โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายเพือ่ การพัฒนา การผลิตและการใชพลังงานทดแทน
ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ ลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
ไดจัดใหมีโครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายเพื่อการพัฒนา การผลิต และการใชพลังงานทดแทน
โดยมีคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เปนที่ปรึกษาโครงการ และไดจัดให
มีการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติพ ลังงานทดแทนผานทางเว็บไซตเปนระยะเวลา
๑๕ วัน คือ ตั้งแตวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เปนที่เรียบรอยแลว นั้น
เพื่อใหรางพระราชบัญญัติพลังงานทดแทนไดรับการแสดงความคิดเห็นอยางตอเนื่อง
จากผูที่มีความสนใจในทุกภาคสวน จึงไดจัดใหมีการลงประกาศรางพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน
ผานทางเว็บไซต พพ. เพื่อที่หากทานใดมีความประสงคที่จะแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะผาน
ทางอีเมลไดที่ draftlaw@dede.go.th เพื่อจะไดนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะอันเปนประโยชน
มาปรับปรุงรางพระราชบัญญัติพลังงานทดแทนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
…………………………………………………………………….
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยพลังงานทดแทน

เหตุผล
โดยที่ประเทศไทยสมควรมีการพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทดแทนซึ่ง
เปนพลังงานสะอาดอยางปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และโดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
คุมคา เพื่อใหเกิดความมั่นคงดานพลังงานและกอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการ
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จําเปนตองมีการกําหนดมาตรการและกลไกตาง ๆ ทั้งในแงการสงเสริมจูงใจ การให
สิทธิประโยชน และการบังคับ เพื่อใหมีการใชพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นในกิจการผลิตไฟฟา ความรอน ความ
เย็น หรือเชื้อเพลิง หรือกิจการอื่น ที่เกี่ยวของ ตลอดจนจําเปนตองจัดตั้งคณะกรรมการพลังงานทดแทนและ
กองทุนพลังงานทดแทนเพื่อเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนมาตรการหรือกลไกขางตนใหบรรลุผล จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
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ราง
พระราชบัญญัติ
พลังงานทดแทน พ.ศ. ....
..................................................................................
.................................................................................
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยพลังงานทดแทน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทํา
ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
.................................................................................
.................................................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“พลังงานทดแทน” หมายความวา พลังงานที่สามารถนํามาใชแทนพลังงานจากฟอสซิลเพื่อ การผลิต
ไฟฟา ความรอน ความเย็น หรือเชื้อเพลิง และหมายความรวมถึงเชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานหมุนเวียน พลังงาน
สิ้นเปลืองที่ไมใชพลังงานจากฟอสซิล พลังงานที่ไดจากขยะหรือพลังงานที่ไดจากสิ่งอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความรวมถึงพลังงานนิวเคลียร
“พลังงานหมุนเวียน” หมายความวา พลังงานหมุนเวียนตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ
“พลังงานสิ้นเปลือง” หมายความวา พลังงานสิ้นเปลืองตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ
“เชื้อเพลิง” หมายความวา เชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
"เชื้อเพลิงชีวภาพ" หมายความวา เชื้อเพลิงที่ผลิตไดหรือมีสวนผสมที่มาจากชีวมวลเพื่อทดแทนหรือลด
การใชเชื้อเพลิงที่ผลิตจากฟอสซิล ไดแก แกสโซฮอล ไบโอดีเซล ดีโซฮอล เชื้อเพลิงจากสาหราย เชื้อเพลิง
สังเคราะหจากชีวมวล กาซชีวภาพ เปนตน
“กิจการพลังงานทดแทน” หมายความวา การผลิตไฟฟา ความรอน ความเย็น หรือเชื้อเพลิงจากแหลง
พลังงานทดแทน การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และหมายความรวมถึงการใหบริการระบบสะสมพลังงานไฟฟาจาก
พลังงานทดแทนในราชอาณาจักร
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“ผูผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทน” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟาตามกฎหมายวา
ดวยการประกอบกิจการพลังงาน
“ผูประกอบกิจการระบบโครงขายไฟฟา” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตระบบสงไฟฟาหรือระบบ
จําหนายไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการพลังงาน
“เจาของโรงงาน” หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานดวย
“เจาของอาคาร” หมายความรวมถึงบุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารดวย
“ผูคานามันเชื้อเพลิง” หมายความวา ผูคาน้ํามันตามกฎหมายวาดวยการคาน้ํามันเชื้อเพลิง
“ปริ ม าณการค า ประจาป ” หมายความว า ปริม าณน้ํา มั น เชื้ อ เพลิ ง แต ล ะชนิ ด ที่ นํา เข ามาใน
ราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือไดมาในปหนึ่ง ทั้งนี้ ไมรวมถึงปริมาณที่จัดหามาเพื่อการสํารองตามกฎหมาย
“กองทุน” หมายความวา กองทุนพลังงานทดแทน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพลังงานทดแทน
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานหรือผูซึ่งอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมอบหมาย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชพลังงานทดแทนอยางยั่งยืนและมั่นคง
(๒) สงเสริมและสนับ สนุนการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟา ความรอน ความเย็น
เชื้อเพลิง หรือระบบสะสมพลังงานไฟฟา จากแหลงพลังงานทดแทน
(๓) อนุรักษแหลงพลังงานสิ้นเปลือง และเพิ่มความหลากหลายของแหลงพลังงานหมุนเวียน
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนอยางมีป ระสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
(๕) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชพลังงานทดแทนในหนวยงานภาครัฐ
(๖) สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนใหเหมาะสมกับชุมชนประเภทตาง ๆ
(๗) สงเสริมการลงทุนภาคเอกชนและการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่มีการใชพลังงานทดแทน
มาตรา ๖ รัฐพึงมีแนวนโยบายพื้นฐานวาดวยพลังงานทดแทน ดังตอไปนี้
(๑) จัดหาพลังงานทดแทนใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ มีคุณภาพ มีความมั่นคง และจัดใหมี
กลไกที่รักษาระดับราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ทั้งในดาน
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม รวมทั้งลดการพึ่งพาพลังงานสิ้นเปลืองที่นําเขาจากตางประเทศ
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(๒) สงเสริมใหมีการใชพลัง งานทดแทนอยางมีป ระสิท ธิภาพ และคุมคา รวมถึง ส ง เสริม การใช
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการลงทุนในการใชพลังงาน ลดตนทุนทางดานเชื้อเพลิงใน
กิจกรรมการผลิต และลดผลกระทบดานสุขภาพและผลกระทบขางเคียงอื่น ๆ จากการผลิตและใชพลังงาน
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
(๓) สงเสริมใหชุมชนทองถิ่นและประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานดานพลังงานทดแทน
(๔) สงเสริมสังคมใหมีความรู ความตระหนัก และพฤติกรรมที่ถูกตองตอการเลือกใชพลังงานอยาง
คุมคา ประหยัด และมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๗ หนวยงานภาครัฐพึงสนับสนุนการใช การผลิต การวิจัยและการพัฒนาพลังงานทดแทน
ภายในประเทศ ดังนี้
(๑) ในกรณีการขอใชพื้นที่ของหนวยงานรัฐในการผลิต วิจัย และพัฒนาพลังงานทดแทน ใหหนวยงาน
ภาครัฐมีหนาที่ในการสนับสนุน เทาที่ไมขัดตอวัตถุประสงคการใชพื้นที่ในกิจการของหนวยงานนั้น ๆ และ
ไมเปนอุปสรรคหรือขัดตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
(๒) ใหสิทธิพิเศษแกผูประกอบกิจการพลังงานทดแทนในการผลิต พัฒนา วิจัย หรือนําพลังงานทดแทน
ไปใชประโยชน
(๓) เปนแบบอยางในการใชพลังงานทดแทน และจัดทํารายงานขอมูลการใชพลังงานทดแทนเสนอตอ
คณะกรรมการ
(๔) มาตรการสนับสนุนอื่น ๆ เทาที่ไมเปนอุปสรรคหรือขัดตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
ในกรณี ที่ ห น ว ยงานภาครั ฐ ไม อ าจดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ได ให ค ณะกรรมการรายงานต อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
มาตรา ๘ พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแกการผลิตและการใชพลังงานทดแทนทั่วราชอาณาจักร ในกรณี
ที่มีกฎหมายขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้อันเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับ
หมวด ๒
คณะกรรมการพลังงานทดแทน
มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการพลังงานทดแทน” ประกอบดวย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเปนประธาน ปลัดกระทรวงพลัง งาน ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนพลังงาน และผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีความรูความเขาใจและมีค วาม
เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณไมนอยกวาสิบป ในสาขาพลังงาน วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การคุมครองผูบริโ ภค หรือในสาขาอื่นอันจะเปนประโยชน ตอกิจการ
พลังงาน จํานวนหกคน โดยคณะกรรมการตองประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มาจากสาขาพลังงานดาน
กิจการไฟฟา ดานกิจการพลังงานทดแทน และดานพลังงานเชื้อเพลิง อยางนอยดานละหนึ่งคน
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ทั้งนี้ การนับระยะเวลาในแตละสาขาตาง ๆ ขางตนใหสามารถนํามารวมกันได
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเปนกรรมการและเลขานุการ และใหสามารถ
แตงตั้งผูชวยเลขานุการไดหนึ่งคน
การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหใชวิธีการสรรหาโดยคณะกรรมการ
สรรหาตามมาตรา ๑๑ ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง
(๕) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนขัดแยงไมวาโดยตรงหรือโดย
ออมกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการ
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๘) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๙) ไมเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๑๐) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปใน
วันไดรับการเสนอชื่อ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคํา พิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหท รัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ
ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๒) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานของเอกชน
เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือถือวากระทําการทุจ ริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ
(๑๓) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือสมาชิกสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๑๔) ไมเคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง
มาตรา ๑๑ ในการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมี
จํานวนเจ็ดคนเพื่อแตงตั้งใหทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับ การเสนอชื่อเปนกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
(๑) ผูเคยดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อยางละหนึ่งคน
(๒) ผูแทนสภาอุตสาหกรรมและผูแทนสภาหอการคาที่ไมเ ปนผูประกอบกิจการพลังงาน อยางละ
หนึ่งคน
หนา | ๖

รางพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. .... (ฉบับเพื่อการรับฟงความคิดเห็น)

(๓) ผูแทนสภาวิศวกร จํานวนหนึ่งคน
(๔) ผูแทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวนหนึ่งคน
(๕) ผูแทนองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษไมนอยกวาหาป ดาน
คุมครองผูบริโภค หรือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือดานพลังงานจํานวนหนึ่งคน
ในกรณีที่ไมส ามารถหาผูที่เ คยดํา รงตําแหนง ตาม (๑) ไดครบจํานวน ใหแตงตั้งจากผูที่เคยดํารง
ตําแหนงปลัดกระทรวงหรือตําแหนงที่เทียบเทาในสวนราชการอื่นที่เห็นสมควรแทนจานวนที่ขาด
กรรมการสรรหาจะตองเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ การมีสวนไดเสียเชิงธุรกิจกับผูประกอบกิจการ
พลังงานของตนในชวงสองปที่ผานมาใหสาธารณชนทราบและตองไมเปนผูมีคดีความเปนสวนตัวกับผูประกอบ
กิจการพลังงานในชวงเวลาดังกลาว
กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหา
การคัดเลือกผูแทนตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
ใหกรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษพลังงานทํา หนาที่เปนหนวยงานธุร การในการดําเนินการ
คัดเลือกกรรมการ
ใหกรรมการสรรหาไดรับคาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติงานตามที่รัฐมนตรีกําหนด
กรรมการสรรหาตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมและกํากับดูแลการกิจการพลังงานทดแทนที่ไดรับอนุมัติการสงเสริมตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เสนอความเห็น แผน มาตรการ หรือโครงการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนตอคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติและรัฐมนตรีเ พื่อใหความเห็นชอบและแจงเวียนใหห นวยงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ รวมทั้ง
รายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัยกรณีหนวยงานของรัฐไมใหการสนับสนุนการดํา เนินการเกี่ยวกับ
กิจการพลังงาน
(๓) เสนอการตราหรือแกไขกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาและสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ
(๔) สงเสริมและพัฒนาการใชและการผลิตพลังงานทดแทนระดับชุมชนและระดับประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนใหมีการทํา แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนระดับจัง หวัดใหส อดคลองกับ แนวการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนระดับประเทศโดยไดรับสิทธิขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
(๕) สงเสริมและผลักดันการใช การพัฒนา และการวิจัยพลังงานทดแทนผานมาตรการตาง ๆ
(๖) พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมกิจการพลังงานทดแทนและคําขอรับสิทธิประโยชนตามหมวด
๔ และคําขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนตามหมวด ๖
(๗) พิจารณากําหนดสิทธิและหนาที่ของผูผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
(๘) พิจารณาใหการสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทน
(๙) พิจ ารณาใหความเห็นเกี่ยวกับ แผนการขยายระบบโครงขายไฟฟา และปริม าณการคาน้ํา มัน
เชื้อเพลิงประจําป เพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงานที่เกี่ยวของ
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(๑๐) ออกระเบียบกําหนดมาตรฐานคุณภาพบริการ มาตรฐานทางวิศวกรรม และความปลอดภัยใน
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมทั้งกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว
(๑๑) บริหารกองทุนพลังงานทดแทน และออกระเบียบหรือประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการใชจายเงินกองทุน
(๑๒) ออกคําสั่งและกําหนดคาปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๓) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานพลังงานทดแทนของประเทศ และจัดทํารายงานประจําปเสนอ
ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(๑๔) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และรายงานต อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและเผยแพรตอสาธารณะ
(๑๕) เสนอแผนพัฒ นาพลัง งานทดแทนแกคณะกรรมการนโยบายพลัง งานแหง ชาติเ พื่อใหความ
เห็นชอบและแจงเวียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ
(๑๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่นกํา หนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดใด ๆ ที่ใชบังคับเปนการทั่วไป เมื่อไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๑๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแต
ตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๑๔ เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตํา แหนงตามวาระ ใหดาเนินการแตงตั้งใหมภายใน
หกสิบวัน ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจาก
ตําแหน ง ตามวาระอยูในตํา แหนง เพื่อ ดาเนิ นงานต อไปจนกว ากรรมการผู ท รงคุ ณวุฒิ ซึ่ง ได รับ แตง ตั้ง ใหม
เขารับหนาที่
มาตรา ๑๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐
(๔) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออกเพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอน
ความสามารถ
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ หรือในกรณีที่มีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่ม ขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตง ตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตํา แหนงใหผูที่ไดรับแตง
ตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํา นวน
กรรมการที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
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ในการวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๘ ใหคณะกรรมการกํา หนดหลักเกณฑในการเรียกใหห นวยงานของรัฐและบุคคลอื่น
สงเอกสารหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจการพลัง งานทดแทนมาใหคณะกรรมการพิจารณา ในการนี้อาจเรียก
บุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวย
มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตาม
ที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๐ ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๑ ให ก รมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุรัก ษพ ลัง งานรับ ผิดชอบในงานธุร การของ
คณะกรรมการ และปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๓
การขอรับการสงเสริมกิจการพลังงานทดแทน
มาตรา ๒๒ กิจการพลังงานทดแทนที่ไดรับการสงเสริมภายใตพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามลักษณะ
ประเภท ชนิด ปริมาณ ขนาดของกิจการพลังงานทดแทน หรือหลักเกณฑอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
มาตรา ๒๓ การสง เสริม กิจ การพลัง งานทดแทนตองไดรับ การอนุมัติจ ากคณะกรรมการโดยให
ผูประสงคจะขอรับการสงเสริมกิจการพลังงานทดแทนยื่นคาขอรับการสงเสริมตอคณะกรรมการ
การพิจารณาอนุมัติและการยื่นคําขอรับการสงเสริมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
เงื่อนไข และแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๔ ในการพิจ ารณาอนุมัติ ก ารสง เสริ ม กิจ การพลั ง งานทดแทนตามพระราชบัญ ญัติ นี้
ใหคณะกรรมการพิจารณาถึง
(๑) การรักษาระดับความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบไฟฟาของประเทศ รวมถึงภาระตนทุนคา
ไฟฟา
(๒) ความคุมคาและประโยชนตอประเทศ
(๓) มาตรฐานทางวิชาการ วิศวกรรม และความปลอดภัย
(๔) ประสิทธิภาพในการใชหรือการประกอบกิจการพลังงานทดแทน
(๕) ประเภทและชนิดของพลังงานทดแทน วัตถุดิบและแหลงที่มาของแหลงพลังงานทดแทน
(๖) กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตหรือใชพลังงานทดแทน
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(๗) การปองกันและแกไขการขาดแคลนแหลงวัตถุดิบเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนภายในประเทศ
(๘) มาตรการอันสมควรที่จะปองกันและควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
มาตรา ๒๕ เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติใหการสงเสริมแกผูขอรับการสงเสริมกิจการพลังงานทดแทน
รายใดแลว ใหมีหนังสือแจงผูขอรับการสงเสริมรายนั้นทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการมีมติ
พรอมดวยเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๖ ผูประกอบกิจการพลังงานทดแทนที่ไดรับ อนุมัติการสง เสริม กิจการพลัง งานทดแทนมี
หนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) รายงานขอ มูล ผลการประกอบกิจ การพลัง งานทดแทนต อคณะกรรมการตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการมีคาสั่ง
คาธรรมเนียมตาม (๑) ใหนําสงเขากองทุน
มาตรา ๒๗ เมื่อคณะกรรมการเห็นวาการสงเสริมกิจการพลังงานทดแทนใดหมดความจํา เปนที่จะตอง
ใหการสงเสริมแลว หรือมีเหตุความจําเปนอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง คณะกรรมการจะงดหรือยุติการ
ใหการสงเสริมไวเปนการชั่วคราวหรือเปนการถาวรก็ได
มาตรา ๒๘ ผูใหบ ริการระบบสะสมพลังงานไฟฟาที่ใหบ ริการเก็บพลัง งานไฟฟาเฉพาะจากแหลง
พลังงานทดแทนใหไดรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัตินี้เชนเดียวกับผูผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนที่ไดรับ
การอนุมัติการสงเสริมกิจการพลังงานทดแทน โดยตองดําเนินการขอรับอนุมติการสงเสริมตามหมวดนี้ดวย
หมวด ๔
การสงเสริมกิจการพลังงานทดแทน
สวนที่ ๑
สิทธิพิเศษ
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการสงเสริมกิจการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน ใหรัฐมนตรีโดยความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการและคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห ง ชาติ มี อํ า นาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กําหนดประเภทของโรงผลิตไฟฟาพลังงานทดแทนที่ไมถือเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
หรือใหเปนโรงงานที่ไดรับการยกเวนใหจัดตั้งไดในบางพื้นที่
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(๒) กําหนดใหการดําเนินการใด ๆ เพื่อผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนบางประเภท ไมถือเปนการ
กระทําตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) กําหนดประเภทของโรงผลิตไฟฟาพลังงานทดแทนที่ไดรับ การยกเวนจากกฎหมายวาดวยการ
ผังเมือง ทั้งนี้ การยกเวนตองไมไปกระทบการใชประโยชนที่ดินตามที่กําหนดไวในผังเมือง
(๔) กําหนดขอยกเวนสําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนเพื่อใชในชุมชนชนิดติดตั้งอิสระ
การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ถาหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นได
พิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหบรรดาผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการนั้นปฏิบัติการใหเปนไปตาม
กฎกระทรวงดังกลาว
มาตรา ๓๐ ผูประกอบกิจ การระบบโครงขายไฟฟาตองยินยอมใหผูผ ลิตไฟฟาจากแหลงพลัง งาน
ทดแทนที่ไดรับอนุมัติการสงเสริมกิจการพลังงานทดแทนใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของตนโดยทันที
ทั้งนี้ โดยตองปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับระบบโครงขายไฟฟาและศูนยควบคุม ระบบโครงขายไฟฟาตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการพลังงาน
คาใชจายสําหรับการใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาตามวรรคหนึ่ง ใหอยูในความรับผิดชอบของ
ผูผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทน หากเปนการใชหรือเชื่อมตอ ณ จุดที่ระบบไฟฟาของผูผลิตไฟฟาจาก
แหลงพลังงานทดแทนเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาที่มีระยะทางใกลที่สุด หรือตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาของ
โครงขาย
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ผูประกอบกิจการระบบโครงขายไฟฟาปฏิเสธไมใหใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขาย
ไฟฟา และคณะกรรมการกากับกิจ การพลังงานพิจารณาวินิจฉัยแลววาการปฏิเสธนั้นมิชอบ ใหผูป ระกอบ
กิจการระบบโครงขายไฟฟาสงเงินเขากองทุนตามจานวนที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาผูประกอบกิจการระบบโครงขายไฟฟาใหใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขาย
ไฟฟาลาชาโดยไมมีเหตุอันสมควร เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทน ผูผลิต
ไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทนมีสิทธิเรียกรองใหผูประกอบกิจการระบบโครงขายไฟฟารับผิดในความเสียหาย
นั้นดวย
มาตรา ๓๒ ผูประกอบกิจการระบบโครงขายไฟฟาตองรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงาน
ทดแทนที่ไดรับอนุมัติก ารสงเสริมกิจการพลังงานทดแทนเขาสูร ะบบโครงขายไฟฟาของตนโดยทันที โดยไม
เลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม หรือกีดกันผูผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทน
อัตราคารับ ซื้อไฟฟาตามวรรคหนึ่ง และระยะเวลาที่จ ะไดรับ คารับ ซื้อไฟฟานั้น ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกํา หนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ โดยคํานึงถึง
ประเภทแหลงพลังงานทดแทนและกาลังผลิตของผูประกอบกิจ การดวย ทั้งนี้ เมื่อกําหนดอัตราคารับซื้อไฟฟา
เปนเทาใดแลวใหใชอัตรานั้นคงที่เปนระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด
ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราคารับซื้อไฟฟาอยางนอยทุกสามป
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มาตรา ๓๓ ใหผูประกอบกิจการระบบโครงขายไฟฟาสามารถลดปริมาณการรับซื้อหรือปฏิเสธการรับ
ซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทนที่ ไดรับอนุมัติการสงเสริมกิจการพลังงานทดแทนเปนการ
ชั่วคราวได ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) กรณีมีปริมาณกระแสไฟฟาในระบบโครงขายไฟฟามากเกินความจุของระบบโครงขายไฟฟาจนอาจ
กอใหเกิดอันตราย หรือไมมั่นคงตามหลักวิชาการ
(๒) กรณีมีขอผูกพันที่ตองรับซื้อไฟฟาจากตางประเทศและในประเทศตามสัญญาซื้อขายที่มีอยูกอน
แลว
(๓) กรณีเหตุอื่นใดอันเกี่ยวกับความปลอดภัย
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ผูประกอบกิจการระบบโครงขายไฟฟาปฏิเ สธไมรับซื้อไฟฟาตามมาตรา ๓๒
ผูผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทนที่ไดรับอนุมัติการสงเสริมกิจการพลังงานทดแทนมีสิทธิยื่นคํา รองขอให
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยได
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยแลวเห็นวา การปฏิเสธไมรับซื้อไฟฟานั้นมิชอบ ใหผูประกอบ
กิจการระบบโครงขายไฟฟาสงเงินเขากองทุนตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่ คณะกรรมการเห็น วาผู ป ระกอบกิจ การระบบโครงขายไฟฟ ารั บ ซื้อ ไฟฟ าล าชา โดยไม มี
เหตุอันสมควร เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทน ผูผลิตไฟฟาจากแหลง
พลังงานทดแทนมีสิทธิเรียกรองใหผูประกอบกิจการระบบโครงขายไฟฟารับผิดในความเสียหายนั้นดวย
มาตรา ๓๕ ในกรณีทีผูประกอบกิจการระบบโครงขายไฟฟาตองจัดทาแผนการขยายระบบโครงขาย
ไฟฟาเพื่อขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานตามบทบัญญัติเกี่ยวกับระบบโครงขายไฟฟา
และศูนยควบคุมระบบโครงขายไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการพลังงาน แผนการขยายระบบ
โครงขายไฟฟาดัง กลาวตองมีร ายละเอียดเกี่ยวกับการขยายระบบโครงขายไฟฟาที่ร องรับปริมาณไฟฟาจาก
แหลงพลังงานทดแทน โดยตองเสนอรายละเอียดนั้นตอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นประกอบการพิจารณา
กอนเสนอคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานพิจารณาใหความเห็นชอบ
มาตรา ๓๖ ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิงตองรับซื้อเชื้อเพลิงชีวภาพจากผูผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่ไดรับอนุมัติการ
สงเสริมกิจการพลังงานทดแทนตามอัตราคาตอบแทนที่คํานวณไดจากสูตรการคํานวณที่คณะกรรมการกําหนด
โดยคํานึงถึงตนทุนตอหนวยของวัตถุดิบประเภทตาง ๆ และตนทุนในการผลิต
มาตรา ๓๗ ใหผูผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่ไดรับอนุมัติการสงเสริมกิจการพลังงานทดแทนนํา เชื้อเพลิง
ชีวภาพที่ผ ลิตไดไปใชผ สมกับ น้ํา มันเชื้อเพลิง ในสัดสวนไมต่ํา กวารอยละแปดสิบ หาเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง หรือ
จําหนายเปนน้ํา มันเชื้อเพลิงได โดยมิตองไดรับ ใบอนุญ าตคาน้ํา มันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาการคาน้ํา มัน
เชื้อเพลิง ทั้งนี้ ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคาน้ํามันเชื้อเพลิง
สิทธิและหนาที่ของผูผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยไม
ขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการคาน้ํามันเชื้อเพลิง
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มาตรา ๓๘ ใหเชื้อเพลิงชีวภาพประเภทเอทานอลที่นํา มาผลิตเปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา ๓๗ ไม
ถือตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการผลิตและจําหนายเอทานอลตามกฎหมายวาดวย
สุรา แตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
สวนที่ ๒
การลงทุน
มาตรา ๓๙ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองใหผูประกอบกิจการพลัง งานทดแทนที่ไดรับ
อนุมัติการสงเสริมกิจการพลังงานทดแทนนําคนตางดาวซึ่งเปน
(๑) ชางฝมือ
(๒) ผูชํานาญการ
(๓) คูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลใน (๑) และ (๒) เขามาในราชอาณาจักรไดตาม
จานวนและกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แมวาจะเกิน
อัตราจํานวนหรือระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
มาตรา ๔๐ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการทางานของคนตางดาวใหคนตางดาวที่ไดรับอนุญาต และ
คนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ไดรับอนุญาตทํางานเฉพาะ
ตําแหนง หนาที่ก ารทํา งานที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ไดรั บ อนุญ าตใหอยูใ น
ราชอาณาจักร
มาตรา ๔๑ ผูประกอบกิจการพลังงานทดแทนที่ไดรับอนุมัติการสงเสริมกิจการพลังงานทดแทนจะ
ไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาสาหรับเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่จําเปนเพื่อการ
ประกอบกิจ การพลัง งานทดแทนตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ แตเครื่องจัก ร อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช และวัสดุที่จําเปนนั้นตองไมผลิตหรือประกอบไดในราชอาณาจักร ซึ่งมีคุณภาพใกลเคียงกันกับชนิดที่
ผลิตในตางประเทศ และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใชได
สวนที่ ๓
สิทธิประโยชน
มาตรา ๔๒ ผูป ระกอบกิจ การพลัง งานทดแทนที่ไดรับอนุมัติก ารสงเสริมกิจการพลัง งานทดแทน
รวมทั้งผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณหรือวัสดุเพื่อใชในการประกอบกิจการพลังงานทดแทนอาจมี
สิทธิขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๓ คณะกรรมการอาจพิจ ารณากํา หนดสิท ธิประโยชนอื่นใดนอกเหนือจากที่กํา หนดใน
พระราชบัญญัตินี้ได โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และโดยใหคํานึงถึงผลกระทบตอประชาชน
หรือสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางคุมคา ความมั่นคงดานพลังงาน และความคุมคาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
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หมวด ๕
การสงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน
มาตรา ๔๔ ผูประกอบกิจ การผลิตไฟฟาที่มีก าลังการผลิตรวมสูงกวาสิบเมกกะวัตต ตองจัดใหมี
สัดสวนการใชพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟาตามอัตราสวนที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงความพรอมของผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาและ
ผูที่เกี่ยวของกับกิจการผลิตไฟฟาโดยรวม
หลักเกณฑการคํานวณกาลังการผลิตไฟฟาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการผลิตไฟฟาที่ไดรับการยกเวน
ไมตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการคํา นวณและอัตราสวนการใชพลังงานทดแทนตาม
วรรคหนึ่งอยางนอยในทุกสามป
มาตรา ๔๕ เจาของโรงงานและเจาของอาคารที่มีความจําเปนตองใชความรอนหรือความเย็นตองจัด
ใหมี ก ารใชพ ลัง งานทดแทนในการผลิ ตความรอนหรือ ความเย็นในโรงงานและอาคาร ตามอัต ราส วนที่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
ใหคณะกรรมการกําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของโรงงานหรืออาคารที่ตองปฏิบัติตามวรรค
หนึ่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
ใหคณะกรรมการพิจ ารณาทบทวนอัตราสวนการใชพลังงานทดแทนในโรงงานหรืออาคารตามวรรค
หนึ่งอยางนอยในทุกสามป
มาตรา ๔๖ ผูคานา มันเชื้อ เพลิง ตอ งจาหนา ยเชื้อเพลิง ตามอัตราสว นที่คณะกรรมการกํา หนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
อัตราสวนที่กําหนดตามวรรคหนึ่งใหจําแนกตามประเภทของวัตถุดิบที่นํามาผลิตเปนเชื้อเพลิง
ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราสวนการจาหนายเชื้อเพลิงชีวภาพตามวรรคหนึ่งอยางนอยใน
ทุกสามป
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิงตองยื่นปริมาณการคาประจําปเพื่อขอความเห็นชอบตอ
อธิบ ดีก รมธุรกิจพลังงานตามกฎหมายวาดวยการคาน้ํา มันเชื้อเพลิง ปริม าณการคาประจําปดัง กลาวตองมี
สัดสวนของน้ํามันเชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทนตามอัตราสวนที่คณะกรรมการประกาศกํา หนด และตองเสนอ
ปริมาณการคาประจาปที่มีสัดสวนพลังงานทดแทนตอคณะกรรมการเพื่อพิจ ารณาใหความเห็นประกอบการ
พิจารณากอนเสนออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาใหความเห็นชอบ
มาตรา ๔๘ ผูประกอบกิจการผลิตไฟฟา เจาของโรงงานหรืออาคาร ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง หรือผูวิจัยเพื่อ
การพัฒนาและสงเสริมพลังงานทดแทน รวมทั้งผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณหรือวัสดุเพื่อใชใน
การประกอบกิจการพลังงานทดแทน มีสิทธิขอรับสิทธิประโยชน หรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อใชในการ
พัฒนาพลังงานทดแทน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
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หมวด ๖
กองทุนพลังงานทดแทน
มาตรา ๔๙ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนพลังงานทดแทน” ในกระทรวงพลังงาน
เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียน และใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โดย
ประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้
(๑) เงินกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและอนุรักษพลังงาน
และกองทุนพัฒนาไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจ การพลัง งาน ในสวนที่เ กี่ยวของกับ พลัง งาน
ทดแทน ที่ มี อ ยูก อ นหรื อ ในวั น จัด ตั้ ง กองทุน ตามจํ า นวนที่ ต กลงรว มกั นระหวา งคณะกรรมการและ
คณะกรรมการกองทุนการสงเสริมและอนุรักษพลังงานหรือคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน แลวแตกรณี
(๒) เงินที่รับโอนเปนรายปจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
และอนุรักษพลังงานตามจํานวนที่คณะกรรมการกองทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริ มและอนุรักษพลังงาน
กําหนด
(๓) เงินที่โอนเปนรายปจากกองทุนพัฒนาไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการพลังงานตาม
จํานวนที่คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานกําหนด
(๔) เงินที่รับโอนเปนรายปจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแกไขและปองกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
(๕) เงินสวนแบง คาภาคหลวงซึ่ง เรียกเก็บ จากผูรับ สัม ปทานปโ ตรเลียมตามกฎหมายวาดวยการ
ปโตรเลียมตามจํานวนที่คณะกรรมการปโตรเลียมกําหนด
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ
(๗) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับโดยชอบดวยกฎหมายจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๘) เงินที่ผูประกอบกิจการระบบโครงขายไฟฟาสงเขากองทุน
(๙) เงินคาธรรมเนียมจากผูไดรับอนุมัติการสงเสริมกิจการพลังงานทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) คาปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๑) เงินจากดอกผลและประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากกองทุน
เงินและทรัพยสินที่เปนของกองทุนไมตองนาสงคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๕๐ ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเปนผูรับเงิน จายเงิน เก็บรักษา และ
บริหารจัดการเงินกองทุนแยกออกจากงบประมาณของกรม ทั้งนี้ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษา และการบริหารจัดการเงินกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๑ เงินกองทุนใหใชเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและดําเนินงานในการผลิต
การใช และการพัฒนาพลังงานทดแทนของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
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(๒) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแกเอกชนสําหรับการลงทุนและดําเนินงานในการ
ผลิต การใช และการพัฒนาพลังงานทดแทน
(๓) เปนเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองคกร
เอกชนในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) โครงการทางดานพลังงานทดแทนหรือโครงการที่เกี่ยวกับพลัง งานทดแทนระดับประเทศหรือ
ประดับจังหวัด
(ข) การคนควา วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทน
(ค) โครงการสาธิต หรือโครงการริเริ่ม ที่เกี่ยวกับการในการผลิต การใช และการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน
(ง) การศึกษา การฝกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
(จ) การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทน
(๔) เปนคาใชจายในการบริหารงานการในการผลิต การใช และการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๗
การบังคับทางปกครอง
มาตรา ๕๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งเรียกของคณะกรรมการใหสงเอกสารหรือขอมูลหรือให
มาชี้แจงตามมาตรา ๑๘ ตองรับโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๕๓ ผูป ระกอบกิจการพลังงานทดแทนที่ไดรับอนุมัติการสงเสริมกิจการพลังงานทดแทนที่
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ตามมาตรา ๒๖ ตองรับโทษปรับทางปกครองไมเกินสามแสนบาทตอวัน
มาตรา ๕๔ ผูประกอบกิจการระบบโครงขายไฟฟาที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ตาม มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ตองรับโทษปรับทางปกครองไมเกินหาแสนบาทตอวัน
มาตรา ๕๕ ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ตามมาตรา ๓๖ ตองรับโทษปรับทาง
ปกครองไมเกินหาแสนบาทตอวัน
มาตรา ๕๖ ผูประกอบกิจการผลิตไฟฟา เจาของโรงงานหรืออาคาร หรือผูคาน้ํามันเชื้อเพลิงใด ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตาม มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ตองรับโทษปรับทางปกครองไมเกิน
หาแสนบาทตอวัน
มาตรา ๕๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจปรับทางปกครองตามหมวดนี้ โดยคํานึงถึงความรายแรงในการ
ฝา ฝน หรือ ไมป ฏิ บัติ ต าม และผลประโยชนที่ ไ ดรั บ จากการฝา ฝ นหรื อไม ป ฏิ บั ติต ามที่ ก ฎหมายกํ า หนด
ประกอบดวย
ในกรณีที่ไมมีการชําระคาปรับทางปกครองใหดําเนินการบังคับทางปกครองตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย
วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
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หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๘ ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการไปพลางกอนจนกวารัฐมนตรีจะ
แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรี
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