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พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดโรงงานควบคุม  

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                                                

(พระปรมาภิไธย)  ภูมิพลอดุลยเดช ปร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดโรงงานบางประเภทใหเปนโรงงานควบคุม เพ่ือประโยชนในการ
อนุรักษพลังงาน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา 
๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปน้ี 

 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา    ๓     ใหโรงงานที่มีการใชพลังงานดังตอไปน้ีเปนโรงงานควบคุม 
                    (๑) โรงงานเดียวหรือหลายโรงงานภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ไดรับอนุมัติจากผู

จําหนายพลังงานใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมี
ขนาดตั้งแตหน่ึงหม่ืนกิโลวัตต หรือหน่ึงหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยหาสิบกิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป 

                    (๒) โรงงานเดียวหรือหลายโรงงานภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ใชไฟฟาจากระบบ 
ของผูจําหนายพลังงาน  ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนายพลังงาน  หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู
จําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางหนึ่งอยางใดหรือรวมกันตั้งแตวันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแตสองรอยลานเมกะจูลขึ้น
ไป 

 

มาตรา ๔ เมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ ใหโรงงานที่มี
การใชพลังงานดังตอไปน้ี เปนโรงงานควบคุมเพ่ิมเติมจากที่กําหนดตามมาตรา ๓ 
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               (๑) โรงงานตามมาตรา ๓ (๑) ที่มีขนาดตั้งแตสามพันกิโลวัตตแตไมถึงหนึ่ง
หมื่นกิโลวัตต หรือตั้งแตสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลทแอมแปรแตไมถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยหา
สิบกิโลโวลทแอมแปร 

               (๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงาน 
ไฟฟาตั้งแตหกสิบลานเมกะจูลแตไมถึงสองรอยลานเมกะจูล 

 
 

มาตรา ๕ เม่ือพนกําหนดสองปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ ใหโรงงานที่มีการ
ใชพลังงานดังตอไปน้ี เปนโรงงานควบคุมเพ่ิมเติมจากที่กําหนดตามมาตรา ๓ และมาตรา ๔ 

                (๑) โรงงานตามมาตรา ๓ (๑) ที่มีขนาดตั้งแตสองพันกิโลวัตตแตไมถึงสามพัน
กิโลวัตต หรือตั้งแตสองพันสามรอยหาสิบกิโลโวลทแอมแปรแตไมถึงสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลท 
แอมแปร 

                (๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงาน 
ไฟฟาตั้งแตสี่สิบลานเมกะจูลแตไมถึงหกสิบลานเมกะจูล 

 
 

มาตรา ๖ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ ใหโรงงานที่มี
การใชพลังงานดังตอไปน้ี เปนโรงงานควบคุมเพ่ิมเติมจากที่กําหนดตามมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ 

                (๑) โรงงานตามมาตรา ๓ (๑) ที่มีขนาดตั้งแตหน่ึงพันกิโลวัตตแตไมถึงสองพัน
กิโลวัตต หรือตั้งแตหน่ึงพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรแตไมถึงสองพันสามรอยหาสิบกิโลโวลท
แอมแปร 

                (๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงาน
ไฟฟาตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลแตไมถึงสี่สิบลานเมกะจูล 

 
 

มาตรา ๗ การคํานวณปริมาณการใชพลังงานตามมาตรา ๓ (๒) มาตรา ๔ (๒) มาตรา ๕ 
(๒) และมาตรา ๖ (๒) ใหคํานวณเปนหนวยเมกะจูลตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

               (๑) กรณีไฟฟา ใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตชั่วโมงแลวคูณ
ดวย ๓.๖๐ 

               (๒) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปน
พลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปน้ี 

 
 

                            Es = (hs - hw) x S x eff 

 
 

     โดย   Es   หมายถึง    ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา  
                                หนวยเปน เมกะจูล/ป 



พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐         3 of 3 

             hs   หมายถึง     คา  Enthalpy  ของไอน้ําที่ใช  หนวยเปน  เมกะจูล/ตัน     
                                            จากตารางไอน้ํา (steam table) ทั่วไป 
             hw   หมายถึง    คา  Enthalpy  ของน้ําที่อุณหภูมิ  ๒๗   องศาเซลเซียส       
                                            และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่น้ีใหใชคาเทากับ ๑๑๓  
                                            เมกะจูล/ตัน 
             S   หมายถึง    ปริมาณไอน้ําที่ใช   หนวยเปน   ตัน/ป  ดูจากเครื่องวัด   
                                           ปริมาณไอน้ําของโรงงานควบคุม 
                    eff   หมายถึง    ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงาน  
                                          ไฟฟาเทียบเทา ในที่น้ีใหใชคา ๐.๔๕ 

     (๓)   กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืน    ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้น 
เปลืองอ่ืนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปน้ี 

 
 

               Ef = F x HHV x eff 

 
 

     โดย  Ef    หมายถึง  ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนเปนปริมาณ          
                                พลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวยเปน เมกะจูล/ป 

                    F    หมายถึง  ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง  หนวยเปน  หนวยน้ํา      
                                          หนัก หรือปริมาตรตอป 
                   HHV   หมายถึง   คาความรอนสูง  (higher heating value)  ของพลังงาน      
                                          สิ้นเปลืองที่ใช  หนวยเปน  เมกะจูล/หนวยน้ําหนักหรือ   
                                         ปริมาตร 
                      eff   หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงาน   
                                         ไฟฟาเทียบเทา ในที่น้ีใหใชคา ๐.๔๕ 

     ในกรณีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหใชคาความรอนเฉลี่ยที่กรมพัฒนา 
และสงเสริมพลังงานกําหนด 

 
 

มาตรา ๘ โรงงานใดที่กําหนดใหเปนโรงงานควบคุมตามพระราชกฤษฎีกานี้แลว มิใหนํา
บทบัญญัติวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุมมาใชบังคับกับโรงงานดังกลาว  
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มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รักษาการ

ตามพระราชกฤษฎีกานี้  
 
 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
 

(ลงนาม) พล อ. ชวลิต ยงใจยุทธ  
      นายกรัฐมนตรี  

 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๖ ก ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐ 
 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดโรงงานที่
ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายใหใชเครื ่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุด
รวมกันขนาดตั้งแตหนึ่งพันกิโลวัตต หรือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรขึ ้นไป หรือ
โรงงานที่มีการใชไฟฟาจากระบบของผูจําหนายพลังงาน ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนายพลังงาน 
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางหนึ่งอยางใดหรือรวมกันในรอบป
ปฏิทินที่ผานมามีปริมาณพลังงาน ตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลขึ้นไปใหเปนโรงงานควบคุม และโดยที่มาตรา 
๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การกําหนด
โรงงานประเภทใด ขนาดปริมาณการใชพลังงาน หรือวิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ให
ตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้  
 
 
 


