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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดอาคารบางประเภทใหเปนอาคารควบคุม เพื่อประโยชนในการอนุรักษ
พลังงาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๑๘ วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหอาคารที่มิใชอาคารที่ใชเปนพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทําการสถานทูตหรือ
สถานกงสุลตางประเทศ อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศหรือที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้นตาม
ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารตางๆ ที่ใชเพื่อ
การศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ ที่มกี ารใชพลังงานดังตอไปนี้เปนอาคาร
ควบคุม
(๑) อาคารหลั ง เดี ย วหรื อ หลายหลั ง ภายใต เ ลขที่ บ า นเดี ย วกั น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากผู
จําหนายใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแตหนึ่ง
พันกิโลวัตต หรือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป
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(๒) อาคารหลั ง เดี ย วหรื อ หลายหลั ง ภายใต เ ลขที่ บ า นเดี ย วกั น ที่ ใ ช ไ ฟฟ า จากระบบ
ของผูจําหนาย ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนายหรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายหรือของตนเอง
อยา งใดอยา งหนึ่ง หรือ รวมกัน ตั้ง แตวัน ที่ ๑ มกราคม ถึง วัน ที่ ๓๑ ธัน วาคมของปที่ผา นมา มีปริมาณ
พลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลขึ้นไป
มาตรา ๔ การคํานวณปริมาณการใชพลังงานตามมาตรา ๓ (๒) ใหคํานวณเปนหนวยเมกะจูล
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) กรณีไฟฟา ใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตชั่วโมงแลวคูณดวย
๓.๖๐
(๒) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงาน
ไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้
Es = (hs - hw) x S x eff.
โดย Es หมายถึง ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวย
เปน เมกะจูล/ป
hs หมายถึง คา Enthalpy ของไอน้ําที่ใช หนวยเปน เมกะจูล/ตัน จากตาราง
ไอน้ํา (steam table) ทั่วไป
hw หมายถึง คา Enthalpy ของน้ําที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความ
ดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ใหใชคาเทากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน
S หมายถึง ปริมาณไอน้ําที่ใช หนวยเปน ตัน/ป ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ํา
ของอาคาร
eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา
เทียบเทา ในที่นี้ใหใชคา ๐.๔๕
(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลือง
อื่น เปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้
Ef = F x HHV x eff.
โดย Ef หมายถึง ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปนปริมาณพลังงาน
ไฟฟ า เทียบเทา หนวยเปน เมกะจูล/ป
F หมายถึง ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง หนวยเปน หนวยน้ําหนักหรือ
ปริมาตรตอป
HHV หมายถึง คาความรอนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่
ใช หนวยเปน เมกะจูล/หนวยน้ําหนักหรือปริมาตร
eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา
เทียบเทา ในที่นี้ให ใชคา ๐.๔๕
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ในกรณีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหใชคาความรอนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงานกําหนด
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๓๓ ก ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๘
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดอาคาร
ที่ไดรับอนุมตั จิ ากผูจําหนายใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน
ขนาดตั้งแตหนึ่งพันกิโลวัตต หรือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป หรืออาคารที่มีการใช
ไฟฟาจากระบบของผูจําหนาย ความรอนจากไอน้าํ จากผูจําหนาย หรือพลังงานสิน้ เปลืองอื่นจากผูจําหนายหรือ
ของตนเอง อยางหนึ่งอยางใด หรือรวมกันในรอบปปฏิทินที่ผานมามีปริมาณพลังงาน ตั้งแตยี่สบิ ลานเมกะจูล
ขึ้นไป ใหเปนอาคารควบคุม และโดยที่มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน และ
วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนอาคารควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้
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