน” เชนเดียวกันกับคํานิยามของคํา
ดังกลาวที่ใหไวในพระราชพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 กลาวคือ
"พลังงาน" หมายความถึง ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใหงานได ไดแก
พลั งงานหมุ น เวี ยน และพลั งงานสิ้ น เปลื อง และให หมายความรวมถึ งสิ่ งที่ อาจให งานได เช น
เชื้ อ เพลิ ง ความร อ น และไฟฟ า เป น ต น โดย "พลั ง งานหมุ น เวี ย น" ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล น้ํา แสงอาทิตย ความรอนใต
พิภพ ลม และคลื่น เปนตน สวน "พลังงานสิ้นเปลือง" หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน
หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน สวนคํา
วา "เชื้อเพลิง" ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามัน
เชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ กาซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสังเคราะห ฟน ไม แกลบ กากออย ขยะและสิ่งอื่น
ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2.2.2 องคประกอบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
พระราชบั ญ ญั ติ ฯ ระบุ ใ ห มี ค ณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห ง ชาติ ป ระกอบด ว ย
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน
รองประธานกรรมการ รองนายกรั ฐมนตรี รั ฐ มนตรี ป ระจํ าสํ านั ก นายกรั ฐมนตรี คนหนึ่ ง ซึ่ ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการต า งประเทศ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงคมนาคม รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงพาณิ ช ย รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทย รั ฐมนตรี วาการกระทรวงพลั งงาน รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงอุ ตสาหกรรม
ปลั ดกระทรวงอุ ต สาหกรรม เลขาธิ การคณะกรรมการกฤษฎี ก า เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน เปนกรรมการและเลขานุการ
2.2.3 อํานาจหนาที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
พระราชบัญญัติฯ กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ดังนี้
(1) เสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ ตอคณะรัฐมนตรี
(2) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดราคาพลังงานให สอดคลองกับนโยบาย
และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ
(3) ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเรงรัดการดําเนินการของ คณะกรรมการทั้งหลาย
ที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับพลังงาน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
พลังงาน เพื่อใหมีการดําเนินการให สอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน
ของประเทศ
(4) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนา พลังงานของ
ประเทศ
(5) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
2.2.4 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติ ฯ ยั ง กํ า หนดให มี ก ารจั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
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) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
มอบหมาย
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานขางตน
สํ า นั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งานอาจขอให กระทรวง ทบวง กรม ราชการส ว นท องถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด ๆ เสนอรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องตาง ๆ ที่จําเปนที่
เกี่ยวของกับนโยบายแผนการบริหารและพัฒนา พลังงานของประเทศได
นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติหรือสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
อาจเชิญบุคคลหนึ่ งบุคคลใดมาให ขอเท็จจริ ง คํ าอธิบ าย ความเห็น หรือคํ าแนะนําได ตามที่
เห็นสมควร
2.2.5 ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
นอกจากการจั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งานแล ว พระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ .ศ .2535 ยังกําหนดเกี่ยวกับการแตงตั้งผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีอํานาจหนาที่ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานรับผิดชอบขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการและลูกจางในสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน รวมทั้งการแตงตั้งรองผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และผูชวยผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เป นผู ชวยสั่ งและปฏิ บัติราชการ โดยให ผูอํานวยการสํ านักงานนโยบายและแผนพลั งงาน รอง
ผูอํานวยการฯ และผูชวยผูอํานวยการฯ เปนขาราชการพลเรือนสามัญ

3.

นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ
พ.ศ. 2549

ตามที่ พ ระราชบั ญญั ติคณะกรรมการนโยบายพลั งงานแห งชาติ 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
จัดตั้งองคกรอิสระกํากับดูแล
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
⎝

เรงรัดและสงเสริมการสํารวจและพัฒนาแหลงเชื้อเพลิงพลังงาน
o ส งเสริ ม การสํ า รวจพั ฒ นาแหล งเชื้ อ เพลิ งป โ ตรเลี ย มทั้ ง ในประเทศและ
เขตพื้นที่ทับซอนกับประเทศเพื่อนบาน
 เร งจั ด หาก าซธรรมชาติใ นอา วไทยเพิ่ มเติ ม จากแหล งยู โ นแคล
แหลงอาทิตย แหลงบงกช แหลงไพลิน และแหลงกาซในเขต
พื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (JDA)
 พั ฒ นาโครงข า ยท อ ก า ซธรรมชาติ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น ได แ ก
สหภาพพมา แหลง M7/M9 และ A1 และประเทศอินโดนีเซีย
แหลงนาทูนา และหรือ LNG จากตางประเทศ
 เรงรัด การเจรจาตกลงเกี่ยวกั บ การพั ฒนาทรัพยากรปโตรเลีย ม
ในเขตไหลทวีปทับซอนไทย - กัมพูชา
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สงเสริมบทบาทของ ปตท.สผ. ในการสํารวจพัฒนาแหลงปโตรเลียมทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ
ปรับปรุงแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศ
o ปรั บ ค า พยากรณ ไ ฟฟ า ให เ หมาะสมและสอดคล อ งกั บ ภาวะเศรษฐกิ จ
เพื่อใหการลงทุนดานกิจการไฟฟาเปนไปอยางเหมาะสมและเพียงพอตอ
ความตองการใช
o ส งเสริ ม บทบาทของภาคเอกชนให มี สว นร ว มในการผลิ ต ไฟฟ า เพิ่ ม ขึ้ น
โดยเรงรัดการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาราย
ใหญ (IPP)
o กระจายแหลงและชนิดเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา รวมถึงการรับซื้อ
ไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน เพื่อความมั่นคงดานพลังงาน เสถียรภาพ
ของราคาโดยคํ านึ ง ถึ ง ต น ทุ น การผลิ ต ผลกระทบสิ่ ง แวดล อม และ
ประโยชนตอผูบริโภค
o

⎝

3.1.3 สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
⎝

⎝

⎝

⎝

⎝

กํ า หนดเป า หมายและเร ง ดํ าเนิ น การอนุ รั ก ษ พ ลั งงานทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และ
ประชาชน เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง และปลูกฝงใหเกิด
การใช พ ลั ง งานอย า งรู คุ ณ ค า เช น การเลื อ กซื้ อ อุ ป กรณ ที่ ติ ด ฉลากแสดง
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน เปนตน
จั ด ตั้ ง องค ก รหลั ก ในการผลั ก ดั น และการบริ ห ารจั ด การด า นการใช พ ลั ง งาน
(National Demand Side Management Office) เพื่อใหการดําเนินการสงเสริม
การประหยัดพลังงานเปนไปอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพ มีความตอเนื่อง
เร งดํ าเนินการกํ าหนดมาตรฐานการประหยัดพลั งงานของอุป กรณ เครื่องจั กร
และเครื่องยนตที่ใชพลังงาน รวมทั้ง ดําเนินการติดฉลากอุปกรณที่ไดกําหนด
มาตรฐานไวแลว
ส ง เสริ ม การใช ร ะบบขนส ง มวลชนให ม ากขึ้ น โดยจั ด เตรี ย มพื้ น ที่ จ อดรถใน
ลักษณะ Park & Ride และอํานวยความสะดวก โดยเตรียม Feeder ใหบริการ
เดินทางเขาสูเมือง
สนับสนุนใหมีการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาดวยระบบผลิตไฟฟา และความ
รอนรวมกัน (Cogeneration) ซึ่งเปนระบบการผลิตไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ โดย

92

⎝

ผานระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) และระเบียบการรับ
ซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) ในปริมาณที่เหมาะสม
ริ เ ริ่ ม มาตรการประหยั ด พลั ง งานในภาคขนส ง ได แ ก การพั ฒ นาระบบขนส ง
มวลชน ระบบ Logistics และการพัฒนายานยนตประหยัดพลังงาน เปนตน

3.1.4 สงเสริมพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศ
เพื่อกระจายชนิดเชื้อเพลิงและลดการพึ่งพาการนําเขาพลังงาน
⎝

⎝

⎝

⎝

⎝

สงเสริมการใชกาซธรรมชาติ (NGV) กาซโซฮอล (Gasohol) และไบโอดีเซล
(Biodiesel) ทดแทนน้ํามันเชื้ อเพลิงในภาคขนสง ตามความเหมาะสมกั บ
ศักยภาพดานการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ
สนับ สนุ นใหมี การรั บซื้ อไฟฟ าจากพลั งงานหมุนเวี ยน เชน วั สดุ เหลือใช จาก
การเกษตร ของเสียจากอุตสาหกรรม กาซชีวภาพ ขยะ ลม พลังงานแสงอาทิตย
ในสัดสวนและราคาที่เหมาะสม โดย เรงออกประกาศขยายปริมาณการรับซื้อ
ไฟฟาจากผูผลิตขนาดเล็กมาก (VSPP) และการกําหนดราคารับซื้อ ไฟฟาสวน
เพิ่มจากราคาตามระเบียบ
จัดตั้งองคการมหาชนเพื่อดําเนินการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในชุมชนให
เกิดขึ้นอยางจริงจังและยั่งยืน เนื่องจากการดําเนินการจะเปนไปอยางคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนเชิงนโยบาย เพื่อหาแนวทาง
ที่เหมาะสม ในการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ
เผยแพรใ หความรู เพื่ อใหประชาชนรู จักและมั่ นใจการเลือกใชเ ชื้อเพลิงอื่นเช น
NGV กาซโซฮอล และไบโอดีเซล รวมทั้ง ประชาสัมพันธเพื่อสรางความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับความจําเปนในการสงเสริม และพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆ เชน
ถานหิน และอื่นๆ

3.1.5 กําหนดโครงสรางราคาพลังงาน
เพื่อใหการกําหนดราคาพลังงานโปรงใส เปนธรรม และสะทอนตนทุนที่แทจริง
⎝

กํ า กั บ ดู แ ลให ก ารกํ า หนดราคาน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เป น ไปตามกลไกตลาดที่ เ สรี
โปรงใส และเปนธรรม
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⎝

⎝

⎝

⎝

⎝

เร ง ดํ า เนิ น การเพื่ อ ลดภาระหนี้ สิ น กองทุ น น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และวางกรอบแนว
ทางการใชงบประมาณของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในอนาคต
ปรับโครงสรางราคาและการชดเชยกาซหุงตม (LPG) เพื่อใหราคาสะทอนตนทุน
และลดการบิดเบือนของการใชกาซหุงตมที่ไมเหมาะสม
ปรับวิธีการคํานวณคา Ft ใหมีความเหมาะสมและเปนธรรมยิ่งขึ้น โดยใหมีการ
สงผานตนทุนคาเชื้อเพลิง และคาซื้อไฟฟาภายใตการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
กํ า กั บ ดู แ ลอั ต ราค า ตอบแทนในการจั ด หา ค า ผ า นท อ และการจํ า หน า ยก า ซ
ธรรมชาติ ใหมีความชัดเจน โปรงใส และเปนธรรมตอผูบริโภค
ติดตามและกํากับดูแลราคาพลังงานทดแทน (NGV, Gasohol, Biodisel) ให
สะทอนตนทุนและเปนธรรมแกผูบริโภค

3.1.6 กําหนดมาตรการดานพลังงานสะอาด
เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการพลังงานในรูปแบบตางๆ
⎝

⎝

⎝
⎝

⎝

กํ าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ ามั น สํ า เร็ จรู ป ให สูง ขึ้ น อย างเหมาะสม เพื่ อให
สอดคลองกับการจัดการดานสิ่งแวดลอมของประเทศ
ใหความสําคัญในการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาธุรกิจพลังงาน
โดยให ผูผลิต ผูจําหนาย และผูใชรวมรับผิดชอบคาใชจายในการปองกันและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติตามพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมที่ใหสัตยาบันไวกับมิตรประเทศ
รวมมื อกับ นานาประเทศในการดํา เนินการดานสิ่ งแวดล อมที่ เกี่ ยวข องกั บการ
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
ยั่งยืนและ สอดคลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้
3.2.1 จัดหาพลังงาน
⎝

⎝

กําหนดมาตรการที่กอใหเกิดการพัฒนาและจัดหาพลังงานของประเทศที่ทําให
เกิดความมั่นคง มีใชอยางพอเพียงและทั่วถึง และลดการนําเขาพลังงานจาก
ตางประเทศ
สนับสนุนสงเสริมการใชพลังงานทดแทน และศึกษาวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือก
อื่นๆ

3.2.2 พัฒนาพลังงานแบบยั่งยืน
⎝

⎝
⎝

⎝

ใหความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการพัฒนาพลังงาน ควบคู
ไปกับลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาธุรกิจพลังงาน
ปฏิบัติตามพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมที่ใหสัตยาบันไวกับมิตรประเทศ
ใหผูผลิต ผูจําหนาย และผูใชเขามามีสวนรวมในการรับผิดชอบผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม
ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการพลังงาน

3.2.3 ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
⎝

สนั บ สนุ น หน ว ยงานอื่ น ในการพั ฒ นาโครงการที่ ส ง ผลในการลดใช พ ลั ง งาน
โดยเฉพาะน้ํามัน ไดแก การพัฒนาระบบขนสงมวลชน ระบบ Logistics การ
พัฒนายานยนตประหยัดพลังงาน เปนตน

3.2.4 สงเสริมการแขงขันในธุรกิจพลังงาน
⎝

สงเสริมการแขงขันในธุรกิจพลังงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความเปนธรรม
โดยมีระบบกํากับดูแลการประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพและสรางความเปน
ธรรมใหแกผูบริโภค
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4.

พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535

กฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานของไทยคือ พระราชบัญญัติการ
พัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งมีวัตถุประสงคและสาระสําคัญ ดังนี้
4.1 วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติฯ
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่ไดมีการจัดตั้งสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเดิม) ขึ้นเปนสวนราชการ
สังกัดกระทรวงพลังงาน เพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายพลังงานของประเทศ ในการนี้
สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2496 เพื่อใหสอดคลองกัน โดยเปลี่ยน
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 การผลิตเชื้อเพลิงจาก
ชีวมวล และการสูบน้ําดวยไฟฟา
(5) กําหนดระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การสง การใช และการ
อนุรักษแหลงพลังงาน ตลอดจนควบคุมและกํากับดูแลใหเปนไปตามระเบียบและมาตรฐานนั้น
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(6) กําหนดอัตราคาตอบแทนสําหรับการใชพลังงานที่ดําเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน
(7) จัดใหมี ควบคุม สราง ซื้อ 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” ซึ่ง
พระราชบัญญัติฯ ใหคํานิยามวาเปน พลังงานซึ่งไดกําหนดใหมีการควบคุมตามบทแหง
พระราชบัญญัตินี้เวนแตปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม

5.

พระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน พ.ศ. 2535

สวนนี้จะกลาวถึงพระราชบัญญัติสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งประกอบไป
ดวย 9 หมวด 61 มาตรา วัตถุประสงคและสาระสําคัญของกฎหมายฉบับดังกลาวสรุปได ดังนี้
5.1 วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติฯ
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากความตองการใชพลังงาน
เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเปน
ภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไวใชตามความตองการที่
เพิ่มขึ้นดังกลาวและปจจุบันการดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหมีการผลิต และการใชพลังงาน
อย า งประหยั ดและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนก อ ให เ กิ ดการผลิ ต เครื่ องจั ก รและอุ ป กรณ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพและวั ส ดุ ที่ ใ ช ใ นการอนุ รัก ษ พ ลั ง งานขึ้ น ภายในประเทศนั้ น ยั งไม สามารถเร งรั ด
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได สมควรกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริม และชวยเหลือ
เกี่ยวกับการใชพลังงาน โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงาน การ
กําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาและอนุรักษ
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พลั ง งานเพื่ อ ให ก ารอุ ดหนุ นช วยเหลื อ ในการอนุ รั กษ พ ลั งงาน การป องกั น และแก ไ ขป ญหา
สิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกําหนดมาตรการ
เพื่อสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงานหรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช
ในการอนุรกั ษพลังงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
5.2 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฯ
5.2.1 คํานิยามของพลังงาน และการอนุรักษพลังงาน
"พลังงาน" ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายความถึง ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยู
ในตัวของสิ่งที่อาจใหงานได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และใหหมายความ
รวมถึงสิ่งที่อาจใหงานได เชน เชื้อเพลิงความรอน และไฟฟา เปนตน โดย "พลังงานหมุนเวียน"
ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล น้ํา
แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคลื่น เปนตน สวน "พลังงานสิ้นเปลือง" หมายความรวมถึง
พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ และ
นิวเคลียร เปนตน
สวนคําวา "เชื้อเพลิง" ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน
ทรายน้ํามัน น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ กาซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสังเคราะห ฟน ไม แกลบ กาก
ออย ขยะและสิ่งอื่น ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติยังไดใหคํานิยามของคําวา "น้ํามันเชื้อเพลิง" วา หมายถึง กาซ
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันอื่น ๆ ที่
คล ายกับ น้ํ ามั นที่ ไ ด ออกชื่ อมาแล วและผลิ ตภั ณฑ ปโตรเลีย มอื่ น ตามที่ คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา สวนคําวา "กาซ" ใหหมายถึง กาซ
ปโตรเลียมเหลวที่ใชเปนกาซหุงตมหรือกาซไฮโดรคารบอนเหลว ซึ่งไดแก โปรเปน โปรปลีน นอรมัล
บิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทีลีนส อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันเปนสวนใหญ
สํ า หรั บ คํ า ว า “การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน” นั้ น พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ไ ด ใ ห คํ า นิ ย ามไว ว า
หมายถึง การผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด
5.2.2 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
พระราชบัญญัติฯ กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติฯ ดังนี้
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(1) เสนอนโยบาย เป า หมาย หรื อ มาตรการเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานต อ
คณะรัฐมนตรี
(2) เสนอตอคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดโรงงาน
ควบคุม และอาคารควบคุมการบริหารจัดการพลังงาน
(3) ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงวาดวย
สําหรับโรงงานควบคุม
- มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงาน
ควบคุม
- แบบและระยะเวลาการสงขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การใชพลังงานและการ
อนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม
- หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลการใชพลังงาน การติดตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานใน
โรงงานควบคุม
- หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุม
- หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ
ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุม
สําหรับอาคารควบคุม
- คาการถายเทความรอนรวมของอาคารและการใชพลังงานในอาคาร
- หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินหาคาการถายเทความรอนของวัสดุ
กอสรางอาคาร คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร และการใชพลังงานในอาคาร
- มาตรฐานการปรับอากาศ การทําน้ํารอนและการใหความรอนในอาคาร
สําหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ
- การกําหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน
อั ตราการสิ้ น เปลื องพลั งงานและประสิ ทธิ ภ าพการใช พ ลั งงาน สํ าหรั บ เครื่ องจั ก รหรื อ
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง
- การกําหนดวัสดุตามประเภท คุณภาพและมาตรฐาน สําหรับวัสดุเพื่อใชในการ
อนุรักษพลังงาน
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(4) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคั ญของการใช จาย
เงินกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(5) กําหนดชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมตองสงเงินเขากองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน
(6) กําหนดอัตราการสงเงินเขากองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานสําหรับน้ํามัน
เชื้อเพลิง
(7) ใหความเห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาสําหรับโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุมการบริหารจัดการพลังงาน
(8) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการใหการสงเสริมและชวยเหลือแก
โรงงาน อาคาร ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง และผูผลิตหรือผู
จําหนายวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
5.2.3 มาตรการสําหรับโรงงาน
1.
การอนุรักษพลังงานในโรงงาน
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ การอนุรักษพลังงานในโรงงาน ไดแก
(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเชื้อเพลิง
(2) การปองกันการสูญเสียพลังงาน
(3) การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม
(4) การเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง
(5) การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลดความ
ตองการพลังไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟา
ใหเหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น
(6) การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนระบบควบคุมการ
ทํางานและวัสดุที่ชวยในการอนุรักษพลังงาน
(7) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
2.
การกําหนดโรงงานควบคุมการบริหารจัดการพลังงาน
พระราชบัญญั ติฉบั บ นี้ระบุวา การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริ มาณการใช
พลังงานหรือวิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยให
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คณะกรรมการนโยบายพลั งงานแห งชาติ เสนอต อคณะรั ฐ มนตรี ในการออกพระราชกฤษฎี ก า
ดังกลาว
3.
พันธกรณีสําหรับเจาของโรงงาน
พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดให เจาของโรงงานควบคุม หรือผูรับผิดชอบในการบริหาร
โรงงาน ตองอนุรักษพลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานในโรงงานของตนใหเปนไป
ตามมาตรฐาน ห ลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารที่ กํ า ห นดในกฎ กระทรว งที่ รั ฐ มน ตรี ว า กา ร
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงานออกโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ และในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของโรงงานควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงาน
เพื่ อตรวจสอบใหการอนุรักษ พ ลังงานเป นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงดังกลาว และใหเจาของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําสั่งนั้น
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฯ ยังกําหนดหนาที่ของเจาของโรงงานควบคุม ดังนี้
(1) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอยหนึ่งคน ประจําที่โรงงานควบคุม
แตละแหง
(2) สงขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานใหแกกรม
พั ฒนาพลั ง งานทดแทนและอนุ รัก ษ พ ลั งงาน ตามแบบและระยะเวลาที่ กํา หนดใน
กฎกระทรวงที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงานออกโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(3) จัดใหมีการบันทึกขอมูลการใชพลังงาน การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
หรืออุปกรณที่มีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
การพลังงานออกโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ โดยเจาของ
โรงงานควบคุมตองเก็บรักษาบันทึกขอมูลดังกลาวไวประจํา ณ โรงงานควบคุมเปนเวลา
ไมนอยกวาหาปเพื่อประโยชนในการใชงานและในการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่
(4) กําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมและสงใหแก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่
กํ า หนดในกฎกระทรวงที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงพลั ง งานออกโดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ โดยเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานดังกลาว
ตองระบุรายละเอียดแสดงถึงแผนการดําเนินการของโรงงานควบคุมที่จะใหการอนุรักษ
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พลังงานในโรงงานบรรลุสูมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ ทั้งนี้
หากอธิบดี กรมพัฒนาพลั งงานทดแทนและอนุรักษพลั งงานเห็นวา เปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานดังกลาวไมถูกตอง ก็มีหนาที่ใหคําแนะนําเพื่อใหเจาของโรงงานควบคุม
แกไขใหถูกตอง รวมทั้งติดตามและเรงรัดใหเจาของโรงงานควบคุมดําเนินการอนุรักษ
พลังงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงานที่ไดแกไขแลว
(5) ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี แ ละการพลั ง งานออกโดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
4.
คุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานใน
โรงงานอยางนอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของ
โรงงานควบคุม
(2) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตรโดยมีผลงาน
ดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม
(3) เป นผู สํา เร็ จการฝ กอบรมดานการอนุ รักษ พ ลั งงานหรื อการฝ กอบรมที่ มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่กระทรวงพลังงานจัดขึ้นหรือใหความเห็นชอบ
ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) บํ ารุ งรั กษาและตรวจสอบประสิ ทธิ ภ าพของเครื่ องจั กรและอุ ป กรณ ที่ ใ ช
พลังงานเปนระยะๆ
(2) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน
(3) รับรองขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน ที่
เจาของโรงงานควบคุมสงใหแกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
(4) ควบคุมดูแลการบันทึกขอมูลการใชพลังงาน การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานที่เจาของโรงงาน
ควบคุ ม ส ง ให แ ก ก รมพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุ รักษ พ ลั งงาน เพื่ อให พ นั กงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบไดและรับรองความถูกตองของการบันทึกดังกลาว
(5) ชวยเจาของโรงงานควบคุมในการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
ของโรงงานควบคุม เพื่อสงใหแกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
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(6) รั บ รองผลการตรวจสอบหรื อวิ เ คราะห การปฏิ บั ติ ตามเป า หมายและแผน
อนุรักษพลังงาน
(7) ช ว ยเจ า ของโรงงานควบคุ ม ปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ของอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นา
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) การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษ
พลังงานในอาคาร
(6) การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ
(7) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
2.
การกําหนดโรงงานควบคุมการบริหารจัดการพลังงาน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุวา การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใช
พลังงานและวิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนอาคารควบคุมใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยให
คณะกรรมการนโยบายพลั งงานแห งชาติ เสนอต อคณะรั ฐ มนตรี ในการออกพระราชกฤษฎี ก า
ดังกลาว นอกจากนี้ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุมใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(1) คาการถายเทความรอนรวมของอาคารและการใชพลังงานในอาคาร
(2) หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินหาคาการถายเทความรอนของ
วัสดุกอสรางอาคาร คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร และการใชพลังงานในอาคาร
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(3) มาตรฐานการปรับอากาศ การทําน้ํ ารอนและการใหความรอนในอาคาร
3.
พันธกรณีสําหรับเจาของอาคาร
พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองอนุรักษพลังงาน ตรวจสอบ
และวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวงขางตน และในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงานมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของอาคารควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว และใหเจาของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฯ ยังกําหนดใหเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานอยางนอยหนึ่งคน ประจําที่อาคารควบคุมแตละแหง รวมทั้งมีหนาที่ในการสงขอมูล
เกี่ยวกับการผลิต การใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานใหแกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน การจัดใหมีการบันทึกขอมูลการใชพลังงาน การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
หรื ออุป กรณ ที่ มีผลตอการใชพ ลั งงานและการอนุ รักษ พลั งงาน การกํ าหนดเป าหมายและแผน
อนุรักษพลังงานของอาคารควบคุม และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานดั ง กล า ว ซึ่ ง คล า ยกั บ หน า ที่ ข องเจ า ของโรงงานควบคุ ม ที่ กํ า หนดโดย
พระราชบัญญัติดังกลาว
4.
คุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
นอกจากนี้ แล ว พระราชบั ญญั ติสงเสริมการอนุ รักษ พลั งงาน พ.ศ. 2535 ยังกํ าหนด
คุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานของอาคารควบคุมดวย ซึ่งคลายกับคุณสมบัติ
และหนาที่ของผู รับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุมที่ กําหนดโดยพระราชบั ญญัติฉบั บ
ดังกลาวเชนกัน
5.2.5 มาตรการสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ
เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุเพื่อ
อนุ รั ก ษ พ ลั ง งานพระราชบั ญ ญั ติ ฯ กํ า หนดให รั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงพลั ง งาน โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้
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(1) กําหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงานอัตราการ
สิ้ น เปลื อ งพลั ง งานและประสิ ท ธิ ภ าพการใช พ ลั ง งานอย า งใดเป น เครื่ อ งจั ก รหรื อ อุ ป กรณ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง
(2) กําหนดวัสดุตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอยางใด เปนวัสดุเพื่อใชในการ
อนุรักษพลังงาน
โดยกําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุ
เพื่อใชในการอนุรักษพลังงานดังกลาวมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรการสงเสริม
และชวยเหลือตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได
5.2.6 กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พระราชบั ญญั ติฯ กํ าหนดใหมี การจั ดตั้ งกองทุนขึ้ นกองทุนหนึ่ งเรียกว า "กองทุนเพื่ อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน" ในกระทรวงการคลัง เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือ
หรืออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน
1.
รายไดของกองทุนฯ
พระราชบัญญัติฯ กําหนดใหกองทุนฯ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้
(1) เงิ นที่ โอนจากกองทุนน้ํามันเชื้ อเพลิ งตามกฎหมายว าด วยการแกไ ขและ
ปองกันภาวการณขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
(2) เงินที่ผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง และผูซื้อกาซจากผูรับ
สัมปทานตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมซึ่งเปนผูผลิตไดจากการแยกกาซธรรมชาติ
สงเงินเขากองทุนในอัตราที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด
(3) เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติฯ
(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ
(5) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(6) เงินจากดอกผลและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้
โดยใหกระทรวงการคลังเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการเบิกจาย
เงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
2.
วัตถุประสงคของกองทุนฯ
พระราชบัญญัติกําหนดใหเงินกองทุนใชเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
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(1) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและ
ดํ า เนิ น งานในการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานหรื อ การแก ไ ขป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มจากการอนุ รั ก ษ
พลังงานของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
(2) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแกเอกชนสําหรับการลงทุน
และดํ าเนิ น งานในการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานหรื อ เพื่ อการแก ไ ขป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มจากการ
อนุรักษพลังงาน
(3)
เป น เงิ น ช ว ยเหลื อ หรื อ เงิ น อุ ด หนุ น ให แ ก ส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการ
ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน
(ข) การคนควา วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การสงเสริมและการ
อนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน
และเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน
(ค) โครงการสาธิตหรือโครงการริเริ่มที่เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานหรือ
การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน
(ง) การศึกษา การฝกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน
(จ) การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
พัฒนา การสงเสริมการอนุรักษพลั งงาน และการปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน
โดยองคกรเอกชนที่มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนขางตนตอง
มีฐานะเปนนิ ติบุ คคลตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต างประเทศที่มี กิจกรรม
เกี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานหรื อ การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หา
สิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือ
มุงคาหากําไรจากการประกอบกิจกรรมดังกลาว
(4) เปนคาใชจายในการบริหารงานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
3.
องคประกอบคณะกรรมการกองทุนฯ
พระราชบั ญ ญั ติ ฯ กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการกองทุ น คณะหนึ่ ง ประกอบด ว ยรอง
นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพลังงาน
ปลั ดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแหงชาติ
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เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมพัฒนา
พลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง อธิ บ ดี ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูป ถัม ภและผูทรงคุณวุฒิไม เกิ นเจ็ดคน ซึ่ งคณะรัฐมนตรี แต งตั้ งเปน กรรมการ และ
ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน*เปนกรรมการและเลขานุการ
โดยการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขางตน ใหพิจารณาจากบุคคลซึ่งมีความรูความ
เชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการเงิน วิทยาการพลังงานและการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมดวย
4.
อํานาจหนาที่คณะกรรมการกองทุนฯ
พระราชบัญญัติกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุน ดังนี้
(1) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย
เงินกองทุนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติฯ ตอคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ
(2) พิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น กองทุ น เพื่ อ ใช ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว ใ น
พระราชบัญญัติฯ ทั้งนี้ ตามแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด
(3) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงินชวยเหลือ
หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน
(4)
เสนออั ต ราการส ง เงิ น เข า กองทุ น สํ า หรั บ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ต อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(5) เสนอชนิ ดของน้ํ ามัน เชื้อเพลิ งที่ไ ด รับ ยกเวน ไมตองส งเงิ นเข ากองทุนต อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(6)
กํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(7) ยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ
(8) พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรการสงเสริมและ
หลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่
ช ว ยเหลื อ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ตามแนวทาง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด
(9) กํ าหนดระเบี ย บเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารขอรั บ การส งเสริ ม และ
ชวยเหลือตามตามมาตรการสงเสริมและชวยเหลือตามพระราชบัญญัติฯ
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(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
5.2.7 มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ
พระราชบัญญัติฯ ระบุใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะตองจัดใหมีการอนุรักษ
พลังงาน รวมทั้งมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่จําเปนเพื่อการนั้น ๆ หรือ
ผูผลิ ตหรื อผูจําหนายเครื่ องจั กรหรื ออุป กรณที่ มี ป ระสิ ทธิภ าพสู งหรือวั สดุเ พื่ อใช ในการอนุ รักษ
พลังงาน มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือไดดังตอไปนี้
(1) ขอรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ขอรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตาม
วัตถุประสงคของกองทุนดังกลาว
สําหรับเจาของโรงงานหรืออาคาร สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ไมมีหนาที่ตองจัดใหมี
การอนุรักษพลังงาน แตประสงคที่จะจัดใหมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชหรือระบบ
ควบคุมการทํางานของตนเองเพื่อทําการอนุรักษพลังงาน พระราชบัญญัติฯ ก็ระบุใหมีสิทธิขอรับ
การสงเสริมและชวยเหลือดังกลาวไดเชนกัน
ทั้งนี้ คําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือดังกลาวใหยื่นตอคณะกรรมการกองทุนฯ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนฯ กําหนด โดยในการพิจารณาอนุมัติการใหการสงเสริมและ
ชวยเหลือ คณะกรรมการกองทุนฯ อาจจางบุคคลหรือสถาบันซึ่งเปนผูชํานาญการหรือเชี่ยวชาญ
ทําการศึกษาและรายงานหรือใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาได
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฯ กําหนดใหคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติคําขอรับ
การสงเสริมและชวยเหลือตามแนวทาง หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติกําหนด และแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกองทุนฯ ใน
การสงเสริมหรือใหความชวยเหลือแกผูไดรับการสงเสริมและชวยเหลือตอไป โดยใหกรมพัฒนา
พลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานมี ห น า ที่ ติ ด ตามให ผู ไ ด รั บ การส ง เสริ ม และช ว ยเหลื อ
ปฏิบัติการใหเป นไปตามมติของคณะกรรมการกองทุนฯ และรายงานใหคณะกรรมการกองทุ น
ทราบ
5.2.8 คาธรรมเนียมพิเศษ
พระราชบั ญญั ติ ฯ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การเรี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มพิ เศษการใช ไ ฟฟ าจาก
เจ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ซึ่ ง ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวงที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี แ ละการพลั ง งานออกโดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการวาดวยการ
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อนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน การตรวจสอบและการวิ เ คราะห ก ารใช พ ลั ง งานในโรงงาน (สํ า หรั บ โรงงาน
ควบคุ ม ) และเกี่ ย วกั บ ค า การถ า ยเทความร อ นรวมของอาคารและการใช พ ลั ง งานในอาคาร
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินหาคาการถายเทความรอนของวัสดุกอสรางอาคาร คา
การถายเทความรอนรวมของอาคาร และการใชพลังงานในอาคาร และมาตรฐานการปรับอากาศ
การทําน้ํารอนและการใหความรอนในอาคาร (สําหรับอาคารควบคุม)
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาดังกลาว จะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมตามปริมาณไฟฟาที่ซื้อหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานคร
หลวง หรื อ การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค โดยให ค ณะกรรมการกองทุ น ฯ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการนโยบายพลั งงานแห ง ชาติ กํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษการใช ไ ฟฟ า โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางอัตราคาไฟฟาที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมชําระใหแกการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคกับตนทุนรวมใน
การผลิตและจายไฟฟาจํานวนดังกลาวใหแกโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ซึ่งหมายรวมถึงคา
ลงทุ น ในระบบผลิ ต และระบบจ า ยไฟฟ า ค า ใช จ า ยในการจั ด หาเชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ไฟฟ า
คาใชจายในการบํารุงรักษา คาใชจายในการบริหารความสูญเสียในระบบไฟฟา และคาใชจายอื่น ๆ
ในการประกอบกิจการไฟฟา และใหรวมถึงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมหรือประชาชนอันเกิดจาก
การผลิตและจายไฟฟานั้นที่ไมเปนภาระโดยตรงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟา
นครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคดวย
นอกจากนี้ ในระหวางที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษ
การใชไฟฟาดังกลาว คณะกรรมการกองทุนฯ สามารถพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการสงเสริม
และชวยเหลือแกโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมนั้นเปนการชั่วคราวได รวมทั้งสามารถระงับ
หรื อลดการให การส งเสริ ม หรื อช วยเหลื อเป นการชั่ วคราวในกรณี ที่ โรงงานควบคุ ม หรื ออาคาร
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.

แผนอนุรักษพลังงานของไทย

ตามที่พระราชบัญญัติสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 4 วรรค 1 กําหนด
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติในการเสนอนโยบาย เปาหมาย หรือ
มาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานตอคณะรัฐมนตรี นั้น
คณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห ง ชาติ แ ละคณะรั ฐ มนตรี ไ ด อ นุ มั ติ “แผนอนุ รั ก ษ
พลังงาน”แหงชาติ ขึ้นมาแลวรวม 3 ฉบับ กลาวคือ ฉบับที่ 1 ชวงป 2538-2542 ฉบับที่ 2 ชวงป
2543-2547 และฉบับที่ 3 ชวงป 2548-2554 ซึ่งผลการดําเนินงานตามแผนอนุรักษพลังงานระยะที่
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

แผนงานภาคความรวมมือ

แผนงานสนับสนุน

∏ โครงการอาคารของรัฐ
∏ โครงการโรงงาน อาคาร
ควบคุมที่กําลังใชงาน
∏ โครงการโรงงานและ
อาคารที่อยูระหวางการ
ออกแบบหรือกอสราง
∏ โครงการประชาสัมพันธ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน

∏ สงเสริมพลังงานหมุนเวียน ∏ โครงการพัฒนาบุคลากร
∏ สงเสริมธุรกิจดานการ
∏ โครงการประชาสัมพันธ
อนุรักษพลังงาน
∏ โครงการบริหารงานตาม
พระราชบัญญัติฯ
∏ ศึกษาวิจัยพัฒนา
∏ สงเสริมผูผลิตไฟฟาราย
เล็กที่ใชพลังงานหมุนเวียน
∏ อาคารทั่วไปที่กําลังใชงาน
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

111

• เพื่อสนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ใชงานอยูในปจจุบัน ทั้งใน
ดานการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน และการลงทุนเพื่อใหเปนไปตามแผนฯ
(3) โครงการโรงงานและอาคารที่อยูระหวางการออกแบบหรือกอสราง
• เพื่อสนับสนุนสวนราชการและรัฐวิสาหกิจปรับปรุงแบบกอสรางอาคาร
(4) โครงการประชาสัมพันธในสวนที่ พพ. รับผิดชอบ
• เพื่ อ เผยแพร ส าระของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานฯ ให
กลุมเปาหมายไดรับทราบและเขาใจอยางทั่วถึง และสรางทัศนคติจิตสํานึกที่ดีดานการอนุรักษ
พลังงานตามแผนงานภาคบังคับแกกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และกระตุนใหกลุมเปาหมายหลัก
ไดแก โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม อาคารของรัฐ ดําเนินการอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่อง
และขยายผลสูกลุมโรงงานและอาคารนอกขายควบคุมที่ยังไมเขาสูระบบดังกลาว
ผลการดําเนินงาน
ในชวงป 2538 – 2547 ไดใชจายเงินกองทุนฯ ไปรวมทั้งสิ้น 10,540 ลานบาท ในโครงการ
ตางๆ สามารถลดความตองการพลังไฟฟาลง 232 เมกะวัตต ประหยัดพลังงานไฟฟาได 656.11
ลานหนวยตอป ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง 48.48 ลานลิตรตอป คิดเปนความสามารถในการ
อนุรักษพลังงาน 1,809.46 ลานบาท/ป ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่เสนอไวกับกองทุนฯ (พพ. คาดวาจะ
ใชเงินจากกองทุนฯ 34,033 ลานบาท โดยมีเปาหมายจะทดแทนพลังงานไฟฟาได 5,696 ลาน
หนวยตอป ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง 791 ลานลิตรน้ํามันดิบตอป หรือคิดเปนความสามารถใน
การอนุรักษพลังงาน 17,922 ลาบาท/ป)
6.1.2 แผนงานภาคความรวมมือ
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
เปาหมาย เพื่อใหการสนับสนุนและรวมมือกับหนวยงานของรัฐและเอกชน ที่จะมีผลทําให
มีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการนําพลังงานหมุนเวียนที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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) ไดมีการปรับเปลี่ยน
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
• เพื่อสนับสนุนการศึกษาเชิ งนโยบาย การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานและพลังงานหมุนเวียน พรอมทั้งถายทอดและเผยแพรผลงานวิจัย
หรือจัดทําโครงการสาธิตขนาดเล็ก
(4) โครงการสงเสริมผูผลิตไฟฟารายเล็กที่ใชพลังงานหมุนเวียน
• เพื่อสนับสนุนใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น โดยใชเงินจากองทุนฯ
อุดหนุนราคารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตรายเล็กที่ใชพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟา
(5) โครงการโรงงานและอาคารทั่วไปที่กําลังใชงาน
• เพื่อชวยเหลือโรงงานและอาคารทั่วไปที่ใชงานอยูในปจจุบัน ที่ไมใชโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม ดําเนินการอนุรักษพลังงานแบบงายๆ โดยชวยตรวจสอบและวิเคราะหการใช
พลังงานและสนับสนุนการลงทุนเพื่อการอนุรักษพลังงาน โดยเงินอุดหนุนมีทั้งกรณีคิดตามสัดสวน
การลงทุนคาวัสดุอุปกรณและเครื่องจักร หรือชวยเปนเงินกูดอกเบี้ยต่ํา
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ผลการดําเนินงาน
ชวงป 2538 – 2547 สนพ. ไดใชจายเงินเพื่อแผนงานนี้ เปนวงเงินรวม 9,203 ลานบาท
โดยใหการสนับสนุนแลวจํานวน 285 โครงการ ซึ่งคาดวาเมื่อโครงการดําเนินงาน จนครบอายุการ
ใชงานของอุปกรณหรือเทคโนโลยี จะทําใหประหยัดพลังงานจํานวน 740 ktoe/ป หรือรอยละ 230
ของการลงทุนจากกองทุน ฯ นอกจากนี้ จะชวยลดการกอมลพิษใหกับสิ่งแวดลอม และเกิดการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.1.3 แผนงานสนับสนุน
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
เปาหมาย เพื่อดําเนินการวางแผน กํากับดูแล ประเมินผล การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
และการประชาสัมพันธเพื่อใหแผนงานอนุรักษพลังงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
องคประกอบ (1) โครงการพัฒนาบุคลากร
(2) โครงการประชาสัมพันธ
(3) โครงการบริหารงานตามกฎหมาย
ประเภทเงินชวยเหลือ (1) ค าใช จายในการฝ ก อบรมบุคลากรของรั ฐและเอกชนให
สามารถดําเนินงานตามแผนงานอนุรักษพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ค าใช จ า ยในการประชาสั ม พั น ธ ใ ห ป ระชาชนเข า ใจถึ ง
ความสําคัญของการอนุรักษพลังงานที่มีตอเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ใหขอมูลแกผูที่เกี่ยวของกับ
แผนอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานโดยตรงในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ กฎหมายและประกาศคณะกรรมการกองทุ น ฯ
ขอกําหนดและแนวทางในการสนับสนุนใหเกิดการอนุรักษพลังงาน และการประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานของโครงการอนุรักษพลังงานตางๆ
(3) คาใชจายในการบริหารงานของหนวยงาน ในดานสถานที่
อุปกรณเครื่องมือและกําลังคน ซึ่งรวมถึงการจางที่ปรึกษาเพื่อชวยในการวางแผน การปรับปรุง
แผนงานฯ การวิเคราะหโครงการและการติดตามและประเมินผลดวย
ผูมีสิทธิรับทุน สพช. พพ. และกรมบัญชีกลาง (บก.) ซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะวางแผน
และกํากับดูแลแผนงานอนุรักษพลังงาน สถาบันการศึกษา หนวยราชการอื่นและองคกรที่ไมมุงคา
กําไรที่มีหนาที่เกี่ยวกับงานอนุรักษพลังงาน
(1) โครงการพัฒนาบุคลาการ
• เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของประเทศใหมีความรู ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญดานพลังงาน 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 ผานสื่อตางๆ เพื่อใหทราบถึงประโยชนที่จะไดรับจากการ
อนุรักษพลังงานเกิดการใชอยางรูคุณคา และเห็นถึงความสําคัญที่รัฐพยายามที่จะสงเสริมใหมีการ
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
• คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบให สนพ. ใชเงินกองทุนฯ ในวงเงิน 750 ลานบาท เพื่อ
ดําเนินการประชาสัมพันธ ในชวงป 2543-2547 โดยให สนพ. จัดทําแผนปฏิบัติการและเสนอขอ
อนุมัติวงเงินเปนรายป ซึ่ง สนพ. ไดรับอนุมัติคาใชจายรวมเปนเงิน 1,141 ลานบาท
(3) โครงการบริหารงานตามพระราชบัญญัติฯ
• เพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานของ สนพ. พพ. และ บก. ซึ่งมีหนาที่ตาม พรบ.ฯ ใน
การดําเนินงานตามแผนงานอนุรักษพลังงาน และมีคาใชจายเพิ่มเติมจากที่เสนอขอจัดสรรจาก
งบประมาณรายจายประจําป
• คาใชจายประกอบดวย คาจาง คาตอบแทน ใชสอย วัสดุอุปกรณ คาสาธารณูปโภค
และครุภัณฑและรายจายอื่นๆ 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
มีการใชพลังงานอื่นๆ 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
ประมาณการรายจ ายทุกป เนื่องจากอาจมี การเปลี่ยนแปลงในป จจัยตางๆ เชน นโยบาย/
ยุทธศาสตรใหมที่รัฐบาลกําหนด สภาพการทางเศรษฐกิจและสังคม ผลการดําเนินงาน เปนตน
แผนอนุรักษพลังงาน ระยะที่ 3 ประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก
(1) แผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน
(2) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
(3) แผนงานบริหารเชิงกลยุทธ
โดยมีมีลําดับความสําคัญ ดังนี้
แผนงาน
1. แผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน

งาน
50% 1.1 งานศึกษาวิจัยและพัฒนา
1.2 งานพัฒนาและสาธิต
งานพัฒนาบุคลากรและ
1.3
ประชาสัมพันธ

2. แผนงานเพิม่ ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 35% 2.1 งานศึกษาวิจัยและพัฒนา
2.2 งานพัฒนาและสาธิต
2.3
3. แผนงานบริหารเชิงกลยุทธ

งานพัฒนาบุคลากรและ
ประชาสัมพันธ

15% 3.1 งานศึกษาเชิงนโยบาย
3.2 งานบริหารจัดการ
3.3 งานอื่นๆ

70%
20%
10%
30%
50%
20%
33%
33%
34%

6.2.1 แผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน
• เปนแผนงานเกี่ยวกับงานศึกษา วิจัยพัฒนา และสงเสริมเพื่อกอใหเกิดการใชพลังงาน
ทดแทนมากขึ้นในการผลิตไฟฟา ความรอน และเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อใชในภาคคมนาคมขนสง
ภาคอุตสาหกรรม บานอยูอาศัย ไดแก แสงอาทิตย น้ํา ลม ชีวมวล ชีวภาพ เอทานอล ไบโอดีเซล
เซลลเชื้อเพลิง 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 และสิ่งแวดลอม 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 โดยเกิ ด จากแผน เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช พ ลั ง งานในภาคคมนาคมขนส ง 21%
ภาคอุตสาหกรรม 9% ภาคบานอยูอาศัย 4%
(2) พัฒนาพลังงานทดแทนใหมีสัดสวนการใชเพิ่มขึ้น โดย ณ ป 2554 จะมีการใชพลังงาน
อื่นๆ เพิ่มขึ้น 9.2% ของความตองการใชพลังงานขั้นสุดทาย หรือทดแทนการใชพลังงานเชิง
พาณิ ช ย ป ระมาณ 7,530 พั น ตั น เที ย บเท า น้ํ า มั น ดิ บ จํ า แนกเป น ภาคคมนาคมขนส ง
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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
ต อ งการของภาคอุ ต สาหกรรมโดยมี เ ป า หมายในการผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะด า นพลั งงานใน
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 และสิ่งแวดลอมเพื่อนํามา
ผสมผสานสําหรับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ใชประกอบการตัดสินใจ เปนเครื่องมือนําทาง
สําหรับทบทวน ปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไขและลําดับความสําคัญของการใชจาย
เงินกองทุนฯ และการจัดสรรเงินตามแผนงานตางๆ ไดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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บทที่ 3
บทวิเคราะหและเปรียบเทียบ
วัตถุประสงคของบทนี้ เพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบกฎหมาย นโยบาย มาตรการและ
แผนที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานของประเทศไทยและประเทศญี่ปุน เพื่อใหทราบถึงประเด็น
ชองวางทางกฎหมาย นโยบาย มาตรการและแผนเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานที่ไทยนาจะสามารถ
นํามาพัฒนาปรับปรุง โดยสอดคลองเหมาะสมกับสภาพการณของประเทศตอไปได

1

นโยบาย มาตรการและแผนพลังงานแหงชาติ

การกํ า หนดนโยบาย มาตรการและแผนพลั ง งานแห ง ชาติ ข องญี่ ปุ น และของไทยมี
กฎหมายที่เกี่ยวของคือ กฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002 และ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ .2535 (ค.ศ. 1992) ตามลําดับ
กฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002 ของญี่ปุน กําหนดให
กระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน) เปน
ผู ย กร าง “แผนพลั ง งานพื้ นฐาน” (Fundamental Energy Plan) โดยปรึ กษาหารื อร วมกั บ
คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละพลั ง งาน ก อ นเสนอขอความเห็ น ชอบจาก
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 มาตรการและแผนพลังงานแหงชาติของญี่ปุนและไทยมี
ขอแตกตางประการสําคัญคือ ในกรณีของญี่ปุน กฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการ
พลังงาน ค.ศ. 2002 (ขอ 2-4) ไดกําหนดหลักการหรือแนวนโยบายพลังงานพื้นฐาน ที่รัฐบาลใน
การกําหนดมาตรการและแผนพลังงานจะตองยึดถือ กลาวคือ 1) อุปทานพลังงานที่มีเสถียรภาพ
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2) การใชพลังงานที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ 3) การใชกลไกทางการตลาด โดย
ระบุใหรัฐบาลกลางกําหนดมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานและดําเนินมาตรการดังกลาว
โดยสอดคลองกับนโยบายพลังงานพื้นฐาน ตามที่ระบุไวในขอ4-2 ของกฎหมายฯ (ขอ 5) และ
เพื่ อ ให ก ารกํ า หนดและการดํ าเนิ น มาตรการด า นอุ ป สงค -อุ ป ทานพลั ง งานเป น ไปอย า งยั่ ง ยื น
ครอบคลุมรอบดาน และมียุทธศาสตร กฎหมายฉบับดังกลาวไดระบุใหกระทรวงเศรษฐกิจ การคา
และอุตสาหกรรมเปนผูยกราง “แผนพลังงานพื้นฐาน” (มิใช “นโยบายพลังงานพื้นฐาน” ซึ่งไดถูก
กําหนดไวแลวโดยกฎหมายฉบับดังกลาว) โดย ”แผนพลังงานพื้นฐาน” เชนวา เปนเพียงแผนใน
การดําเนินมาตรการ ดานอุปสงค-อุปทานพลังงานที่ถูกกําหนดบนพื้นฐานของ ”นโยบายพลังงาน
พื้นฐาน” ดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหมาตรการดานอุปสงค-อุปทานพลังงานของประเทศมีการดําเนินการ
อยางยั่งยืน ครอบคลุมและมียุทธศาสตร (ขอ 12)
สําหรับกรณีของไทยนั้น พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ .ศ .
2535 ถึงแมจะกํ าหนดใหมี การยกร าง”นโยบายและแผนการบริ หารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ” แตก็มิไดมีการกําหนดแนวนโยบายพลังงานพื้นฐานซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห งชาติ จะต อ งยึ ดถื อไว เ ป น การเฉพาะ นโยบายพลั ง งานแห ง ชาติ ข องไทยจึ งถู กกํ าหนดโดย
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติแตละคณะ
นอกจากนี้ กฎหมายพื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002 ของญี่ปุน
ยังกําหนดพันธกรณีสําหรับรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถิ่น และผูผลิต ในการกําหนดหรือดําเนินการ
ตามมาตรการพลังงานที่สอดคลองกับนโยบายพลังงานพื้นฐาน รวมทั้งกําหนดใหมีการรายงาน
“แผนพลั ง งานพื้ น ฐาน” และผลการดํ า เนิ น การตามแผนฯ ต อ รั ฐ สภา และมี ก ารทบทวนแผน
ดังกลาวอยางนอยทุกๆ สามป รวมทั้งกําหนดใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณที่จําเปนสําหรับการ
ดําเนินมาตรการตามที่ระบุไวใน “แผนพลังงานพื้นฐาน” ดวย
สําหรับพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ .2535 ของไทยระบุ
เพียงให คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเรงรัดการ
ดํ า เนิ น การของคณะกรรมการทั้ ง หลายที่ มี อํ า นาจหน า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พลั ง งาน ส ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับพลังงาน เพื่อใหมีการดําเนินการให สอดคลองกับ
นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ

120

ตารางเปรียบเทียบการกําหนดนโยบาย มาตรการและแผนพลังงานแหงชาติ
ของไทยและญี่ปุน
ประเด็นเปรียบเทียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

นโยบายพลังงานพื้นฐาน

มาตรการพลังงาน

แผนพลังงาน

ญี่ปุน
กฎหมายพื้นฐานวาดวย
นโยบายและมาตรการ
พลังงาน ค.ศ. 2002
ขอ 2-4 ของกฎหมายฯ
กําหนด”นโยบายพลังงาน
พื้นฐาน” ที่ผูจัดทํามาตรการ
และแผนพลังงาน (“แผน
พลังงานพื้นฐาน”) จะตอง
ยึดถือ ประกอบดวย
1) อุปทานพลังงานที่มี
เสถียรภาพ (ขอ 2)
2) การใชพลังงานที่ไม
กอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม (ขอ 3)
3) การใชกลไกทางการตลาด
(ขอ 4)
กฎหมายฯ กําหนดพันธกรณี
สําหรับรัฐบาลกลาง และ
รัฐบาลทองถิ่นในการกําหนด
และดําเนินมาตรการพลังงาน
อยางครอบคลุมและสอดคลอง
กับนโยบายพลังงานพื้นฐาน
ขางตน (ขอ 5 และ 6)
กฎหมายฯ กําหนดใหกระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและ
อุตสาหกรรมเปนผูยกราง
“แผนพลังงานพื้นฐาน” เพื่อให

ไทย
พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ พ.ศ .2535
ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ
ในพระราชบัญญัติฯ
นโยบายพลังงานถูกกําหนด
โดยคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติใน “นโยบาย
และแผนการบริหารและ
พัฒนาพลังงานของประเทศ”
ที่เสนอตอคณะรัฐมนตรี
(มาตรา 6 (1))

คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติเปนผูกําหนด
ใน “นโยบายและแผนการ
บริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ”

คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติเปนผูกําหนด
ใน “นโยบายและแผนการ
บริหารและพัฒนาพลังงานของ
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แผน/นโยบายและแผน
ยกรางโดย

ปรึกษาหารือกับ/เสนอตอ

ขอความเห็นชอบจาก
รายงานตอ
การทบทวน
งบประมาณ

แผน/นโยบายและแผน
ฉบับลาสุด

มาตรการดานอุปสงค-อุปทาน
พลังงานของประเทศมีการ
ดําเนินการอยางยั่งยืน
ครอบคลุมและมียุทธศาสตร
(ขอ 12)
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงาน
สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจ
การคาและอุตสาหกรรม
(ขอ 12(3))
หัวหนาสํานักงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงาน (ขอ 12(3))
คณะรัฐมนตรี (ขอ 12(3))
รัฐสภา (ขอ 12(4))
อยางนอยทุกสามป
(ขอ 12(5))
กําหนดใหรัฐบาลจัดสรร
งบประมาณที่จําเปนสําหรับ
การดําเนินตามแผนพลังงาน
พื้นฐาน (ขอ 12(5))
รายงานตอรัฐสภาในเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2003
มีระยะเวลา 10 ป

ประเทศ”

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

คณะรัฐมนตรี มาตรา 6 (1)
ไมไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติฯ
ไมไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติฯ
ไมไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติฯ

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

2

พฤศจิกายน 2549
พระราชบัญญัติฯ ระบุให
กฎหมายฯ ระบุใหผูผลิตให
ความรวมมือในการดําเนินการ คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ ติดตาม ดูแล
ตามมาตรการพลังงานที่
ประสาน สนับสนุนและเรงรัด
รัฐบาลกลางและรัฐบาล
ทองถิ่นกําหนดโดยสอดคลอง การดําเนินการของ
กับนโยบายพลังงานพื้นฐาน คณะกรรมการทั้งหลายที่มี
(ขอ 7) และใหรัฐบาลดําเนิน อํานาจหนาที่เกี่ยวของกับ
พลังงาน สวนราชการ
มาตรการทางกฎหมายและ
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่
มาตรการดานอื่นๆ ที่จําเปน
เกี่ยวของกับพลังงาน เพื่อใหมี
สําหรับการอนุวัติมาตรการ
การดําเนินการให สอดคลอง
พลังงานดังกลาว (ขอ 10)
กับนโยบายและแผนการ
รวมทั้งรายงานตอรัฐสภา
เกี่ยวกับมาตรการพลังงานที่ได บริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ รวมทั้งประเมินผลการ
ดําเนินไป (ขอ 11)
ปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนการบริหารและพัฒนา
พลังงานของประเทศ (มาตรา
6 (2) และ (3))

นโยบาย มาตรการและแผนอนุรักษพลังงานแหงชาติ

2.1 การกําหนดนโยบาย มาตรการและแผนอนุรักษพลังงานแหงชาติ
กฎหมายที่เกี่ยวของคือ กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลหรือกฎหมาย
อนุรักษพลังงาน (ญี่ปุน) และ พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ .2535 (ไทย)
กฎหมายวาดวยการใชพลั งงานอย างสมเหตุสมผลกํ าหนดให รัฐมนตรี วาการกระทรวง
เศรษฐกิ จ การค าและอุ ตสาหกรรมเป นผู กําหนดนโยบายพื้ นฐานว าด วยการใช พ ลั งงานอย าง
สมเหตุสมผล (Basic Policy for the Rational Use of Energy) โดยปรึกษาหารือรวมกับรัฐมนตรี
กระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐานและคมนาคม กอนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดย
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นโยบายพื้นฐานดังกลาว ใหมีการกําหนดประเด็นพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการที่ผูใชพลังงานทุกฝาย
ตองปฏิบั ติตาม รวมทั้งมาตรการที่ ตองดําเนินการโดยรัฐบาลกลางเพื่อสงเสริมการใชพลังงาน
อยางสมเหตุผล นอกจากนี้ กฎหมายฯ ยังกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและ
อุตสาหกรรมทบทวนนโยบายพื้นฐานดังกลาวไดหากเห็นวาจําเปนเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ ดา นพลังงานของประเทศ (ข อ 3) ทั้ งนี้ นโยบายฉบับ ลาสุดระบุไ วใ น 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” รวมทั้งสิ้นแลว 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
กฎหมายที่เกี่ยวของ

ญี่ปุน
กฎหมายวาดวยการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผล
หรือกฎหมายอนุรักษพลังงาน

รายละเอียด

นโยบายพื้นฐานวาดวยการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผล
(ขอ 3)

ไทย
พระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
2535 และพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ พ.ศ .2535
นโยบาย เปาหมาย หรือ
มาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ
พลังงาน
(มาตรา 4 (1) ของ
พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน)
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ประเด็นเปรียบเทียบ
หนวยงานผูรับผิดชอบ

เสนอตอ

นโยบายและแผนฉบับลาสุด

ญี่ปุน
ไทย
การกระทรวงเศรษฐกิจ การคา คณะกรรมการนโยบาย
และอุตสาหกรรม
พลังงานแหงชาติ
(ขอ 3(1))
(มาตรา 4 (1) ของ
พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน)
คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
(ขอ 3(3))
(มาตรา 4 (1) ของ
พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน)
“แผนอนุรักษพลังงาน”
กฎกระทรวงการคาและ
อุตสาหกรรมระหวางประเทศ แหงชาติ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 ชวงป 2538-2542
ฉบับที่ 361 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม ค.ศ. 1993 วาดวย ฉบับที่ 2 ชวงป 2543-2547
“นโยบายพื้นฐานวาดวยการใช ฉบับที่ 3 ชวงป 2548-2554
พลังงานอยางสมเหตุสมผล” รวมทั้ง”นโยบายและแผนการ
บริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ” ที่คณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2549 ซึ่งกําหนด
นโยบายและแผนเกี่ยวกับการ
สงเสริมใหมีการใชพลังงาน
อยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพดวยเชนกัน

2.2 สาระสําคัญของนโยบาย มาตรการและแผนอนุรักษพลังงานแหงชาติ
สาระสําคัญของนโยบาย มาตรการและแผนอนุรักษพลังงานแหงชาติของญี่ปุน (ตามที่
กํ า หนดไว ใ นกฎกระทรวงการค า และอุ ต สาหกรรมระหว า งประเทศ ฉบั บ ที่ 361 ลงวั น ที่ 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 ซึ่ง
กํ า หนดนโยบายและแผนเกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม ให มี ก ารใช พ ลั ง งานอย า งประหยั ด และมี
ประสิทธิภาพดวยเชนกัน) สามารถสรุปเปรียบเทียบไดตามตารางขางลางนี้
จากตารางแสดงการเปรียบเทียบสาระสําคัญของ “นโยบายพื้นฐานวาดวยการใชพลังงาน
อยางสมเหตุสมผล” ของญี่ปุน และ “แผนอนุรักษพลังงาน” และ”นโยบายและแผนการบริหารและ
พั ฒ นาพลั งงาน” ของไทยข า งล า ง จะเห็ นได ว า นโยบาย มาตรการและแผนด านการอนุ รั ก ษ
พลังงานของทั้งสองประเทศมีสาระสําคัญที่ใกลเคียงกัน อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวา “แผนอนุรักษ
พลังงาน” และ”นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน” ของไทย มิไดกลาวถึงมาตรการ
สําหรับผูผลิตวัสดุกอสรางไวในรายละเอียด เหมือนดังเชน “นโยบายพื้นฐานวาดวยการใชพลังงาน
อยางสมเหตุสมผล” ของญี่ปุน
ตารางเปรียบเทียบสาระสําคัญของนโยบาย มาตรการและแผนอนุรักษพลังงานแหงชาติ
ของไทยและญี่ปุน
ประเด็นเปรียบเทียบ
นโยบาย/แผนที่เกี่ยวของ

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

ไทย
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 ซึ่งกําหนด
นโยบายและแผนเกี่ยวกับการ
สงเสริมใหมีการใชพลังงาน
อยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพดวยเชนกัน

126

ประเด็นเปรียบเทียบ
โรงงาน

ญี่ปุน
กฎกระทรวงฯ กําหนดให
โรงงานที่ใชพลังงานเพื่อ
วัตถุประสงคในการดําเนิน
ธุรกิจพยายามลดหนวยการใช
พลังงาน (unit of energy
consumption)

ไทย
“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
ชวยเปนเงินกูดอกเบี้ยต่ํา
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ผูกอสรางอาคาร

เจาของอาคาร

ญี่ปุน
กฎกระทรวงฯ กําหนดให
บุคคลที่กอสรางอาคารตางๆ
ใหความระมัดระวังปองกันการ
สูญเสียความรอนผานทางผนัง
ดานนอก หนาตาง และสวน
อื่นๆ ของอาคาร เพื่อประกัน
การใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพของ
เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ
อื่นๆ ที่ติดตั้งในตัวอาคารนั้นๆ
โดยใหมีการดําเนินการ
ออกแบบและกอสรางอาคาร
อยางเหมาะสม รวมทั้งติดตั้ง
อุปกรณปรับอากาศและ
อุปกรณอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ
สูงในการใชพลังงาน
กฎกระทรวงฯ กําหนดให
เจาของอาคารพยายาม
1. เปลี่ยนและปรับปรุงอุปกรณ
ที่มีอยู และจัดหาอุปกรณเสริม
เพื่อควบคุมการใชพลังงานของ
อุปกรณที่มีอยูนั้น เพื่อใหมีการ
ใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2 .บริหารจัดการใหเปนไป
อยางเหมาะสมในการดูแลตัว
อาคารเพื่อปองกันการสูญเสีย
ความรอนผานผนังอาคารดาน
นอก หนาตางและสวนอื่นๆ
ของอาคารนั้น และเพื่อประกัน

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

“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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ผูผลิตวัสดุกอสราง

ญี่ปุน
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ของอุปกรณเครื่องปรับอากาศ
ที่ติดตั้งในตัวอาคาร รวมทั้ง
ตรวจสอบซอมแซมอุปกรณ
และดําเนินมาตรการที่จําเปน
อื่นๆ เพื่อปรับปรุงการทํางาน
ของอุปกรณตางๆ ใหอยูใน
สภาพดีอยูเสมอ
ดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้
โดยคํานึงถึงสภาพ ผลจากการ
ลงทุน และอื่นๆ ของอาคารนั้น

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

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

ผูใชเครื่องจักรและอุปกรณ

ญี่ปุน
วัสดุกอสรางดังกลาว การติด
ฉลากซึ่งบงบอกระดับคุณภาพ
การปองกันการสูญเสียความ
รอน และการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการกอสรางใหงายขึ้น
กฎกระทรวงฯ กําหนด
มาตรการที่ผูผลิตเครื่องจักร
และอุปกรณจักตองถือปฏิบตั ิ
โดยกําหนดใหบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของกับการผลิต
เครื่องจักรและอุปกรณที่ใช
พลังงานจักตองพยายาม
ดําเนินธุรกิจของตน โดยเนน
การพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ของเครื่องจักรและอุปกรณ
ตางๆ ที่ตนผลิต ทั้งในขั้นตอน
การพัฒนาปรับปรุง การ
ออกแบบ การทําตัวอยางการ
ผลิต และการดําเนินการผลิต
รวมทั้งจักตองพัฒนาและนํา
เทคโนโลยีซึ่งกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการใช
พลังงานมาใชในการผลิตครื่อง
จักรและอุปกรณของตนดวย
กฎกระทรวงฯ กําหนด
กําหนดใหบุคคลซึ่งใชรถยนต
อุปกรณเครื่องปรับอากาศ
เครื่องทําน้ํารอน อุปกรณแสง
ไฟ อุปกรณสํานักงาน หรือ

ไทย

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

”นโยบายและแผนการบริหาร
และพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ” (21 พฤศจิกายน
2549) กําหนดใหมีการกําหนด
เปาหมายและเรงดําเนินการ
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การพัฒนาและผสมผสาน
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน

ญี่ปุน
เครื่องจักรและอุปกรณอื่นๆ ที่
ใชพลังงาน จักตองเลือกสรร
ผลิตภัณฑดังกลาวที่มี
ประสิทธิภาพในการใช
พลังงานงานสูง และที่สามารถ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดเทาที่เปนไปได และ
จักตองพยายามใชเครื่องจักร
และอุปกรณเหลานั้นอยางมี
ประสิทธิภาพโดยการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมเพื่อ
บํารุงรักษาใหเครื่องจักรและ
อุปกรณดังกลาวอยูในสภาพดี
โดยการปองกันการใชพลังงาน
ที่เกินความจําเปน หรือโดย
การดําเนินมาตรการอื่นๆ
กฎกระทรวงฯ กําหนดให
บุคคลซึ่งใชพลังงานในโรงงาน
เพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ
หรือบุคคลซึ่งออกแบบหรือ
กอสรางอาคาร รวมทั้งบุคคล
ซึ่งผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ
ตางๆ และผูประกอบการอื่นๆ
จักตองพยายามพัฒนาและ
นํามาใชอยางกวางขวางซึ่ง
เทคโนโลยีที่ชวยปรับปรุง
วิธีการใชงานและชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช
พลังงานของอุปกรณที่ใช
พลังงานตางๆ เทคโนโลยีที่

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

“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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ญี่ปุน
ชวยปองกันการสูญเสียความ
รอนผานผนังดานนอก
หนาตาง และสวนอื่นๆ ของ
อาคารและชวยใหการใช
พลังงานของอุปกรณ
เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ
อื่นๆ ที่ติดตั้งในอาคารเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่ชวย
กอใหเกิดการใชพลังงานอยาง
สมเหตุผล
การสงเสริมและเผยแพรการใช กฎกระทรวงฯ กําหนดใหผู
ระบบอุปทาน-อุปสงคดาน
ประกอบธุรกิจอุปทานพลังงาน
พลังงาน (energy supplyในพื้นที่ตางๆ จักตองพยายาม
demand systems) เพื่อ
สงเสริมและเผยแพร เพื่อใหมี
กอใหเกิดการใชพลังงานอยาง การนํามาใชอยางกวางขวาง
มีประสิทธิภาพในพื้นที่ตางๆ ซึ่งระบบอุปสงค-อุปทาน
พลังงานที่ดีที่สุดสําหรับพื้นที่
ของตน โดยคํานึงถึง
สถานการณของแหลงอุปทาน
พลังงานและโครงสราง
อุปสงค–อุปทานพลังงานใน
พื้นที่ของตน และกําหนดให
ผูใชพลังงานจักตองใหความ
รวมมือในการสงเสริมการใช
ระบบอุปสงค- อุปทาน
พลังงานดังกลาวใหมากที่สุด
เทาที่เปนไปได
รัฐบาลกลางและรัฐบาล

กฎกระทรวงฯ กําหนดให

ไทย
การใชอยางแพรหลายใน
ประเทศไทย

ที่ใกลเคียงไดแก โครงการ
สงเสริมการใชพลังงาน
หมุนเวียนและกิจกรรมการ
ผลิตในชนบท (แผนงานภาค
ความรวมมือ) ของ“แผน
อนุรักษพลังงาน”แหงชาติ
ฉบับที่ 1 ชวงป 2538-2542
และฉบับที่ 2 ชวงป 25432547 เพื่อสงเสริมใหมีการใช
พลังงานหมุนเวียน เชน การ
แนะนํา เผยแพรและการ
ถายทอดเทคโนโลยีที่ไดมีการ
พิสูจนแลว ตลอดจนสงเสริม
การนําวัสดุเหลือใชจากการ
แปรรูป (เชน ชานออย แกลบ)
หรือของเสียจากภาค
เกษตรกรรม (เชน มูลสัตว) มา
ใชเปนพลังงาน
“แผนอนุรักษพลังงาน”
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ทองถิ่น ในฐานะที่เปนผูใช
พลังงาน

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

ไทย
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
มิไดกําหนดไวใน”แผนอนุรักษ
มาตรการให ค วามช ว ยเหลื อ กฎกระทรวงฯ กําหนดให
ด านการเงิ น และมาตรการให รัฐบาลจักตองพยายามดําเนิน พลังงาน” แตพระราช
พระราชบัญญัติการสงเสริม
ความชวยเหลืออื่นๆ ที่จําเปน มาตรการใหความชวยเหลือ
ดานการเงินและมาตรการให การอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
ความชวยเหลืออื่นๆ ที่จําเปน 2535 กําหนดใหมีการจัดตั้ง
เพื่อสงเสริมการติดตั้งอุปกรณ ”กองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน" เพื่อเปนเงิน
ที่ชวยประหยัดพลังงานและ
การดําเนินมาตรการอื่นๆ ที่
หมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือ
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ญี่ปุน
ผูใชพลังงานตองปฏิบัติตาม
และจักตองจัดใหมีการเผยแพร
ขอมูลเกี่ยวกับมาตรการ
ชวยเหลือดังกลาวอยาง
พอเพียง
กฎกระทรวงฯ กําหนดให
การเผยแพรความรูทาง
รัฐบาลจักตองพยายามพัฒนา
วิชาการเกี่ยวกับการใช
พลังงานอยางสมเหตุผล เพื่อ และจัดหาวิศวกรที่ดําเนินงาน
สงเสริมการพัฒนาปรับปรุง
ดานการประหยัดพลังงาน และ
ระบบการบริหารจัด
จักตองเผยแพรความรูทาง
การพลังงาน
วิชาการเกี่ยวกับการใช
พลังงานอยางสมเหตุผล เพื่อ
สงเสริมการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริหารจัด
การพลังงาน การใชเครื่องจักร
และอุปกรณอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อ
สงเสริมการดําเนินมาตรการ
อื่นๆ ที่ผูใชพลังงานตองปฏิบัติ
ตาม
การสงเสริมการพัฒนาดาน
กฎกระทรวงฯ กําหนดให
เทคโนโลยีที่ชวยกอใหเกิดการ รัฐบาลจักตองพยายามดําเนิน
ใชพลังงานอยางประหยัด
มาตรการดานการเงินและ
มาตรการดานอื่นๆ ที่จําเปน
และจักตองจัดใหมีการเผยแพร
ขอมูลเกี่ยวกับมาตรการ
ดังกลาวอยางพอเพียง เพื่อ
สงเสริมการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีที่ชวยกอใหเกิดการ
ใชพลังงานอยางประหยัด

ไทย
เงินอุดหนุนแกเอกชนสําหรับ
การลงทุนและดําเนินงานใน
การอนุรักษพลังงานหรือเพื่อ
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
จากการอนุรักษพลังงาน
“แผนอนุรักษพลังงาน”
แหงชาติ ฉบับที่ 1 ชวงป
2538-2542 และฉบับที่ 2 ชวง
ป 2543-2547 กําหนด
โครงการพัฒนาบุคลาการ
(แผนงานสนับสนุน) เพื่อ
สงเสริมและพัฒนาบุคลากร
ของประเทศใหมีความรู
ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญดานพลังงาน มี
จํานวนมากเพียงพอในการที่
จะรองรับการดําเนินงานตาม
แผนอนุรักษพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดอยางยั่งยืน
“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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ญี่ปุน

การสงเสริมการใชระบบ
อุปสงค-อุปทานพลังงานที่ดี
ที่สุดในแตละพื้นที่

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

การสงเสริมการวิจัยและการ
พัฒนาสําหรับมาตรการ
ประหยัดพลังงาน

กฎกระทรวงฯ กําหนดให
รัฐบาลและองคการพลังงาน
ใหมและการพัฒนา
อุตสาหกรรมจักตองพยายาม
สงเสริมการวิจัยและการ
พัฒนาสําหรับมาตรการ
ประหยัดพลังงาน และจักตอง
จัดใหมีการนําผลของการวิจัย

ไทย
และพลังงานหมุนเวียน พรอม
ทั้งถายทอดและเผยแพร
ผลงานวิจัย หรือจัดทํา
โครงการสาธิตขนาดเล็ก
ที่ใกลเคียงไดแก โครงการ
สงเสริมการใชพลังงาน
หมุนเวียนและกิจกรรมการ
ผลิตในชนบท (แผนงานภาค
ความรวมมือ) ของ“แผน
อนุรักษพลังงาน”แหงชาติ
ฉบับที่ 1 ชวงป 2538-2542
และฉบับที่ 2 ชวงป 25432547 เพื่อสงเสริมใหมีการใช
พลังงานหมุนเวียน เชน การ
แนะนํา เผยแพรและการ
ถายทอดเทคโนโลยีที่ไดมีการ
พิสูจนแลว ตลอดจนสงเสริม
การนําวัสดุเหลือใชจากการ
แปรรูป (เชน ชานออย แกลบ)
หรือของเสียจากภาค
เกษตรกรรม (เชน มูลสัตว) มา
ใชเปนพลังงาน
“แผนอนุรักษพลังงาน”
แหงชาติ ฉบับที่ 1 ชวงป
2538-2542 และฉบับที่ 2 ชวง
ป 2543-2547 กําหนด
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
(แผนงานภาคความรวมมือ)
เพื่อสนับสนุนการศึกษาเชิง
นโยบาย การวิจัยและพัฒนา
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ญี่ปุน
และการพัฒนาดังกลาวมาใช
ในวงกวาง

การเสริมสรางความรูความ
เขาใจใหแกประชาชนในดาน
การอนุรักษพลังงาน

กฎกระทรวงฯ กําหนดให
รัฐบาลจักตองพยายาม
เสริมสรางความรูความเขาใจ
ใหแกประชาชนในดานการใช
พลังงานอยางสมเหตุผลโดย
ผานชองทางกิจกรรม
การศึกษาและการ
ประชาสัมพันธ

ไทย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
และพลังงานหมุนเวียน พรอม
ทั้งถายทอดและเผยแพร
ผลงานวิจัย หรือจัดทํา
โครงการสาธิตขนาดเล็ก
“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
ผานสื่อตางๆ เพื่อใหทราบถึง
ประโยชนที่จะไดรับจากการ
อนุรักษพลังงานเกิดการใช
อยางรูคุณคา และเห็นถึง
ความสําคัญที่รัฐพยายามที่จะ
สงเสริมใหมีการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
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2.3 มาตรการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน
2.3.1 มาตรการสําหรับโรงงาน
กฎหมายวาด วยการใช พ ลั งงานอย างสมเหตุ สมผลของญี่ ปุ น และพระราชบั ญญั ติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของไทยกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานที่
มี เ นื้ อ หาสาระที่ ใ กล เ คี ย งกั น กล า วคื อ กฎหมายทั้ ง สองฉบั บ ระบุ ใ ห รั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข อ ง
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมในกรณีของญี่ปุน และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงานในกรณี ของไทย) กําหนดมาตรฐานการประเมินการอนุรักษ พลังงานสําหรั บ
โรงงานที่ใชพ ลังงาน รวมทั้งระบุใหรัฐมนตรีผูมีอํานาจในกรณีของญี่ปุน และอธิบดีกรมพัฒนา
พลั งงานทดแทนและอนุรักษ พ ลังงานในกรณี ของไทย สามารถให คําแนะนําและคําปรึ กษาแก
โรงงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินดังกลาว
นอกจากนี้ กฎหมายทั้งสองฉบับยังระบุเกี่ยวกับการกําหนดประเภทโรงงานควบคุมการ
บริ ห ารจั ด การพลั ง งาน (โรงงานควบคุ ม ) โดยในกรณี ข องญี่ ปุ น ให รัฐ มนตรี ว า การกระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมเปนผู กําหนดโรงงานควบคุมตามหลั กเกณฑที่กําหนดไวใ น
คําสั่งคณะรัฐมนตรี ในขณะที่ในกรณีของไทย การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใช
พลังงานหรือวิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยให
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ กฎหมายทั้งสองฉบับไดบัญญัติเกี่ยวกับพันธกรณีของเจาของโรงงานควบคุม (อาทิ
การแต ง ตั้ งผู จั ด การ/ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งาน การจั ด ทํ า แผนการประหยั ด พลั ง งานและการ
รายงาน/สงขอมูล) จํานวน คุณสมบัติ และหนาที่ของผูจัดการ/ผูรับผิดชอบดานพลังงาน รวมทั้งขอ
บทเกี่ยวกับกรณีที่มีการฝาฝนมาตรฐานการประเมินโดยโรงงานควบคุม ที่มีสาระใกลเคียงกันอีก
ดวย (ดูรายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบขางลาง)
อย า งไรก็ ดี ข อ แตกต า งประการสํ า คั ญ ระหว า งกฎหมายของญี่ ปุ น และของไทยคื อ
มาตรฐานการประเมินการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานตามกฎหมายของญี่ปุนนั้น ใชบังคับกับ
โรงงานทั่วไป โดยไมจํากัดเฉพาะกับโรงงานควบคุมเทานั้น แตในกรณีของไทย มาตรฐานดังกลาว
ถูกกําหนดโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ใหมีผลใชบังคับเฉพาะ
กับโรงงานควบคุมเทานั้น
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ของไทยและญี่ปุน
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กฎหมายที่เกี่ยวของ

มาตรฐานการประเมิน
กําหนดโดย

ใชบังคับกับ
คําแนะนําและคําปรึกษา
สําหรับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการประเมิน

ญี่ปุน
กฎหมายวาดวยการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผล
หรือกฎหมายอนุรักษพลังงาน

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและ
อุตสาหกรรม(ขอ 5(2))

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
(กฎกระทรวง) โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ (มาตรา 4(3) และ 9 ของ
พระราชบัญญัติอนุรักษพลังงาน)
โรงงานทั่วไป
โรงงานควบคุมเทานั้น
หากเห็นวาจําเปน รัฐมนตรีผูมี เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่
อํานาจ ซึ่งรวมถึง
เจาของโรงงานควบคุมตองสงใหแก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อนุรักษพลังงาน ใหมีรายละเอียด
เศรษฐกิจ การคา และ
แสดงถึงแผนการดําเนินการของ
อุตสาหกรรมและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอื่นๆ โรงงานควบคุมที่จะใหการอนุรักษ
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนงาน พลังงานในโรงงานบรรลุสูมาตรฐาน
ตางๆ ของโรงงานที่เกี่ยวของ หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงฯ
อาจใหคําแนะนําและ
ถาอธิบดีเห็นวาเปาหมายและแผน
คําปรึกษา (guidance and
advice) แกผูประกอบการใน อนุรักษพลังงานดังกลาวไมถูกตองให
อธิบดีมีหนาที่ใหคําแนะนําเพื่อให
โรงงานเกี่ยวกับมาตรการ
เจาของโรงงานควบคุมแกไขให
เพื่อใหเกิดการใชพลังงาน
ถูกตองตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งติดตาม
อยางสมเหตุสมผล โดย
คํานึงถึงมาตรฐานการประเมิน และเรงรัดใหเจาของโรงงานควบคุม
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โรงงานควบคุม
หลักเกณฑและวิธีการกําหนด
โรงงานควบคุม

พันธกรณีของเจาของโรงงาน
ควบคุม

ญี่ปุน
สําหรับโรงงาน (ขอ 6)

ไทย
ดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อให
เปนไปตามเปาหมายและแผนการ
อนุรักษพลังงานที่ไดแกไขแลว(มาตรา
16 ของพระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน)

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

การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด
ปริมาณการใชพลังงานหรือวิธีการใช
พลังงานอยางใดใหเปนโรงงาน
ควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
โดยใหคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี (มาตรา 4(2) และ 8
ของพระราชบัญญัติอนุรักษพลังงาน)
สําหรับโรงงานควบคุมชั้นหนึ่ง (1) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อยางนอยหนึ่งคน ประจําที่โรงงาน
(1) แตงตั้งผูจัดการดาน
ควบคุมแตละแหง
พลังงาน
(2) สงขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การใช
(2) จัดทําแผนการประหยัด
พลังงานระยะกลางและระยะ พลังงานและการอนุรักษพลังงาน
ใหแกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
ยาว
อนุรักษพลังงาน ตามแบบและ
(3) รายงานประจําป
ระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ
สําหรับโรงงานควบคุมชั้นสอง (3) จัดใหมีการบันทึกขอมูลการใช
พลังงาน การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
(1) แตงตั้งเจาหนาที่บริหาร
เครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีผลตอการ
จัดการดานพลังงาน
(2) ฝกอบรมเจาหนาที่บริหาร ใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
จัดการดานพลังงานเปน
กําหนดในกฎกระทรวงฯ
ประจํา
(4) กําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ
(3) รายงานประจําป
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ญี่ปุน

จํานวนผูจัดการดานพลังงาน/
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน

โรงงานควบคุมชั้นหนึ่งมี
พันธกรณีที่จะตองดําเนินการ
แตงตั้งผูจัดการดานพลังงาน
อยางนอยหนึ่งคนขึ้นไป ทั้งนี้
จํานวนของผูจัดการดาน
พลังงานดังกลาวขึ้นอยูกับ
ระดับการบริโภคพลังงานใน
โรงงาน
คัดเลือกมาจากผูถือ
ใบอนุญาตสําหรับการบริหาร
จัดการดานพลังงาน
โดยใบอนุญาตสําหรับการ
บริหารจัดการดานพลังงาน
ดังกลาวจะออกใหแกบุคคลผู
ซึ่งผานการทดสอบเพื่อเปนผูมี
คุณสมบัติในการบริหารจัดการ
ดานพลังงาน หรือผูซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจาก

คุณสมบัติผูจัดการดาน
พลังงาน/
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน

ไทย
พลังงานของโรงงานควบคุมและสง
ใหแกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑ
วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
(5) ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ
ตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และระยะเวลาที่กําหนดใน
กฎกระทรวงฯ
(มาตรา 11 พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน)
จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อยางนอยหนึ่งคน ประจําที่โรงงาน
ควบคุมแตละแหง

คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(1) เปนผูไดรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการ
ทํางานในโรงงานอยางนอยสามป
โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงาน
ตามการรับรองของเจาของโรงงาน
ควบคุม
(2) เปนผูไดรับปริญญาทาง
วิศวกรรมศาสตรหรือทาง
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หนาที่ของผูจัดการ/
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน

ญี่ปุน
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและ
อุตสาหกรรมภายหลังจากผาน
การอบรมหลักสูตรการบริหาร
จัดการดานพลังงาน

ไทย
วิทยาศาสตรโดยมีผลงานดานการ
อนุรักษพลังงานตามการรับรองของ
เจาของโรงงานควบคุม
(3) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการ
อนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่กระทรวง
พลังงานจัดขึ้นหรือใหความเห็นชอบ
(มาตรา 13 พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน)
1) บริหารจัดการการ
(1) บํารุงรักษาและตรวจสอบ
บํารุงรักษาอุปกรณที่ใช
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและ
พลังงาน
อุปกรณที่ใชพลังงานเปนระยะๆ
2) พัฒนาปรับปรุงและกํากับ (2) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานให
เปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน
ดูแลวิธีการใชพลังงาน
3) หนาที่อื่นๆ ตามที่กําหนดใน (3) รับรองขอมูลเกี่ยวกับการผลิต
กฎกระทรวงเศรษฐกิจ การคา การใชพลังงานและการอนุรักษ
พลังงาน ที่เจาของโรงงานควบคุมสง
และอุตสาหกรรม (ขอ 11)
ใหแกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน
(4) ควบคุมดูแลการบันทึกขอมูลการ
ใชพลังงาน การติดตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณที่
มีผลตอการใชพลังงานและการ
อนุรกั ษพลังงานที่เจาของโรงงาน
ควบคุมสงใหแกกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน เพื่อให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบไดและ
รับรองความถูกตองของการบันทึก
ดังกลาว
(5) ชวยเจาของโรงงานควบคุมในการ
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ญี่ปุน

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)
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีกรม
กรณีฝาฝนโดยโรงงานควบคุม หากมีการตัดสินวา โรงงาน
ควบคุมชั้นหนึ่งไมปฏิบัติตาม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของ
มาตรฐานหลักเกณฑการ
ประเมินสําหรับการใชพลังงาน โรงงานควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริง
อยางสมเหตุสมผลในโรงงาน เกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบ
ผลอยางเห็นไดชัด รัฐมนตรีผูมี ใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตาม
อํานาจสามารถกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่
(instruct) ใหโรงงานดังกลาว กําหนดในกฎกระทรวงฯ และให
เจาของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติ
จัดทําและยื่นแผนการใช
ตามภายในสามสิบวันนับแตวันที่
พลังงานอยางสมเหตุสมผล
ไดรับคําสั่งนั้น
ขึ้นมาหนึ่งฉบับ รวมทั้ง
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ญี่ปุน
ไทย
ดําเนินการตามแผนดังกลาว (มาตรา 10 พระราชบัญญัติอนุรักษ
และหากผูประกอบการไม
พลังงาน)
เคารพเชื่อฟง รัฐมนตรีผูมี
อํานาจก็สามารถประกาศ
(publicize) ใหทราบโดยทั่วกัน
รวมทั้งสามารถออกคําสั่ง
(order) ใหผูประกอบการ
โรงงานที่ฝาฝนปฏิบัติตามได
(ขอ 16)
หากมีการตัดสินวา
ผูประกอบการโรงงานควบคุม
ชั้นสองไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการประเมินสําหรับ
การใชพลังงานอยาง
สมเหตุสมผลอยางเห็นไดชัด
รัฐมนตรีผูมีอํานาจอาจ
เสนอแนะ (recommend) ให
ผูประกอบการดําเนินมาตรการ
ที่จําเปนเพื่อใหเกิดการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผลใน
โรงงานดังกลาว (ขอ 19)

2.3.2 มาตรการสําหรับอาคาร
กฎหมายวาด วยการใช พ ลั งงานอย างสมเหตุ สมผลของญี่ ปุ น และพระราชบั ญญั ติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของไทยกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับอาคารที่
ใกลเคียงกัน กลาวคือ กฎหมายทั้งสองฉบับกําหนดใหมีการจัดทําและประกาศใชมาตรฐานการ
ประเมิ นสําหรับ เจ าของอาคาร การให คําแนะนําและคํ าปรึ กษาแกเ จ าของอาคารเกี่ยวกับ การ
ปฏิ บั ติตามมาตรฐานการประเมิ นดั งกล าว การกํ าหนดประเภทอาคารควบคุ ม พั นธกรณี ข อง
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เจาของอาคาร รวมทั้งขอบทเกี่ยวกับกรณีที่มีการฝาฝนโดยอาคารควบคุมดังกลาว (ดูรายละเอียด
ตามตารางเปรียบเทียบดานลาง)
อยางไรก็ดี กฎหมายทั้งสองฉบับมีความแตกตางในประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้
ประการแรก มาตรฐานการประเมินการอนุรักษพลังงานสําหรับอาคารตามกฎหมายของ
ญี่ปุนนั้น ใชบังคับกับอาคารทั่วไป โดยไมจํากัดเฉพาะกับอาคารควบคุมเทานั้น แตในกรณีของไทย
มาตรฐานดังกลาวถูกกําหนดโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ใหมี
ผลใชบังคับเฉพาะกับโรงงานควบคุมเทานั้น
ประการที่สอง กฎหมายฯ ของญี่ปุนใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา
และอุตสาหกรรมในการใหคําแนะนําและคําปรึกษาที่จําเปนสําหรับผูผลิตและผูนําเขาวัสดุที่เปน
ฉนวนปองกันการสูญเสียความรอนผานผนังดานนอก หนาตาง และสวนอื่นๆ ของอาคาร ในการ
พัฒนาปรับปรุงและการติดฉลากกํากับคุณสมบัติความเปนฉนวนของวัสดุกอสรางที่ตนผลิต ซึ่ง
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของไทยไมมีการกําหนดเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวไวอยางชัดเจน
ประการที่สาม พระราชบัญญั ติการสงเสริม การอนุรักษพลั งงาน พ.ศ. 2535 ของไทย
กําหนดใหอาคารควบคุมมีพันธกรณีที่คลายคลึงกับพันธกรณีของโรงงานควบคุม อาทิ การจัดใหมี
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอยหนึ่งคน ประจําที่อาคารควบคุมแตละแหง รวมทั้งการกําหนด
เปาหมายและแผนอนุ รักษ พลังงานของอาคารควบคุมและส งให แกหนวยงานผูมีอํานาจ ซึ่ งใน
กฎหมายฯ ของญี่ปุนมิไดกําหนดพันธกรณีดังกลาว หากแตกําหนดใหมีเพียงการแจงหนวยงาน
ทองที่ ที่มีอํานาจ เกี่ยวกับมาตรการประหยั ดพลั งงาน สําหรับการก อสราง รวมทั้งการบูรณะ
ซอมแซมและการดัดแปลงขนาดใหญ และการจัดทํารายงานประจํา (periodic report) เกี่ยวกับ
การดําเนินการบํารุงรักษาอาคารตามมาตรการที่ไดแจงไวเทานั้น
ตารางเปรียบเทียบมาตรการสําหรับอาคารตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน
ของไทยและญี่ปุน
ประเด็นเปรียบเทียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

ญี่ปุน
กฎหมายวาดวยการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผล
หรือกฎหมายอนุรักษพลังงาน

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

ญี่ปุน

ไทย

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและ
อุตสาหกรรม และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดิน
โครงสรางพื้นฐาน และการ
คมนาคม เกี่ยวกับ
1) การปองกันการสูญเสีย
พลังงานความรอนผานผนัง
ดานนอก หนาตาง และสวน
อื่นๆ ของตัวอาคาร
2) การใชพลังงานใน
ระบบเครื่องปรับอากาศและ
อุปกรณอื่นๆ ที่ติดตั้งในอาคาร
อยางมีประสิทธิภาพ
(ขอ 72 และ 73)

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนด
(1) คาการถายเทความรอน
รวมของอาคารและการใช
พลังงานในอาคาร
(2) หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขการประเมินหาคาการ
ถายเทความรอนของวัสดุ
กอสรางอาคาร คาการถายเท
ความรอนรวมของอาคาร และ
การใชพลังงานในอาคาร
(3) มาตรฐานการปรับอากาศ
การทําน้ํารอนและการใหความ
รอนในอาคาร
(มาตรา 4(3) และ 19 ของ
พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน)
อาคารควบคุมเทานั้น
(มาตรา 19 และ 21 ของ
พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน)
เปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานที่เจาของอาคาร
ควบคุมตองสงใหแกกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ

ใชบังคับกับ

1) อาคารทั่วไปที่มิใชอาคาร
ควบคุม และ
2)อาคารควบคุม

คําแนะนําและคําปรึกษา
สําหรับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการประเมิน

1) หากเห็นวาจําเปน
หนวยงานทองที่ที่มีอํานาจ
(อาทิ ผูวาราชการหรือ
นายกเทศมนตรี) อาจให

145

ประเด็นเปรียบเทียบ

ญี่ปุน
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 และสวนอื่นๆ ของ
อาคาร ในการพัฒนาปรับปรุง

ไทย
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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อาคารควบคุม
หลักเกณฑและวิธีการกําหนด
อาคารควบคุม

พันธกรณีของเจาของอาคาร
ควบคุม

ญี่ปุน
และการติดฉลากกํากับ
คุณสมบัติความเปนฉนวนของ
วัสดุกอสรางที่ตนผลิต (ขอ 76)

ไทย

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

การกําหนดอาคารประเภทใด
ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน
และวิธีการใชพลังงานอยางใด
ใหเปนอาคารควบคุมใหตรา
เปนพระราชกฤษฎีกาโดยให
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี (มาตรา 4(2)
และ 18 ของพระราชบัญญัติ
อนุรักษพลังงาน)
เจาของอาคารหรือผูที่ประสงค (1) จัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
จะดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับ พลังงานอยางนอยหนึ่งคน
ตัวอาคารควบคุม มีหนาที่
ประจําที่อาคารควบคุมแตละ
1) แจง (notify) หนวยงาน
แหง
ทองที่ที่มีอํานาจ เกี่ยวกับ
(2) สงขอมูลเกี่ยวกับการผลิต
มาตรการประหยัดพลังงาน
การใชพลังงานและการอนุรักษ
สําหรับการกอสราง รวมทั้งการ พลังงานใหแกกรมพัฒนา
บูรณะซอมแซมและการ
พลังงานทดแทนและอนุรักษ
ดัดแปลงขนาดใหญ
พลังงาน ตามแบบและ
(ขอ 75(1))
ระยะเวลาที่กําหนดใน
2) จัดทํารายงานประจํา
กฎกระทรวงฯ
(periodic report) เกี่ยวกับการ (3) จัดใหมีการบันทึกขอมูล
ดําเนินการบํารุงรักษาอาคาร การใชพลังงาน การติดตั้งหรือ
ตามมาตรการที่ไดแจงไว
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือ
(ขอ 75(4))
อุปกรณที่มีผลตอการใช
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การจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน
คุณสมบัติผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน

หนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน

ญี่ปุน

ไมไดกําหนดโดยกฎหมายฯ
-

-

ไทย
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)
กําหนดตามขางตน
คลายกับผูรับผิดชอบดาน
พลังงานในโรงงาน (มาตรา 13
และ 22 ของพระราชบัญญัติ
อนุรักษพลังงาน)
คลายกับผูรับผิดชอบดาน
พลังงานในโรงงาน
(มาตรา 14 และ 22 ของ
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ญี่ปุน

กรณีฝาฝนโดยอาคารควบคุม

1) หากหนวยงานทองที่ที่มี
อํานาจพิจารณาเห็นวา อาคาร
ควบคุมไมมีมาตรการประหยัด
พลังงานอยางเพียงพออยาง
เห็นไดชัด โดยเฉพาะเมื่อเทียบ
กับมาตรฐานการประเมินที่
เกี่ยวของ หนวยงานทองที่ที่มี
อํานาจสามารถกําหนด
(instruct) ใหคําชี้แนะที่จําเปน
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))

ไทย
พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน)
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงานมี
อํานาจออกคําสั่งใหเจาของ
อาคารควบคุมรายใดแจง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใช
พลังงานเพื่อตรวจสอบใหการ
อนุรักษพลังงานเปนไปตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ฯ และใหเจาของอาคาร
ควบคุมรายนั้นปฏิบัติตาม
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําสั่งนั้น
(มาตรา 10 และ 21 ของ
พระราชบัญญัติอนุรักษ
พลังงาน)
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2.3.3 มาตรการสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ
ถึงแมกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลของญี่ปุนและพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของไทยจะระบุเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษพลังงาน
สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณดวยกันทั้งคู แตสาระสําคัญของมาตรการดังกลาวมีความแตกตาง
กันเปนอยางมาก
ในกรณี ของไทย พระราชบั ญญั ติ การส งเสริ ม การอนุ รักษ พ ลั งงาน พ.ศ. 2535 ระบุ ใ ห
รัฐมนตรี รัฐมนตรีว าการกระทรวงวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลั งงาน โดยคํ าแนะนํ าของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
(1) การกําหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน อัตรา
การสิ้นเปลืองพลังงานและประสิทธิภาพการใช พลังงานอยางใดเปนเครื่องจักรหรืออุปกรณที่ มี
ประสิทธิภาพสูง และ
(2) การกําหนดวัสดุตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอยางใด เปนวัสดุเพื่อใชในการ
อนุรักษพลังงาน
โดยกําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุ
เพื่อใชในการอนุรักษพลังงานดังกลาวมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรการสงเสริม
และชวยเหลือตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได (มาตรา 23)
อีกนัยหนึ่ง มาตรการดังกลาวขางตนเปนเพียงมาตรการสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือ
ทางดานการเงินเทานั้น มิใชมาตรการควบคุม เหมือนดังเชนมาตรการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลของญี่ปุน ซึ่งกําหนดมาตรฐานการประเมินสําหรับผูผลิต
หรือผูนําเขารถยนตและเครื่องจักรอุปกรณอื่นๆ ที่ระบุไวในคําสั่งคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ (อุปกรณ
พิเศษ) เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณดังกลาว (ขอ
78) รวมทั้ ง การกํ า หนดให เ ครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ พิ เ ศษดั ง กล า วจั ก ต อ งทํ า ฉลากที่ แ สดง
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช พ ลั ง งานอย า งถู ก ต อ ง เพื่ อ ให ผู บ ริ โ ภคสามารถเลื อ กซื้ อ อุ ป กรณ ที่ มี
ประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงโดยการอางอิงถึงขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการใช
พลังงานที่ติดอยูบนฉลากของเครื่องจักรและอุปกรณดังกลาวได (ขอ 80)
ทั้งนี้ กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลของญี่ปุนไดกําหนดขอบทลงโทษ
ผู ฝา ฝ น ไว ดว ย โดยระบุ ใ ห รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงเศรษฐกิ จ การค าและอุ ตสาหกรรม (และ
รัฐมนตรี วาการกระทรวงที่ ดิน โครงสร างพื้ นฐานและคมนาคมในกรณี ของรถยนต ) อาจจะให
ขอเสนอแนะ (recommendation) ที่จําเปนแกผูผลิตและผูนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณพิเศษ
ดังกลาว หากพิจารณาเห็นวา สินคาดังกลาวจําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
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พลังงานอยางมาก เมื่อคํานึงถึงมาตรฐานการประเมินที่เกี่ยวของ และหากผูผลิตและผูนําเขาไม
เคารพเชื่อฟ ง รัฐมนตรี ผูมีอํานาจก็สามารถประกาศ (publicize) ให ทราบโดยทั่วกัน รวมทั้ ง
สามารถออกคําสั่ง (order) ใหผูผลิตและนําเขาปฏิบัติตามได (ขอ 79)
นอกจากนี้ หากรัฐมนตรีผูมีอํานาจพิจารณาเห็นวา การติ ดฉลากโดยผูผลิตและนําเข า
อุปกรณพิเศษไมเปนไปตามที่ประกาศกําหนด ก็สามารถใหขอเสนอแนะ (recommend) แกผูผลิต
และนําเขาเพื่อปฏิบัติตาม และหากผูผลิตไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะดังกลาว รัฐมนตรีฯ ก็สามารถ
ประกาศ (publicize) ใหทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งสามารถออกคําสั่ง (order) ใหผูผลิตและนําเขา
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะดังกลาวไดดวยเชนกัน (ขอ 81)
2.3.4 มาตรการสําหรับภาคคมนาคมขนสง
ความแตกตางประการสําคัญอีกประการหนึ่งระหวางกฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยาง
สมเหตุสมผลของญี่ปุนและพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของไทย
คือ กฎหมายฯ ของญี่ปุน ฉบับปจจุบันไดระบุเกี่ยวกับมาตรการสําหรับภาคคมนาคมขนสง อัน
ไดแก มาตรการสําหรับบริษัทขนสงสินคา มาตรการสําหรับบริษัทเจาของสินคา และมาตรการ
สําหรับบริษัทขนสงผูโดยสาร โดยกําหนดใหบริษัทสงของและบริษัทขนสง รวมทั้งเจาของสินคาใน
ระดั บ ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ต อ งกํ า หนดแผนการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและรายงานปริ ม าณการบริ โ ภค
พลังงานเปนประจําทุกป (ดูรายละเอียดใน 4.2.5 มาตรการสําหรับการคมนาคมขนสง บทที่ 4)
ในขณะที่กฎหมายของไทยยังมิไดมีการระบุเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไว
2.3.5 มาตรการสําหรับผูบริโภค
นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผลของญี่ปุนฉบับปจจุบันยังได
ระบุเกี่ยวกับมาตรการสําหรับผูบริโภคไว โดยกําหนดพันธกรณีสําหรับผูผลิตและจําหนายพลังงาน
และผูขายปลีกเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานในการสงเสริมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงาน โดยกําหนดใหผูผลิตและจําหนายพลังงาน อาทิ บริษัทผลิตกระแสไฟฟาและ
บริษัทผลิตกาซ จักตองเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูง รวมทั้ง
จัดพิมพขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมอนุรักษพลังงาน นอกจากนี้ รานคาปลีกอุปกรณไฟฟาที่
ใชในครัวเรือนจักตองจัดแสดงขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชพลังงานของอุปกรณดังกลาวใน
รานของตนเพื่อใหผูบริโภคสามารถรับทราบขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการบริโภคพลังงานประจําป
คาใชจายสําหรับเชื้อเพลิง และขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ 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.
การกํ าหนดให ม าตรฐานการประเมิ น การอนุ รั กษ พ ลั ง งานสํ าหรั บ โรงงาน/
อาคารใชบังคับกับโรงงาน/อาคารทั่วไป โดยไมจํากัดเฉพาะกับโรงงาน/อาคาร
ควบคุมเทานั้น (ดูรายละเอียด 2.3.1 และ 2.3.2)
3.
การกําหนดมาตรการสําหรับผูผลิตวัสดุกอ สราง รวมทั้ง การใหอํานาจรัฐมนตรี
ที่ เ กี่ ยวข อ งในการให คําแนะนํ าและคํ าปรึ กษาที่ จํา เป น สํ าหรั บ ผู ผลิ ตและผู
นําเขาวัสดุกอสรางที่ชวยอนุรักษพลังงานในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและ
การติดฉลากกํ ากั บ คุ ณสมบัติความเปนฉนวนของวั สดุกอสร างดังกลาว (ดู
รายละเอียด 2.2.2 และ2.3.2 )
4.
การกําหนดมาตรการสําหรับผูผลิตและนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณ ที่มิใช
เป นเพียงมาตรการสงเสริม สนั บสนุนและชว ยเหลื อทางดานการเงิ นเทานั้ น
หากแตเปนมาตรการควบคุม อาทิ การกําหนดมาตรฐานการประเมินใหผูผลิต
และนํ า เข า เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ที่ ใ ช พ ลั ง งานสู ง ปฏิ บั ติ ต าม รวมถึ ง การ
กําหนดพันธกรณีในการติดฉลากที่แสดงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยาง
ถูกตอง (ดูรายละเอียด 2.3.3 )
5.
การระบุม าตรการสํ าหรั บภาคคมนาคมขนสง อาทิ มาตรการสําหรับ บริษัท
ขนสงสินคา มาตรการสําหรับบริษัทเจาของสินคา และมาตรการสําหรับบริษัท
ขนสงผูโดยสารไวในกฎหมาย (ดูรายละเอียด 2.3.4 )
6.
การระบุมาตรการสําหรับผูบริโภค อาทิ พันธกรณีสําหรับผูผลิตและจําหนาย
พลังงานและผูขายปลีกเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานในการสงเสริมและ
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เผยแพร ขอมูลเกี่ ยวกับ การประหยั ดพลังงานไวในกฎหมาย (ดูรายละเอี ยด
2.3.5 )
ในบทถัดไป อันเปนบทสุดทายของงานวิจัย จะไดศึกษาถึงความเหมาะสมและแนวทางที่
เหมาะสมในการนําเอามาตรการดังกลาวขางตนมาประยุกตใชกับประเทศไทย
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บทที่ 4
บทสรุปและเสนอแนะ
เกี่ยวกับความเหมาะสมและแนวทางที่เหมาะสมในการนํา
มาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานของประเทศญีป่ ุนมา
ประยุกตใชในประเทศไทย
ในบทที่แลว ไดสรุปประเด็นทางกฎหมาย นโยบาย มาตรการและแผนเกี่ยวกับการอนุรักษ
พลังงานของประเทศญี่ปุนใน 5 ประเด็นหลักที่ไทยนาจะสามารถนํามาประยุกตใชในประเทศไทย
ได
วัตถุประสงคของบทนี้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประเด็นความเหมาะสมและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางที่ เ หมาะสมในการนํ าประเด็ น ด า นการอนุ รั กษ พ ลั ง งานของประเทศญี่ ปุ น ข า งต น มา
ประยุกตใชในประเทศไทย

1

การกําหนดนโยบายพลังงานพื้นฐาน

ดังที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 3 วา การกําหนดนโยบาย มาตรการและแผนพลังงานแหงชาติ
ของญี่ปุนและของไทยมีขอแตกตางประการสําคัญคือ ในกรณีของญี่ปุน กฎหมาย พื้นฐานวาดวย
นโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002 ไดมีการกําหนดแนวนโยบายพลังงานพื้นฐานแหงชาติ
ไวในกฎหมายฉบับดังกลาว รวมทั้งกําหนดใหผูยกรางมาตรการและแผนพลังงานแหงชาติตอง
คํานึงถึงและยึดถือในการยกรางมาตรการและแผนดังกลาว โดยมีแนวนโยบายที่สําคัญ 3 ประการ
ไดแก 1) อุปทานพลังงานที่มีเสถียรภาพ 2) การใชพลังงานที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และ 3) การใชกลไกทางการตลาด ทั้งนี้ ในกฎหมายฉบับดังกลาว ไดระบุวัตถุประสงคในการตรา
กฎหมายฉบั บนี้ว า เพื่อสงเสริ มการดํ าเนิ นมาตรการดานอุ ปสงค-อุป ทานพลั งงานอยางยั่งยืน
ครอบคลุมและมียุทธศาสตร
สวนกรณีของไทยนั้น พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ .2535
ถึงแมจะกําหนดใหมีการยกราง”นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ” แต
ก็ มิ ไ ด มี การกํ าหนดแนวนโยบายพลั ง งานพื้ น ฐานซึ่ งคณะกรรมการนโยบายพลั งงานแห งชาติ
จะต องยึ ดถื อไว เ ป น การเฉพาะ นโยบายพลั ง งานแห งชาติ ข องไทยที่ ผานมาจึ ง ถู กกํ าหนดโดย
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห งชาติแต ละคณะ ทั้ งนี้ หากพิ จารณาจากองค ประกอบของ
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คณะกรรมการชุดดังกลาว ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ และมีรัฐมนตรีของกระทรวงที่
เกี่ยวของตางๆ เปนกรรมการ จะเห็นไดวา นโยบายพลังงานของไทยจะถูกกําหนดโดยนโยบายของ
รัฐบาลแตละชุดที่ผลัดเปลี่ยนกันเขามาบริหารประเทศ ซึ่งอาจทําใหนโยบายพลังงานของชาติขาด
ความยั่งยืนและมียุทธศาสตรในระยะยาว
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหนโยบายพลังงานของไทยมีความยั่งยืนและมียุทธศาสตรใน
ระยะยาว จึ งน าจะเป น การเหมาะสมที่ จะให มี การกํ าหนดแนวนโยบายพลั งงานพื้ น ฐานไว ใ น
กฎหมายที่ เ กี่ ยวข องของไทย โดยแนวทางที่ เ หมาะสมก็ คือการแก ไ ขปรั บ ปรุ งพระราชบั ญญั ติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ .2535 โดยระบุกําหนดเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐาน
ไว เป น การเฉพาะในกฎหมายฉบั บดั งกล าว รวมทั้งกํ าหนดให คณะกรรมการนโยบายพลั งงาน
แห ง ชาติ ใ นการยกร า ง ”นโยบายและแผนการบริ ห ารและพั ฒ นาพลั ง งานของประเทศ” ต อ ง
คํานึงถึงแนวนโยบายพลังงานพื้นฐานดังกลาวดวย
สํ า หรั บ ประเด็ น แนวนโยบายพลั ง งานพื้ น ฐานที่ ส มควรได รั บ การระบุ ไ ว ใ นการแก ไ ข
ปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ดั ง กล า วนั้ น ควรเป น ประเด็ น แนวนโยบายพลั ง งานที่ ส ะท อ น
ยุทธศาสตรพลังงานของชาติในระยะยาว โดยในการกําหนดเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวนั้น สมควร
ใหมีการหารือในวงกวางรวมกันกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ยังอาจระบุเพิ่มไวในพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
พ .ศ .2535 เกี่ ยวกับ พันธกรณี สําหรั บรั ฐบาล หนวยงานทองถิ่ น และผู ผลิ ต ในการกํ าหนดหรื อ
ดําเนินการตามมาตรการพลังงานที่สอดคลองกับนโยบายพลังงานพื้นฐานดังกลาว รวมทั้งอาจ
กําหนดใหมีการรายงาน “แผนพลังงาน” ที่ยกรางตามแนวนโยบายพลังงานพื้นฐานและผลการ
ดําเนินการตามแผนฯ ตอรัฐสภา และมีการทบทวนแผนดังกลาวเปนระยะๆ ดวย

2

มาตรฐานการประเมินการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงาน/อาคาร
ทั่วไป

กฎหมายวาด วยการใช พ ลั งงานอย างสมเหตุ สมผลของญี่ ปุ น และพระราชบั ญญั ติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของไทยตางกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรั บ
โรงงานและอาคารที่มีเนื้อหาสาระที่ใกลเคียงกัน กลาวคือ เปนการกําหนดมาตรการควบคุมการใช
พลังงานในโรงงานและอาคารเหมือนกัน โดยกฎหมายทั้งสองฉบับกําหนดมาตรฐานการประเมิน
การอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานและอาคาร รวมทั้งระบุใหรัฐมนตรีหรืออธิบดีผูมีอํานาจในการ
ใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกโรงงานและอาคารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมิน
ดังกลาว
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แตขอแตกตางประการสําคัญระหวางกฎหมายของญี่ปุนและของไทยคือ กฎหมายของ
ญี่ปุนระบุใหมีการกําหนดมาตรฐานการประเมินการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานและอาคาร ที่
ใชบังคับกับโรงงานและอาคารทั่วไป โดยไมจํากัดเฉพาะกับโรงงานและอาคารควบคุมเทานั้น แต
ในกรณีของไทย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ระบุใหมีการกําหนด
มาตรฐานการประเมินสําหรับโรงงานและควบคุมเทานั้น
อยางไรก็ดี การกําหนดมาตรฐานการประเมินการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานและ
อาคาร ซึ่งรวมถึงโรงงานและอาคารทั่วไป รวมทั้งระบุใหรัฐมนตรีหรืออธิบดีผูมีอํานาจในการให
คําแนะนํ าและคําปรึกษาแก โรงงานและอาคารเกี่ ยวกับ การปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมิ น
ดังกลาวก็นาจะสามารถเสริมสรางความเขมแข็งใหกับมาตรการอนุรักษพลังงานของไทยไดอีกทาง
หนึ่ง ซึ่งแทที่จริงแลว 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
ดํา เนิ นการอนุ รักษ พ ลั งงานแบบง ายๆ โดยช วยตรวจสอบและวิ เคราะห การใช พ ลั งงานและ
สนับสนุนการลงทุนเพื่อการอนุรักษพลังงาน โดยเงินอุดหนุนมีทั้งกรณีคิดตามสัดสวนการลงทุนคา
วัสดุอุปกรณและเครื่องจักร หรือชวยเปนเงินกูดอกเบี้ยต่ํา
ดังนั้น จะเห็นไดวา ถึงแมจะยังมิไดมีการกําหนดไวในกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการควบคุม
การใชพลังงานสําหรับโรงงานและอาคารทั่วไป แตในแงของนโยบายก็ไดมีการดําเนินโครงการ
เกี่ยวกับการใชพลังงานในโรงงานและอาคารทั่วไปอยูบางพอสมควร
อยางไรก็ดี เพื่อเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับมาตรการอนุรักษพลังงานของไทย
การกํ าหนดมาตรการควบคุ ม การใช พ ลั งงานสํ าหรั บ โรงงานและอาคารทั่ ว ไปไว ใ นกฎหมายที่
เกี่ยวของก็นาจะเปนการเหมาะสม
ทั้งนี้ แนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินการก็คือ การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ในสวนของหมวดที่ 1 และ 2 วาดวยการอนุรักษพลังงาน
ในโรงงานและอาคารตามลํ า ดั บ โดยระบุ ใ ห มี ก ารกํ า หนดมาตรฐานการประเมิ น การอนุ รั ก ษ
พลังงานสําหรับโรงงานและอาคาร ที่ใชบังคับกับโรงงานและอาคารทั่วไป โดยไมจํากัดเฉพาะกับ
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โรงงานและอาคารควบคุมเทานั้น รวมทั้งระบุใหอธิบดีผูมีอํานาจใหคําแนะนําและคําปรึกษาแก
โรงงานและอาคารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินดังกลาวดวย

3

มาตรการและการใหคําแนะนําสําหรับผูผลิตวัสดุกอสราง

ในสวนของมาตรการสําหรับอาคารนั้น กฎหมายวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล
ของญี่ ปุ น และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน พ.ศ. 2535 ของไทยมี ค วาม
แตกตางในสาระสําคัญอีกประการหนึ่งคือ กฎหมายฯ ของญี่ปุนใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมในการใหคําแนะนําและคําปรึกษาที่จําเปนสําหรับผูผลิตและผู
นําเขาวัสดุที่เปนฉนวนปองกันการสูญเสียความรอนผานผนังดานนอก หนาตาง และสวนอื่นๆ ของ
อาคาร ในการพัฒนาปรับปรุงและการติดฉลากกํากับคุณสมบัติความเปนฉนวนของวัสดุกอสรางที่
ตนผลิต ซึ่งพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของไทย หมวด 2 (การ
อนุรักษพลังงานในอาคาร) ไมมีการกําหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวอยางชัดเจน
นอกจากนี้ จากการศึกษาเปรียบเทียบสาระสําคัญของ “นโยบายพื้นฐานวาดวยการใช
พลังงานอยางสมเหตุสมผล” ของญี่ปุน และ “แผนอนุรักษพลังงาน” และ”นโยบายและแผนการ
บริหารและพัฒนาพลังงาน” ของไทยในบทที่ 16 พบวา “แผนอนุรักษพลังงาน” และ”นโยบายและ
แผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน” ของไทย มิไดกลาวถึงมาตรการสําหรับผูผลิตวัสดุกอสรางไว
ในรายละเอียด เหมือนดังเชน “นโยบายพื้นฐานวาดวยการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล” ของ
ญี่ปุน
การกําหนดเกี่ยวกับวัสดุเพื่อใชในการการอนุรักษพลังงาน ซึ่งรวมถึงวัสดุกอสรางนั้น มี
ปรากฏอยูใน หมวด 3 (การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร อุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุเพื่อ
อนุรักษ พลังงาน) ของพระราชบัญญั ติการส งเสริ มการอนุรักษพ ลังงาน พ.ศ. 2535 โดยระบุใ ห
ผูผลิตและจําหนายเครื่องจักร อุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงานมิ
สิ ท ธิ ข อรั บ การส ง เสริ ม และช ว ยเหลื อ จากกองทุ น เพื่ อ ส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานตาม
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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ดั งกล าวก็ น าจะเป นการเหมาะสมในการช วยเสริ ม สร างความเข ม แข็ งให แก มาตรการอนุ รัก ษ
พลังงานในอาคารไดอีกทางหนึ่ง

4

มาตรการสําหรับผูผลิตและนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณ

ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตนวา หมวด 3 (การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร อุปกรณและ
สงเสริมการใชวัสดุเพื่ออนุรักษพลังงาน) ของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
2535 เปนเพียงมาตรการสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือทางดานการเงินเทานั้น มิใชมาตรการ
ควบคุ ม เหมื อ นดั ง เช น มาตรการตามที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยการใช พ ลั ง งานอย า ง
สมเหตุสมผลของญี่ปุน ซึ่งกําหนดมาตรฐานการประเมินสําหรับผูผลิตหรือผูนําเขารถยนตและ
เครื่องจักรอุป กรณ อื่นๆ ที่ระบุไว ในคํ าสั่งคณะรั ฐมนตรีที่ เกี่ยวของ (อุ ปกรณพิเศษ) เพื่อพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช พ ลั ง งานของเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ดั ง กล า ว รวมทั้ งกํ า หนดให
เครื่องจักรและอุปกรณพิเศษดังกลาวจักตองทําฉลากที่แสดงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยาง
ถูกตอง
อยางไรก็ดี ถึงแมจะยังไมไดมีการระบุไวในกฎหมาย แต ”นโยบายและแผนการบริหาร
และพั ฒนาพลังงานของประเทศ” ของไทย (21 พฤศจิ กายน 2549) ก็ ไ ด กําหนดให มี การเร ง
ดําเนินการกําหนดมาตรฐานการประหยัดพลังงานของอุปกรณ เครื่องจักร และเครื่องยนตที่ใช
พลังงาน รวมทั้ง ดําเนินการติดฉลากอุปกรณที่ไดกําหนดมาตรฐานไวแลว
แนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินการนํามาตรการดังกลาวมาใชในประเทศไทยก็คือ การ
แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 หมวด 3 (การอนุรักษ
พลั งงานในเครื่ องจั กร อุ ป กรณ และส งเสริ มการใช วัสดุ เ พื่ ออนุ รักษ พ ลั งงาน) โดยระบุ ใ ห มี การ
กําหนดมาตรฐานการประเมินสําหรับผูผลิตหรือผูนําเขารถยนตและเครื่องจักรอุปกรณอื่นๆ ที่ใช
พลั งงานสูง รวมทั้งกํ าหนดให มีการทํ าฉลากที่ แสดงประสิทธิ ภาพการใช พ ลังงานอยางถูกต อง
เพื่อใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้ออุปกรณที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงโดยการอางอิงถึงขอมูล
ที่ถูกตองเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ติดอยูบนฉลากของเครื่องจักรและอุปกรณ
ดังกลาวได

5

มาตรการสําหรับภาคคมนาคมขนสง

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของไทยยังมิไดมีการระบุ
เกี่ ย วกั บ การอนุ รั กษ พ ลั งงานในภาคคมนาคมขนส ง เหมื อนดั งเช นกรณี ของกฎหมายอนุ รัก ษ
พลังงานของประเทศญี่ปุนฉบับที่ไดรับการแกไขปรับปรุงในป ค.ศ. 2005 ถึงแมใน ”นโยบายและ
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แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ” ของไทย (21 พฤศจิกายน 2549) จะกําหนดใหมี
การสงเสริมการใชระบบขนสงมวลชนใหมากขึ้น รวมทั้งการริเริ่มมาตรการประหยัดพลังงานในภาค
ขนสงก็ตาม
อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาวา ภาคคมนาคมขนสงของไทยมีสัดสวนการใชพลังงานคิดเปน
อัตราสวนสู งถึ งร อยละ 37 ของปริ มาณการใช พ ลังงานรวมภายในประเทศแล ว การกํ าหนด
มาตรการควบคุมทางกฎหมายสําหรับภาคการคมนาคมขนสงก็นาจะเปนการเหมาะสม โดยในชั้น
นี้ อาจใชมาตรการตามกฎหมายอนุรักษพลังงานของประเทศญี่ปุนมาเปนตนแบบในการแกไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 โดยการระบุใหมี
1.
การกําหนดมาตรฐานการประเมินการอนุรักษพลังงานสําหรับบริษัทขนสงสินคา
บริษัทเจาของสินคาและบริษัทขนสงผูโดยสาร รวมทั้งการจัดใหมีการใหคําแนะนําและคําปรึกษา
แกบริษัทดังกลาวเกี่ยวกั บมาตรการเพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึ ง
มาตรฐานหรือหลักเกณฑการประเมินดังกลาว
2.
การกําหนดประเภทของบริษัทขนสงสินคา บริษัทเจาของสินคาและบริษัทขนสง
ผูโดยสารที่มีการใชพลังงานสําหรับการขนสงในปริมาณที่สูง เปนบริษัทควบคุม โดยกําหนดใหมี
หนาที่ตามกฎหมายในการปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินดังกลาวขางตนอยางเครงครัด รวมทั้ง
มีหนาที่ในการจัดทําแผนอนุรักษพลังงานและการรายงานสถานการณใชพลังงานเปนระยะๆ ดวย

6

มาตรการสําหรับผูบริโภค

การแก ไ ขกฎหมายอนุ รักษ พ ลั งงานของประเทศญี่ ปุ นในป ค.ศ. 2005 ได มี การเพิ่ ม
มาตรการสําหรับผูบริโภคดวยเชนกัน โดยกําหนดใหผูผลิตและจําหนายพลังงานและผูขายปลีก
เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานสงเสริมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดย
กําหนดใหผูผลิตและจําหนายพลังงาน อาทิ บริษัทผลิตกระแสไฟฟาและบริษัทผลิตกาซ จักตอง
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูง รวมทั้งจัดพิมพขอมูลเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจกรรมอนุรักษพลังงาน นอกจากนี้ รานคาปลีกอุปกรณไฟฟาที่ใชในครัวเรือนจักตอง
จัดแสดงขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภ าพการใชพลั งงานของอุปกรณดังกลาวในรานของตนเพื่อให
ผูบริโภคสามารถรับทราบขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการบริโภคพลังงานประจําป คาใชจายสําหรับ
เชื้อเพลิง และขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ ของอุปกรณดังกลาวไดโดยสะดวกอีกดวย
ทั้งนี้ โดยที่ใน ”นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ” ของไทย
(21 พฤศจิกายน 2549) ไดกําหนดใหมีการกําหนดเปาหมายและเรงดําเนินการอนุรักษพลังงานทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง และปลูกฝงให
เกิดการใชพลังงานอยางรูคุณคา เชน การเลือกซื้ออุปกรณที่ติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช
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พลังงาน ดังนั้น การกําหนดพันธกรณีสําหรับผูผลิตและจําหนายพลังงานและผูขายปลีกเครื่องจักร
และอุ ป กรณ ที่ ใ ช พ ลั ง งานในการส ง เสริ ม และเผยแพร ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การประหยั ด พลั ง งาน
โดยเฉพาะการจั ด แสดงข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการใช พ ลั ง งานของอุ ป กรณ ไว ใ น
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ก็นาจะชวยทําใหนโยบายดังกลาวขางตนประสบ
ผลเปนรูปธรรมไดงายขึ้น
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สรุป
จากการศึกษาขางตน สามารถสรุปประเด็นสําคัญได ดังนี้
∏ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการอนุรักษพลังงานของประเทศญี่ปุน ไดแก กฎหมาย
พื้นฐานวาดวยนโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002 กฎหมายวาดวยการใชพลังงาน
อยางสมเหตุสมผล (กฎหมายอนุ รักษพลังงาน) ค.ศ. 1979 (แกไขปรับปรุ ง ค.ศ. 1983
1993 1998 2002 และ 2005) กฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงาน
และการนํ า กลั บ มาใช ป ระโยชน ค.ศ. 1993 (แก ไ ขปรั บ ปรุ ง ค.ศ. 2003) รวมทั้ ง
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายดังกลาว
∏ กฎหมายพื้ น ฐานว า ด วยนโยบายและมาตรการพลั งงาน ค.ศ. 2002 เป น กฎหมายที่
กําหนดเกี่ยวกับนโยบายพื้ นฐานดานพลังงาน (อุปทานพลังงานที่มีเสถียรภาพ การใช
พลังงานที่ไมกอ ใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการใชกลไกทางการตลาด) ที่รัฐบาล
กลางและรั ฐ บาลท อ งถิ่ น จะต อ งยึ ด ถื อ ในการกํ า หนดมาตรการด า นอุ ป สงค -อุ ป ทาน
พลังงาน (รวมถึงมาตรการอนุรักษพลังงาน) และการจัดทําแผนพลังงานพื้นฐานสําหรับ
การดําเนินมาตรการดังกลาว
∏ กฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษพลังงานและการนํากลับมาใชประโยชน
มีสาระสําคัญเปนการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับมาตรการสงเสริมสนับสนุนและใหความ
ชวยเหลือทางการเงินสําหรับผูประกอบธุรกิจซึ่งสมัครใจดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมการใช
พลังงานและทรัพ ยากรธรรมชาติอยา งสมเหตุสมผล ตามประเภทโครงการที่ ระบุไ วใ น
กฎหมายฯ เพื่อชวยใหเกิดการใชพลังงานอยางสมเหตุสมผล
∏ อยางไรก็ดี มาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานที่สําคัญที่สุดของประเทศญี่ปุนไดแก
มาตรการควบคุมตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน ซึ่งสาระสําคัญเปนการกําหนดพันธกรณี
สําหรับเจาของโรงงาน เจาของบริษัทขนสง เจาของอาคาร และผูผลิตหรือผูนําเขาอุปกรณ
ที่ใชพลังงาน โดยการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑการประเมินการใชพลังงานอยาง
สมเหตุ สมผลให ผูใ ช พ ลั งงานดั งกลาวยึ ดถื อปฏิ บั ติเพื่ อให การใช พ ลั งงานเป น ไปอย าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกําหนดประเภทโรงงาน บริษัทขนสง และอาคาร
ควบคุมที่มีพันธกรณีในการแตงตั้งผูจัดการดานพลังงาน (โรงงาน) จัดทําแผนการอนุรักษ
พลังงานและรายงานสถานะการใชพลังงานประจําป เปนตน
∏ สําหรับประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวของกับมาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ไดแก
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการ
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พั ฒนาและส ง เสริ ม พลั งงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบั ญญั ติการส ง เสริ ม การอนุ รัก ษ
พลังงาน พ.ศ. 2535
∏ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 เปน
การกําหนดองคประกอบ อํานาจหนาที่และการดําเนินการของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ โดยเฉพาะการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน
ของประเทศ รวมทั้งการติดตาม ดูแล ประสาน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานดังกลาว (อาจเทียบไดกับกฎหมายพื้นฐานวาดวย
นโยบายและมาตรการพลังงาน ค.ศ. 2002 ของญี่ปุน)
∏ สาระสําคั ญของพระราชบัญญั ติการส งเสริ ม การอนุรักษ พลั งงาน พ.ศ. 2535 เป นการ
กําหนดมาตรการอนุ รักษพ ลังงานสําหรั บโรงงานและอาคารควบคุม รวมทั้ งการจัดตั้ ง
"กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน" เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือ
หรืออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน (เทียบไดกับกฎหมายวาดวยการ
ใชพลังงานอย างสมเหตุสมผล และกฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือการอนุรักษ
พลังงานและการนํากลับมาใชประโยชนของญี่ปุน)
∏ จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานของประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุน พบวา มาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานของญี่ปุนที่มีความเหมาะสม
และที่ไทยสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกมาตรการดานการ
อนุรักษพลังงานของไทยได โดยการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
2535 ไดแก
o การกํ าหนดแนวนโยบายพลั งงานพื้ น ฐานไว ใ นกฎหมาย โดยระบุ ใ ห ผูยกร า ง
มาตรการและแผนพลังงานตองคํานึงถึงและยึดถือในการยกรางมาตรการและ
แผนดังกลาว
o การกําหนดใหมาตรฐานการประเมินการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงาน/อาคาร
ใชบังคับกับโรงงาน/อาคารทั่วไป โดยไมจํากัดเฉพาะกับโรงงาน/อาคารควบคุม
เทานั้น
o การกําหนดมาตรการสําหรับผูผลิตวัสดุกอสราง รวมทั้ง การใหอํานาจรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของในการใหคําแนะนําและคําปรึกษาที่จําเปนสําหรับผูผลิตและผูนําเขา
วัสดุ กอสรางที่ชวยอนุ รักษ พลังงานในการพั ฒนาปรับ ปรุงคุณภาพและการติ ด
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 การระบุ ม าตรการสํ าหรั บผู บริ โภค อาทิ พันธกรณีสําหรั บผู ผลิตและจําหน าย
พลังงานและผูขายปลีกเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานในการสงเสริมและ
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไวในกฎหมาย
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ภาคผนวกที่ 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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ภาคผนวกที่ 2
Act Concerning the Rational Use of Energy
(Act No. 49 of June 22, 1979)
22 June 1979, Law No.49
Revised in 10 December 1983
Revised in 31 March 1993
Revised in 12 November 1993
Revised in 9 April 1997
Revised in 5 June 1998
Revised in 22 December 1999
Revised in 7 June 2002
Revised in 11 December 2002
Revised in 10 August 2005
Chapter 1 General Provisions
Chapter 2 Basic Policy, etc.
Chapter 3 Measures Pertaining to Factories, etc.
Section 1 Measures Pertaining to Factories
Section 2 Designated Examining Body
Section 3 Designated Training Agency
Section 4 Registered Investigation Bodies
Chapter 4 Measures Pertaining to Transportation
Section 1 Measures Pertaining to Freight Transportation
Subsection 1 Measures Pertaining to Freight Carriers
Subsection 2 Measures Pertaining to Consigners
Section 2 Measures Pertaining to Passenger Transportation, etc.
Section 3 Special Provisions on Air Transportation
Chapter 5 Measures Pertaining to Buildings
Chapter 6 Measures Pertaining to Machinery and Equipment
Chapter 7 Miscellaneous Provisions
Chapter 8 Penal Provisions
Supplementary Provisions
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

169

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 Energyconsuming 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 mediumand 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

172

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
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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 227…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 Mediumand 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] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“พลังงาน” หมายความวา ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใหงานได
ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และใหหมายความรวมถึงสิ่งที่อาจใหงานได เชน
เชื้อเพลิง ความรอน และไฟฟา เปนตน
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“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล
น้ํา แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคลื่น เปนตน
“พลังงานสิ้นเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน
น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน
“เชื้อเพลิง” หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันเชื้อเพลิง กาซ
ธรรมชาติ กาซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสังเคราะห ไม ฟน แกลบ กากออย ขยะ และสิ่งอื่นตามที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปน
ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธาน
กรรมการ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรี
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) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดราคาพลังงานใหสอดคลองกับนโยบาย
และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ
(๓) ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเรงรัดการดําเนินการของคณะกรรมการทั้งหลาย
ที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับพลังงาน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
พลังงาน เพื่อใหมีการดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน
ของประเทศ
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(๔) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๗ การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมครั้งใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุมใหรอง
ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม
มาตรา ๘ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๙ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติอาจแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมอบหมายได
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 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) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี 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
และดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน*รับผิดชอบขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางในสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน*
ใหมีรองผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน* และจะใหมีผูชวยผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน*เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได
ใหผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน* รองผูอํานวยการสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน* และผูชวยผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน*เปนขาราชการ
พลเรือนสามัญ
มาตรา ๑๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การกําหนดนโยบายและ
การบริหารพลังงานของประเทศกระจัดกระจายอยูตามสวนราชการตางๆ ทําใหการบริหารและ
พัฒนาพลังงานไมมีเอกภาพและไมเปนไปอยางตอเนื่อง สมควรใหมีคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติเพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาเสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนา
พลังงานรวมทั้งกํากับดูแล ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานดานพลังงานของหนวยงาน
ตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานในดานนโยบายและการบริหารพลังงานของประเทศมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยใหมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติซึ่งเปนสวนราชการ
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 ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งไดมี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
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พระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวน
ราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอน
อํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้
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ภาคผนวกที่ 4
พระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ ใหตราพระราชบัญญั ติขึ้ นไว โดยคํ าแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบั ญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒1[๑] พระราชบั ญ ญั ติน้ี ใ ห ใ ช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั นถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“พลังงาน” หมายความวา ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจ
ใหงานได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และใหหมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให
งานได เชน เชื้อเพลิง ความรอนและไฟฟา เปนตน
“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กาก
ออย ชีวมวล น้ํา แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคลื่น เปนตน
“พลังงานสิ้นเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน
ทรายน้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน
“เชื้อเพลิง” หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันเชื้อเพลิง
กาซธรรมชาติ กาซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสังเคราะห ฟน ไม แกลบ กากออย ขยะและสิ่งอื่น ตามที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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“น้ํ ามั น เชื้ อ เพลิ ง” หมายความว า ก าซ น้ํ า มั น เบนซิ น น้ํ า มั น เชื้ อเพลิ งสํ าหรั บ
เครื่องบิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันอื่นๆ ที่คลายกับน้ํามันที่ไดออกชื่อมาแลวและ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
“ก า ซ” หมายความว า ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลวที่ ใ ช เ ป น ก า ซหุ ง ต ม หรื อ ก า ซ
ไฮโดรคารบอนเหลว ซึ่งไดแก โปรเปน โปรปลีน นอรมัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทีลีนส อยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันเปนสวนใหญ
“โรงกลั่ น ” หมายความว า โรงกลั่ นน้ํ า มั น เชื้ อเพลิ ง สถานที่ ผลิ ต และจํ าหน า ย
น้ํามันเชื้อเพลิง และหมายความรวมถึงโรงแยกกาซและโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียมและ
สารละลายดวย
“ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย พ ลั ง ง า น แ ห ง ช า ติ ” ห ม า ย ค ว า ม ว า
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห งชาติ ตามกฎหมายวาด วยคณะกรรมการนโยบายพลั งงาน
แหงชาติ
“อนุรักษพลังงาน” หมายความวา ผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด
“ตรวจสอบ” หมายความวา สํารวจ ตรวจวัด และเก็บขอมูล
“โรงงาน” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“เจาของโรงงาน” หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานดวย
“อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
“เจาของอาคาร” หมายความรวมถึงบุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารดวย
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน
“พนั ก งานเจ า หน าที่ ” หมายความว า ผู ซึ่ง รั ฐ มนตรี แต ง ตั้ งให ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*
หรือผูซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*มอบหมาย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน**
มาตรา ๔ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติ
นี้ ใหคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(๑) เสนอนโยบาย เป า หมาย หรื อมาตรการเกี่ ยวกั บ การอนุ รักษ พ ลั งงานต อ
คณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอต อคณะรั ฐ มนตรี ใ นการออกพระราชกฤษฎี ก าตามมาตรา ๘ และ
มาตรา ๑๘
(๓) ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๙
และมาตรา ๒๓
(๔) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย
เงินกองทุนตามมาตรา ๒๘ (๑)
(๕) กําหนดชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมตองสงเงินเขากองทุนตาม มาตรา ๒๘
(๕)
(๖) กําหนดอัตราการสงเงินเขากองทุนสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงตาม มาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
(๗) ใหความเห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๔๓
(๘) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการใหการสงเสริมและชวยเหลือ
แกโรงงาน อาคาร ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง และผูผลิตหรือ
ผูจําหนายวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๐
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
การกําหนดตาม (๕) และ (๖) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕ หนังสือหรือคําสั่งที่มีถึงบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ใหเจาหนาที่นําสงในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของบุคคล
นั้น หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน
ในกรณีที่ไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยเหตุใดๆ ใหสงโดยวิธี
ปดหนังสือหรือคําสั่งไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ ที่อยู สํานักงาน หรือบานที่บุคคลนั้นมีชื่ออยูในทะเบียน
บ า นตามกฎหมายว า ด ว ยการทะเบี ย นราษฎรครั้ ง สุ ด ท า ย หรื อ จะโฆษณาข อ ความย อ ใน
หนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองที่นั้นก็ได
เมื่อไดสงตามวิธีดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวันแลว ใหถือวา
บุคคลนั้นไดรับหนังสือหรือคําสั่งนั้นแลว
มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน* รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน
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รัฐมนตรี วาการกระทรวงพลังงาน*มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออก
กฎกระทรวงและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
การอนุรักษพลังงานในโรงงาน
มาตรา ๗ การอนุรักษพลังงานในโรงงานไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเชื้อเพลิง
(๒) การปองกันการสูญเสียพลังงาน
(๓) การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม
(๔) การเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง
(๕) การปรับ ปรุ งการใช ไฟฟาดวยวิ ธีป รับ ปรุ งตั วประกอบกํ าลั งไฟฟ า การลด
ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟาให
เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น
(๖) การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการ
ทํางานและวัสดุที่ชวยในการอนุรักษพลังงาน
(๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ การกํ าหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริ มาณการใชพ ลังงาน หรื อ
วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เจาของโรงงานควบคุมแหงใดใชพลังงานต่ํากวาขนาดหรือปริมาณที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งและจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไมนอย
กวาหกเดือน เจาของโรงงานควบคุมแหงนั้นอาจแจงรายละเอียดพรอมดวยเหตุผล และมีคําขอให
อธิ บ ดี ผอนผั นการที่ ตองปฏิ บั ติตามพระราชบั ญญั ตินี้ ตลอดเวลาดั งกล า วได ในกรณี ที่ มี คําขอ
ดังกลาว ใหอธิบดีพิจารณาผอนผันหรือไมผอนผันและมีหนังสือแจงผลใหเจาของโรงงานควบคุม
ทราบโดยเร็ว
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มาตรา ๙ เจาของโรงงานควบคุมตองอนุรักษพลังงานตรวจสอบและวิเคราะห
การใช พ ลั ง งานในโรงงานของตนให เ ป น ไปตามมาตรฐานหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํา หนดใน
กฎกระทรวงที่รัฐมนตรีออกโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของโรงงาน
ควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไป
ตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ และใหเจาของ
โรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น
มาตรา ๑๑ นอกจากที่บัญญัติไวแลวในมาตรา ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมมี
หนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ อยางนอย
หนึ่งคน ประจําที่โรงงานควบคุมแตละแหง
(๒) สงขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานใหแกกรม
พัฒนาและสงเสริมพลังงาน ตามแบบและระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๓) จั ด ให มี ก ารบั น ทึ ก ข อ มู ล การใช พ ลั ง งาน การติ ด ตั้ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลง
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 รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานต อ งมี คุ ณ สมบั ติ อ ย า งใดอย า งหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
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(๑) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานใน
โรงงานอยางนอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงาน
ควบคุม
(๒) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงาน
ดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม
(๓) เป น ผู สํา เร็ จ การฝ ก อบรมด า นการอนุ รัก ษ พ ลั งงานหรื อการฝ กอบรมที่ มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่กระทรวงพลังงาน*จัดขึ้นหรือใหความเห็นชอบ
การรับรองของเจาของโรงงานควบคุมตาม (๑) และ (๒) ใหเ ปนไปตามแบบที่
อธิบดีกําหนด
มาตรา ๑๔ ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) บํ า รุ ง รั ก ษาและตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งจั กรและอุ ป กรณ ที่ ใ ช
พลังงานเปนระยะๆ
(๒) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน
(๓) รั บ รองข อ มู ล ที่ เ จ า ของโรงงานควบคุ ม ส ง ให แ ก ก รมพั ฒ นาและส ง เสริ ม
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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เร ง รั ด ให เ จ าของโรงงานควบคุ ม ดํ า เนิ นการอนุ รัก ษ พ ลั ง งานเพื่ อให เ ป น ไปตามเป า หมายและ
แผนการอนุรักษพลังงานที่ไดแกไขแลว
หมวด ๒
การอนุรักษพลังงานในอาคาร
มาตรา ๑๗ การอนุรักษพลังงานในอาคารไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร
(๒) การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคาร
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม
(๓) การใช วั สดุ ก อสร า งอาคารที่ จ ะช วยอนุ รั กษ พ ลั ง งาน ตลอดจนการแสดง
คุณภาพของวัสดุกอสรางนั้นๆ
(๔) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) การใชและการติ ดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุ ที่กอใหเกิดการอนุรักษ
พลังงานในอาคาร
(๖) การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ
(๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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
อาคารที่ เ ข า ลั ก ษณะเป น อาคารควบคุ ม จะอยู ใ นท อ งที่ ที่ ยั ง มิ ไ ด มี พ ระราชกฤษฎี ก าใช บั ง คั บ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารดวย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๑ เจาของอาคารควบคุมตองอนุรักษพลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะห
การใช พ ลั งงานในอาคารของตนให เ ป น ไปตามมาตรฐาน หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี การที่ กํ าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๙
ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกเจาของอาคารควบคุมโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ให นํา มาตรา 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
สงเสริม การใช วัสดุเ พื่ออนุ รักษ พลั งงาน ให รัฐมนตรี โดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กําหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน และประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใด เปนเครื่องจักรหรืออุปกรณ
ที่มีประสิทธิภาพสูง
(๒) กําหนดวัสดุตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอยางใด เปนวัสดุเพื่อใชใน
การอนุรักษพลังงาน
ผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชใน
การอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่งมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ ได
หมวด ๔
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
มาตรา ๒๔ ใหจัดตั้ งกองทุนขึ้ นกองทุ นหนึ่ งเรี ยกว า “กองทุ นเพื่ อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน” ในกระทรวงการคลัง เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุน
การดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้
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(๑) เงิ นที่ โอนจากกองทุ นน้ํ ามั น เชื้ อเพลิ งตามกฎหมายว าด วยการแก ไ ขและ
ปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
(๒) เงินที่สงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
(๓) เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บตามมาตรา ๔๒
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราวๆ
(๕) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๖) เงินจากดอกผลและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้
ให ก ระทรวงการคลั ง เก็ บ รั ก ษาเงิ น และทรั พ ย สิ น ของกองทุ น และดํ า เนิ น การ
เบิกจายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๕ เงินกองทุนใหใชเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) เป นเงิ นหมุ นเวี ยน เงิ น ช วยเหลื อ หรื อเงิ นอุ ด หนุ น สํ าหรั บ การลงทุ น และ
ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานของ
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
(๒) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแกเอกชนสําหรับการลงทุน
และดํ า เนิ น งานในการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานหรื อ เพื่ อ การแก ไ ขป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มจากการอนุ รั ก ษ
พลังงาน
(๓) เป น เงิ น ช ว ยเหลื อ หรื อ เงิ น อุ ด หนุ น ให แ ก ส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน
(ข) การคนควา วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การสงเสริมและการอนุรักษ
พลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานและเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบายและวางแผนพลังงาน
(ค) โครงการสาธิ ต หรื อโครงการริ เ ริ่ม ที่ เกี่ ยวกั บ การอนุ รักษ พ ลังงานหรือการ
ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน
(ง) การศึกษา การฝกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน
(จ) การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนา
การส งเสริ ม การอนุรักษพ ลังงาน และการป องกั นและแก ไ ขป ญหาสิ่ งแวดล อมจากการอนุรักษ
พลังงาน
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(๔) เป นค าใช จ ายในการบริ ห ารงานการส งเสริ ม การอนุ รัก ษ พ ลั ง งานเพื่ อให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๖ องคกรเอกชนที่มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนตามมาตรา
๒๕ (๓) ต อ งมี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายไทยหรื อ กฎหมายต า งประเทศที่ มี กิ จ กรรม
เกี่ยวข องโดยตรงกับ การอนุ รักษ พลั งงานหรือการปองกันและแก ไขปญหาสิ่ งแวดล อมจากการ
อนุ รั กษ พ ลั งงาน และมิ ไ ด มี วั ตถุ ป ระสงค ใ นทางการเมื องหรื อมุ ง ค า หากํ า ไรจากการประกอบ
กิจกรรมดังกลาว
มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรี
คนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพลังงาน* ปลัดกระทรวง
อุ ต สาหกรรม เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ เลขาธิ ก าร
สํานั กงานมาตรฐานผลิตภั ณฑอุตสาหกรรม อธิ บ ดี กรมบั ญชี กลาง อธิ บ ดี กรมพั ฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน* อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภและผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน*เปนกรรมการและเลขานุการ
การแต งตั้ ง กรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ตามวรรคหนึ่ ง ให พิ จารณาจากบุ คคล ซึ่ ง มี
ความรู ความเชี่ ยวชาญมี ผลงานและประสบการณ ที่ เ กี่ ยวกั บ เศรษฐศาสตร การเงิ น วิ ทยาการ
พลังงานและการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมดวย
มาตรา ๒๘ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย
เงินกองทุนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๒๕ ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา
๒๕ ทั้ งนี้ ตามแนวทาง หลั ก เกณฑ เงื่ อ นไข และลํ าดั บ ความสํ าคั ญ ที่ คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ (๔)
(๓) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงินชวยเหลือ
หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน
(๔ ) เ ส น อ อั ต ร า ก า ร ส ง เ งิ น เ ข า ก อ ง ทุ น สํ า ห รั บ น้ํ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ต อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(๕) เสนอชนิ ดของน้ํ า มั น เชื้ อเพลิ งที่ ไ ด รั บ ยกเว น ไม ตอ งส ง เงิ น เข า กองทุ นต อ
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 หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔
(๘)
(๙) กํ า หนดระเบี ย บเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารขอรั บ การส ง เสริ ม และ
ชวยเหลือตามมาตรา ๔๑
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
การกําหนดตาม (๓) (๗) และ (๙) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๙ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห ออกเพราะบกพร อ ง หรื อ ไม สุจริ ตต อหน าที่ หรื อหย อ น
ความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ได รับ โทษจํ าคุ กโดยคํ าพิ พากษาถึงที่ สุดให จําคุก เว นแต เ ปนโทษสํ าหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้ง
ซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้ง
ไวแลวนั้น
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบตามวาระแลวแต
ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
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มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ให
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ มาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย
คําแนะนํา หรือความเห็นได
ใหนํามาตรา ๓๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ ให ผู ผ ลิ ต น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ณ โรงกลั่ น และจํ า หน า ยเพื่ อ ใช ใ น
ราชอาณาจั ก รส ง เงิ น เข า กองทุ น ตามปริ ม าณน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ผ ลิ ต และจํ า หน า ยเพื่ อ ใช ใ น
ราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด
การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมสรรพสามิตพรอมกับการชําระ
ภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง ถามี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมสรรพสามิตกําหนด
มาตรา ๓๖ ใหผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุน
ตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติกําหนด
การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมศุลกากรพรอมกับการชําระคา
ภาษีอากรสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น ถามี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมศุลกากรกําหนด
มาตรา ๓๗ ใหผูซื้อหรือไดมาซึ่งกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการ
ป โ ตรเลี ย มซึ่ ง เป น ผู ผ ลิ ต ได จ ากการแยกก า ซธรรมชาติ ส ง เงิ น เข า กองทุ น ในอั ต ราที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด
การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*พรอมกับ
การชําระคาภาคหลวงสําหรับกาซ ถามี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*กําหนด
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผูมีหนาที่ สงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
หรื อมาตรา ๓๗ ไม สงเงิ นเขากองทุนหรือสงเงินเข ากองทุ นไมครบตามจํานวนที่ตองส งใหกรม
สรรพสามิตสําหรับผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักร กรม
ศุลกากรสําหรับผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*สําหรับผูที่ซื้อหรือไดมาซึ่งกาซ
จากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมซึ่งเปนผูผลิตไดจากการแยกกาซธรรมชาติ
แลวแตกรณี เปนผูดําเนินการใหมีการดําเนินคดีตามมาตรา ๕๘ โดยเร็ว
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ในกรณี ที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนไม สงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่งหรือส ง
ภายหลังระยะเวลาที่กําหนด นอกจากจะมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหเสียเงินเพิ่มใน
อัตรารอยละสามตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาวตั้งแตวันที่ครบกําหนดสงและใหถือวาเงินเพิ่มนี้
เปนเงินที่ตองสงเขากองทุนดวย
ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคสอง เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน
มาตรา ๓๙ เงินที่สงเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ให
ถือวาเปนรายจายตามประมวลรัษฎากร
หมวด ๕
มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ
มาตรา ๔๐ โรงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม ที่ จ ะต อ งจั ด ให มี ก ารอนุ รั ก ษ
พลังงาน รวมทั้งมี เครื่ องจั กร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวั สดุที่ จําเปนเพื่อการนั้ นๆ หรื อ
ผูผลิ ตหรื อผูจําหนายเครื่ องจั กรหรื ออุป กรณที่ มี ป ระสิ ทธิภ าพสู งหรือวั สดุเ พื่ อใช ในการอนุ รักษ
พลังงาน มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือไดดังตอไปนี้
(๑) ขอรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ขอรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา ๒๕
เจาของโรงงานหรืออาคาร สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ไมมีหนาที่ตองจัดใหมี
การอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง แตประสงคที่จะจัดใหมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
หรือระบบควบคุมการทํางานของตนเองเพื่อทําการอนุรักษพลังงานใหมีสิทธิขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือตามวรรคหนึ่งได
มาตรา ๔๑ คํ า ขอรั บ การส ง เสริ ม และช ว ยเหลื อ ตามมาตรา ๔๐ ให ยื่ น ต อ
คณะกรรมการกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
ในการพิจารณาอนุมัติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกองทุนอาจจางบุคคลหรือ
สถาบั นใด ซึ่ งเป นผู ชํานาญการหรื อเชี่ ยวชาญทํ าการศึ กษาและรายงานหรื อให ความเห็ น เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาได
ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตาม
แนวทางหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔
(๘) และแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกองทุนในการสงเสริมหรือ
ใหความชวยเหลือแกผูไดรับการสงเสริมและชวยเหลือตอไป
ให ก รมพั ฒนาและส งเสริ ม พลั งงานมี หนาที่ ติดตามให ผูไ ด รับ การส งเสริ ม และ
ชวยเหลือปฏิบัติการใหเปนไปตามวรรคสาม และรายงานใหคณะกรรมการกองทุนทราบ
226

หมวด ๖
คาธรรมเนียมพิเศษ
มาตรา ๔๒ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙
หรือมาตรา ๑๙ ใชบังคับ ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกอนวันที่กฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๙ ใชบังคับ หรือนับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมในหรือหลังวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๙ ใช
บั ง คั บ ถ า เจ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ผู ใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎกระทรวงดังกลาว เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม แลวแตกรณี จะตองมี
หนาที่ชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามหมวดนี้
คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟาที่ซื้อหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การ
ไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยใหถือวามีผลบังคับเชนเดียวกับการเรียกเก็บคา
ไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝ ายผลิตแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยการไฟฟานคร
หลวง หรือกฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค แลวแตกรณี
ม า ต ร า ๔ ๓ ใ ห ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา
ในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางอัตราคาไฟฟาที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมชําระใหแกการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคกับตนทุนรวมในการผลิตและ
จายไฟฟาจํานวนดังกลาวใหแกโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ตนทุ นรวมตามวรรคสองหมายความว า ค าลงทุ นในระบบผลิตและระบบจ าย
ไฟฟา คาใชจายในการจัดหาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา คาใชจายในการบํารุงรักษา คาใชจายใน
การบริหาร ความสูญเสียในระบบไฟฟา และคาใชจายอื่นๆ ในการประกอบกิจการไฟฟาและให
รวมถึงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมหรือประชาชนอันเกิดจากการผลิตและจายไฟฟานั้นที่ไมเปน
ภาระโดยตรงของการไฟฟ าฝ ายผลิ ตแหงประเทศไทย การไฟฟ านครหลวงหรือการไฟฟ าส วน
ภูมิภาคดวย
มาตรา ๔๔ เมื่ อมี กรณี ที่ ตองดํ า เนิ นการเรียกเก็ บค าธรรมเนี ยมพิ เศษ การใช
ไฟฟาตามมาตรา ๔๒ ใหอธิบดีมีหนังสือแจงใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมที่
จะตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาทราบ และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการ
ใชไฟฟาเริ่มมีผลตั้งแตวันที่หนึ่งของเดือนถัดไปนับแตวันที่ไดรับแจงจากอธิบดี
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ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวน
ภูมิภาค เปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อ
หรือไดไปจากตนพรอมกับการจัดเก็บคาไฟฟาปกติประจําเดือน และนําสงกองทุนภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา
มาตรา ๔๕ ในระหว า งที่ โ รงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม ต อ งชํ า ระ
คาธรรมเนียมพิเศษการใชไ ฟฟาตามหมวดนี้ ใหคณะกรรมการกองทุ นพิจารณาระงั บสิทธิการ
ขอรับการสงเสริมและชวยเหลือแกโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมนั้นเปนการชั่วคราวได หรือ
ใหระงับ หรือลดการใหการสงเสริมหรือชวยเหลือเปนการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมดังกลาวไดรับการสงเสริมและชวยเหลืออยูแลวไดตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๔๖ เมื่ อโรงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม ที่ ตองชํ าระค า ธรรมเนี ย ม
พิเศษการใชไฟฟาไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๙ แลว ใหแจงให
อธิบดีทราบ
เมื่ออธิบดีไดรับแจงตามวรรคหนึ่งแลว ใหอธิบดีพิจารณาภายในสามสิบวันว า
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาวไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๑๙ หรือไม ในกรณีที่ไดมีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวแลว ใหอธิบดีมีคําสั่งยุติการ
เก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาและมีหนังสือแจงใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ
การยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่หนึ่ง
ของเดือนถัดไป
หมวด ๗
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๔๗ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมาใหถอยคําหรือ
แจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดๆ เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
(๒) เขาไปในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิ ตย ตกหรื อในเวลาทํ าการของสถานที่ นั้น เพื่ อตรวจสอบหรือดํ า เนินการให เ ป นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารบันทึกสภาพ
โรงงาน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ และสิ่งที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานในโรงงานและ
อาคาร รวมตลอดถึ งการปฏิ บั ติง านของบุ คคลใดๆ ในสถานที่ นั้ น และให มี อํ า นาจตรวจสอบ
228

เครื่ องจั กรและอุ ป กรณ หรื อนํ าวั สดุ ป ริ ม าณพอสมควรเท าที่ เ ป น ไปได ไ ปเป นตั วอย างเพื่ อการ
ตรวจสอบได
มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒) ให
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ตลอดจนบุคคลซึ่งเกี่ยวของหรืออยูในสถานที่
นั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๙ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแก
บุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๘
การอุทธรณ
มาตรา ๕๐ ผูไดรับหนังสือแจงผลตามมาตรา ๘ วรรคสามผูใดไมเห็นดวยกั บ
หนังสือแจงดังกลาว ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ในกรณี เ ช น ว านี้ ให ก รมพั ฒนาและส งเสริ ม พลั งงานรอการดํ า เนิ น การไว กอ น
จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจงคําวินิจฉัยใหผูย่นื คํารองทราบแลว
มาตรา ๕๑ ผู ไ ด รับ หนั งสื อแจ งตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ งผู ใ ดไมเ ห็ นด วยกั บ
หนังสือแจงใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
การอุ ท ธรณ ไ ม เ ป น เหตุ ทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามกฎหมาย เว น แต รั ฐ มนตรี จ ะ
เห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไวชั่วคราว
มาตรา ๕๒ การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ใหรัฐมนตรี
พิจารณาโดยเร็ว
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๕๓ เจ า ของโรงงานควบคุ ม แห งใดแจ ง รายละเอี ย ดหรื อ เหตุ ผ ลตาม
มาตรา ๘ วรรคสาม อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนหา
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีที่สั่งตาม
มาตรา ๑๐ หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีที่สั่งตามมาตรา ๑๐ ซึ่งได
นํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
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มาตรา ๕๕ เจ า ของโรงงานควบคุ ม ผู ใ ดไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๑๑ (๑) หรื อ
เจ าของอาคารควบคุ ม ผูใ ดไม ปฏิ บั ติตามมาตรา ๑๑ (๑) ซึ่ งได นํ า มาใช บั งคั บโดยอนุโลมตาม
มาตรา ๒๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท
มาตรา ๕๖ เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ (๒) (๓) (๔)
หรือ (๕) หรือมาตรา ๑๕ หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ (๒) (๓) (๔)
หรือ (๕) หรือมาตรา ๑๕ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๕๗ เจาของโรงงานควบคุมผูใดรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงาน
ตามมาตรา ๑๓ (๑) หรือ (๒) อันเปนเท็จ หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดรับรองผลงานดานการ
อนุรักษพลังงานตามมาตรา ๑๓ (๑) หรือ (๒) ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๒ อัน
เปนเท็จ หรือผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุมผูใดรับรองขอเท็จจริงตามมาตรา ๑๔
(๓) (๔) หรื อ (๖) อั น เป น เท็ จ หรื อ ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานของอาคารควบคุ ม ผู ใ ดรั บ รอง
ขอเท็จจริงตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) หรือ (๖) ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๒ อัน
เปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๘ ผูใดไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่
ตองสงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตสามเดือนถึงสองป
หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสิบลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๙ ผูใ ดขัดขวางหรือไม อํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหน าที่ซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน
นิติบุคคล กรรมการ หรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น
มาตรา ๖๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีที่รัฐมนตรีแตงตั้งจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผู ทรงคุณวุ ฒิในทางกฎหมายสามคนมีอํานาจ
เปรียบเทีย บได และเมื่อผูกระทํ าความผิ ดไดชําระค าปรับ ตามจํานวนที่ ได เปรียบเทีย บภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ในการสอบสวนถ า พนั ก งานสอบสวนพบว า บุ ค คลใดกระทํ า ความผิ ด ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละบุ ค คลนั้ น ยิ น ยอมให เ ปรี ย บเที ย บ ให พ นั ก งานสอบสวนส ง เรื่ อ งให
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คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมให
เปรียบเทียบ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช พ ระราชบั ญญั ติฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ องจากความต อ งการใช
พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง
อันเป นภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจั ดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไวใช ตามความ
ตองการที่เพิ่มขึ้นดังกลาวและปจจุบัน การดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหมีการผลิตและการใช
พลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพและวั สดุที่ ใ ช ในการอนุ รักษ พลั งงานขึ้ นภายในประเทศ นั้ น ยั งไม สามารถเร งรั ด
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได สมควรกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริม และชวยเหลือ
เกี่ยวกับการใชพลังงาน โดยมีการกําหนดนโยบายอนุ รักษพลังงาน เปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงานการ
กําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาและอนุรักษ
พลั ง งานเพื่ อ ให ก ารอุ ด หนุ น ช ว ยเหลื อ ในการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หา
สิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกําหนดมาตรการ
เพื่อสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อ
ใชในการอนุรักษพลังงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
*พระราชกฤษฎี กาแก ไ ขบทบั ญ ญั ติใ ห สอดคล องกั บ การโอนอํ า นาจหน าที่ ของส วนราชการให
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
พลั ง งาน” คํ า ว า “ปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละพลั ง งาน” เป น “ปลั ด กระทรวง
พลังงาน” คําวา “อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน” เปน “อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

2[๑] ราชกิจจานุเบกษา
2[๒]

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

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
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และอนุรักษพลังงาน” คําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” คําวา
“เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ” เปน “ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน” และคําวา “กรมทรัพยากรธรณี” เปน “กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิ ม มาเป นของส วนราชการใหม โดยให มี การแก ไ ขบทบั ญญั ติตางๆ ให สอดคล องกั บ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวน
ราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอน
อํ า นาจหน า ที่ ว า ตามกฎหมายใดได มี ก ารโอนภารกิ จ ของส ว นราชการหรื อ ผู รั บ ผิ ด ชอบตาม
กฎหมายนั้ น ไปเป นของหน วยงานใดหรื อผู ใดแล ว โดยแก ไ ขบทบั ญญั ติของกฎหมายให มี การ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้
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ภาคผนวกที่ 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] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
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 และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดอางถึงสํานักงานพลังงานแหงชาติ และเลขาธิการพลังงานแหงชาติ ใหถือวา
บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้น อางถึง
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน* และอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน* ตามลําดับ
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“พลังงาน” หมายความวา ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใหงานได
ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และใหหมายความรวมถึงสิ่งที่อาจใหงานได เชน
เชื้อเพลิง ความรอน และไฟฟา เปนตน
“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล
น้ํา แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคลื่น เปนตน
“พลังงานสิ้นเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน
น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน
“เชื้อเพลิง” หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันเชื้อเพลิง กาซ
ธรรมชาติ กาซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสังเคราะห ไม ฟน แกลบ กากออย ขยะ และสิ่งอื่นตามที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“พลังงานควบคุม” หมายความวา พลังงานซึ่งไดกําหนดใหมีการควบคุมตามบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน* และหมายความรวมถึงเจาหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น
และรัฐวิสาหกิจซึ่งพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหถือวาเปนพนักงานเจาหนาที่ดวย
“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 การผลิตเชื้อเพลิงจาก
ชีวมวล และการสูบน้ําดวยไฟฟา
(๕) กําหนดระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การสง การใช และการ
อนุรักษแหลงพลังงาน ตลอดจนควบคุมและกํากับดูแลใหเปนไปตามระเบียบและมาตรฐานนั้น
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(๖) กําหนดอัตราคาตอบแทนสําหรับการใชพลังงานที่ดําเนินการ โดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน*
(๗) จัดใหมี ควบคุม สราง ซื้อ ขาย เชา ใหเชา โอน หรือรับโอนแหลงผลิต แหลงแปรรูป
ระบบสงและระบบจําหนายพลังงาน และออกใบอนุญาตผลิตหรือขยายการผลิตพลังงาน
(๘) ถายทอดเทคโนโลยี สงเสริม ฝกอบรม เผยแพรเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การสง
การใชและการอนุรักษแหลงพลังงาน ตลอดจนเปนศูนยกลางการประสานความรวมมือในกิจการที่
เกี่ยวของ
มาตรา ๗ ใหอธิบดีมีหนาที่ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของกรมพัฒนาพลังงาน
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*จะโอนเงินไปตั้งจายทางกระทรวง
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 ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
หรือเวลาทําการของสถานที่นั้นๆ เพื่อสอบถามขอเท็จจริง หรือเพื่อตรวจสอบเอกสาร หรือสิ่งของ
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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 ซึ่งมิใชเคหสถานเปนการชั่วคราวภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) การใชสอยหรือเขาครอบครองนั้นเปนการจําเปนสําหรับการสํารวจแหลงผลิต ระบบสง
ระบบจําหนายพลังงาน และการปองกันอันตรายหรือความเสียหายอันอาจเกิดแกการผลิต การสง
หรือการจําหนายพลังงาน และ
(๒) ไดแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน
ถามีความเสียหายเกิดขึ้นแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอื่น
เนื่องจากการกระทําของพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวในวรรคหนึ่ง บุคคลเชนวานั้นยอมเรียกคา
ทดแทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*ได และถาไมสามารถตกลงกันใน
จํานวนคาทดแทน ใหนํามาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อใชในการผลิต การสง
หรือการจําหนายพลังงาน ถามิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการเวนคืนตาม
กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
มาตรา ๑๖ เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกชุมนุมชน ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน*มีอํานาจตั้งสถานีพลังงาน เดินสายหรือทอพลังงานไปใต เหนือ ตามหรือขาม
พื้นดินของบุคคลใดๆ หรือปก ตั้งเสาหรืออุปกรณ ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดๆ ซึ่งไมใชเปน
ที่ตั้งโรงเรือน
ในกรณีที่ตองใชที่ดินตอนหนึ่งตอนใด เพื่อกระทําการดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*จายคาทดแทนในการใชที่ดินนั้นแกเจาของหรือผูครอบครอง
โดยจํานวนเงินอันเปนธรรม เวนแตเจาของหรือผูครอบครองเปนผูไดรับประโยชนคุมคาในการ
กระทํานั้นอยูดวย
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มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนแกชุมนุมชน ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน*มีอํานาจเดินสายหรือทอพลังงานติดไปกับสิ่งกอสรางของบุคคลใดๆ ที่อยูเหนือหรือติด
กับทางสัญจรของประชาชน
มาตรา ๑๘ กอนที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*จะดําเนินการตาม
มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*แจงเปนหนังสือให
เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่เกี่ยวของทราบ เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้นอาจยื่น
คํารองแสดงเหตุที่ไมควรทําเชนนั้นไปยังรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัยไดภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจง ในกรณีเชนวานี้ ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*รอการ
ดําเนินการไวกอน จนกวาจะแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหผูยื่นคํารองทราบแลว
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการสงพลังงาน ใหกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน*มีอํานาจตัดตน กิ่ง หรือรากของตนไม ซึ่งอยูใกลสายหรือทอพลังงาน
หรืออุปกรณได แตตองแจงใหเจาของหรือผูครอบครองตนไมไดทราบลวงหนาภายในเวลาอัน
สมควร
ในกรณีที่ตนไมนั้นมีอยูกอนเวลาตั้งสถานีพลังงาน หรือเดินสายหรือทอพลังงานหรือปกตั้ง
เสาหรืออุปกรณ ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*ใชคาทดแทนใหแกผูมีสวนได
เสียในตนไมเทาที่ตองเสียหายไปเพราะการกระทํานั้น
มาตรา ๒๐ ถาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่เกี่ยวของประสงคจะกอสรางหรือ
กระทํากิจการใดๆ ลงในที่ดินซึ่งมีสายหรือทอพลังงานหรืออุปกรณกีดขวางอยู เจาของหรือผู
ครอบครองทรัพยสินนั้นชอบที่จะรองขอตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*ให
ยาย ถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขสิ่งที่กีดขวางนั้นได เมื่อเปนการสมควรก็ใหกรมพัฒนาและ
สงเสริม พลังงานจัดการตามคํารองขอนั้น โดยใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินออกคาใชจาย
ทั้งสิ้น
มาตรา ๒๑ ในกรณีจําเปนเรงดวนพนักงานเจาหนาที่อาจเขาไปในสถานที่ของบุคคลใดๆ
เพื่อตรวจ ซอมแซม หรือแกไขสายหรือทอพลังงานหรืออุปกรณในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได เมื่อไดแจง
ใหเจาของหรือผูครอบครองทราบแลว
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นไมยินยอมตกลง
ในจํานวนเงินคาทดแทนที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*จายใหตามมาตรา ๑๖
หรือมาตรา ๑๙ หรือหาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นนั้นไมพบ ใหกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*นําเงินจํานวนดังกลาวไปวางไวตอศาลหรือสํานักงาน
วางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสินในชื่อของเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรง
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สิทธิอื่น โดยแยกฝากไวเปนบัญชีเฉพาะราย และถามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้น เนื่องจากการ
ฝากเงินนั้น ใหตกเปนสิทธิแกเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นนั้นดวย
เมื่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*นําเงินคาทดแทนไปวางไวตอศาล
หรือสํานักงานวางทรัพยหรือฝากไวกับธนาคารออมสินตามวรรคหนึ่งแลว ใหกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน*มีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่น
ทราบ โดยสงทางไปรษณียตอบรับ ในกรณีหาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่น
ไมพบ ใหประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่มีจําหนายในทองถิ่นอยางนอยสองวันติดตอกัน เพื่อให
เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นทราบ
หลักเกณฑและวิธีการในการนําเงินคาทดแทนไปวางตอศาล หรือสํานักงานวางทรัพย หรือ
ฝากไวกับธนาคารออมสิน และวิธีการในการรับเงินคาทดแทนดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นไมพอใจใน
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
ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นยินยอมตกลงและไดรับเงิน
คาทดแทนไปแลว หรือมิไดฟองคดีเรียกเงินคาทดแทนตอศาลภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือ
ไดแจงเปนหนังสือสละสิทธิไมรับเงินคาทดแทนดังกลาว ผูใดจะเรียกรองเงินคาทดแทนนั้นอีกไมได
มาตรา ๒๔ การกําหนดพลังงานประเภทใด ขนาดและวิธีการผลิต หรือการใชอยางใดให
เปนพลังงานควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๕ หามมิใหผูใดผลิต หรือขยายการผลิตพลังงานควบคุม เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
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การผลิตพลังงานควบคุมใดซึ่งจะตองไดรับอนุญาตหรือรับสัมปทานตามกฎหมายอื่น
จะตองไดรับอนุญาตหรือรับสัมปทานตามกฎหมายนั้นดวย
มาตรา ๒๖ การกําหนดหลักเกณฑในกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๕ ใหคํานึงถึงกรณี
ดังตอไปนี้ดวย
(๑) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ
(๒) อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการผลิตหรือการขยายการผลิตพลังงาน
(๓) การใชวตั ถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติตามหลักวิชา
มาตรา ๒๗ ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*พิจารณาการขอรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ ใหเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน*ไดรับคําขอที่มีรายละเอียดถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในการอนุญาตดังกลาว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*อาจกําหนด
เงื่อนไข ดังตอไปนี้ได
(๑) อัตราคาตอบแทนอยางสูงที่จะพึงเรียกจากผูใชพลังงานควบคุมใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑและเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(๒) การกําหนดเขตการจายพลังงาน และขนาดของเครื่องจักรที่จะติดตั้งเพื่อทําการผลิต
(๓) การดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิชา เชน การวางสาย การปองกันอัคคีภัย การ
ปองกันความเสียหายของเครื่องจักร การปองกันอันตราย หรือการกําหนดประเภทหรือวิธีการใช
วัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติที่ใชในการผลิตพลังงานควบคุม
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่อาจเกิดการขาดแคลนพลังงานควบคุมเปนครั้งคราว หรือกรณี
จําเปนอยางอื่นเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศ อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให
ผูผลิตพลังงานควบคุมปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ลดหรือเพิ่มการผลิต การจําหนาย หรือการใชพลังงานควบคุม
(๒) เปลี่ยนประเภทของวัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติที่ใชในการผลิตพลังงานควบคุม
(๓) เปลี่ยนแปลงอัตราคาตอบแทนอยางสูงที่จะพึงเรียกจากผูใชพลังงานควบคุม
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนแกการระงับหรือปองกันอันตรายที่อาจมีแกบุคคล หรือทรัพยสิน
หรืออนามัยของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให
ผูผลิตพลังงานควบคุมปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) เปลี่ยนแปลง ซอมแซม หรือบูรณะอาคาร เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ เครื่องมือหรือ
เครื่องใช
(๒) จัดหา หรือสรางสิ่งใดๆ ซึ่งจะขจัดหรือปองกันอันตราย
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(๓) งดการผลิต การสง การใช หรือการจําหนายพลังงานควบคุมเปนการชั่วคราวจนกวา
จะไดปฏิบัติตามคําสั่งตาม (๑) หรือ (๒)
มาตรา ๓๐ ในการใชอํานาจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ใหกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน*คํานึงถึงคาใชจายที่จะเพิ่มขึ้น หรือความสามารถในการจัดหาทุนของ
ผูผลิตพลังงานควบคุมดวย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*จะชวยหาทุนเพื่อใหผูผลิตพลังงาน
ควบคุมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งก็ได
มาตรา ๓๑ ผูที่ไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ หรือไดรับใบอนุญาตโดยมีเงื่อนไขตาม
มาตรา ๒๗ หรือผูที่ไดรับคําสั่งตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หากไมเห็นชอบดวยกับการไม
อนุญาตเงื่อนไข หรือคําสั่งดังกลาวนั้น มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ทราบวาไมไดรับใบอนุญาต หรือไดรับใบอนุญาตโดยมีเงื่อนไข หรือไดรับคําสั่งนั้น
ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ถาผูอุทธรณ
ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํา
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 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีที่สั่งตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๗ ในการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจรองขอตอ
ศาลใหสั่งใหผูกระทําผิดปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ที่มีอยูตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๘ การใดที่เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการพลังงานแหงชาติ และไดมี
การดําเนินการตามอํานาจหนาที่นั้นไปแลวตามพระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ.๒๔๙๖
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตการดําเนินการนั้นไมถึงที่สุด หรือมีขอผูกพันที่จะตอง
ดําเนินการตอไป ใหรัฐมนตรีมีอํานาจพิจารณาสั่งการแทนคณะกรรมการการพลังงานแหงชาติ
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มาตรา ๓๙ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การพลังงานแหงชาติ พ.ศ.๒๔๙๖ ที่ใชบังคับอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให
ยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๐ บรรดาการอนุญาต หรือใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัติการพลังงาน
แหงชาติ พ.ศ.๒๔๙๖ อยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังมีผลใชบังคับตอไป
จนกวาจะสิ้นอายุการอนุญาต หรือใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๔๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงหรือกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการจัดตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติขึ้นเปนสวนราชการระดับกรมในสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อ
ทําหนาที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายพลังงานของประเทศ ในการนี้สมควรปรับปรุง
พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ.๒๔๙๖ เพื่อใหสอดคลองกัน โดยเปลี่ยนใหสํานักงาน
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 ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งไดมี
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การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวน
ราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอน
อํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้
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