
 
กฎกระทรวง 

ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) 
ออกตามความในพระราชบัญญตัิการพฒันาและส่งเสริมพลงังาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

------------------------------------ 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบญัญติัการพฒันาและ

ส่งเสริมพลงังาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม ออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ ๑ ผูใ้ดประสงคจ์ะขอรับใบอนุญาตผลิต หรือขยายการผลิตพลงังานควบคุม ใหย้ืน่ค าขอตามแบบ 
พค.๑ ทา้ยกฏกระ ทรวงน้ี  

ขอ้ ๒ การอนุญาตใหผ้ลิต หรือขยายการผลิตพลงังานควบคุม ใหใ้ชแ้บบ พค.๒ ทา้ยกฎกระทรวงน้ี การ
อนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหมี้ก าหนดระยะเวลาคร้ังละไม่เกินส่ีปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาต  

ขอ้ ๓ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตผลิตพลงังานควบคุมผูใ้ดประสงคจ์ะขอรับใบอนุญาตผลิตพลงังานควบคุมคร้ัง
ต่อไปใหย้ืน่ค  าขอ ตามแบบ พค.๑ โดยอนุโลมก่อนใบอนุญาตเดิมส้ินอายไุม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยยีสิ่บวนั  

ขอ้ ๔ การอนุญาตใหผ้ลิตพลงังานควบคุมคร้ังต่อไป จะแสดงไวใ้นรายการทา้ยใบอนุญาตเดิมนั้น หรือ
จะออกใบอนุญาตใหใ้หม่ก็ได ้ 

ขอ้ ๕ เม่ือไดรั้บค าขอรับใบอนุญาตตามขอ้  ๑ หรือ ขอ้  ๓ ถา้พนกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นวา่ในการพิจารณา
การขอรับใบอนุญาต มีความจ าเป็นตอ้งขอใหผู้ข้อรับใบอนุญาตส่งตน้ฉบบัหรือส าเนาเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืน 
นอกเหนือไปจากหลกัฐานท่ีระบุไวแ้ลว้ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบ และ
ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตส่งตน้ฉบบั หรือส าเนาเอกสาร หรือหลกัฐานนั้นใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีในเวลาอนัควร  

ขอ้ ๖ ในการยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงน้ี  ใหย้ืน่ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ณ ส านกัก ากบัและ
อนุรักษพ์ลงังาน กรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน หรือส านกังานพฒันา และส่งเสริมพลงังานภูมิภาคในเขตท่ี
แหล่งผลิตพลงังานควบคุมนั้นตั้งอยู ่ 
  

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๖ เดือน กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๙  
                   (ลงนาม) ยิง่พนัธ์ มนะสิการ  

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม  
   
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่ม ๑๑๓ ตอนท่ี ๔๕ ก ลงวนัท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙  



 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือโดยท่ีพระราชบญัญติัการพฒันาและส่งเสริม
พลงังาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บญัญติัใหก้ารขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือขยายการผลิตพลงังาน
ควบคุมเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง สมควรก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 



                               แบบ พค. 1 

เลขรับท่ี ........................................... 
วันท่ี ................................................ 
ลายมือชื่อ ........................ ผู้รับค าขอ 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก) 

 
ค าขอรับใบอนุญาตท าการผลิตพลังงานควบคุม 

 
               เขียนที่ ..................................……….. 
                     วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. ............ 
 
 1.  ข้าพเจ้า .....................................................................................................…...................………… 
   1.1  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ ....... ปี สัญชาติ ........................................................………… 
บัตรประจ าตัวประชาชน/ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว เลขที่ .................................................................………… 
ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต .................................................... จังหวัด .............................................................……… 
อยู่บ้านเลขที่ ................ตรอก/ซอย .............................. ถนน .............................................….... หมู่ที่ .....……… 
ต าบล/แขวง .............................................. อ าเภอ/เขต .................................... จังหวัด ...............................…… 
รหัสไปรษณีย์ ................... โทรศัพท์ ......................................... โทรสาร .............................………….…………. 
   1.2  เป็นนิติบุคคลประเภท ............................................................................ …………….. 
จดทะเบียนเม่ือ ....................................................... เลขทะเบียน .…........................................... มีส านักงาน  
ตั้งอยู่เลขที่ ................ตรอก/ซอย .............................. ถนน ...................................................... หมู่ที่ ...............  
ต าบล/แขวง ................................................ อ าเภอ/เขต .................................... จังหวัด ................................. 
รหัสไปรษณีย์ ........................... โทรศัพท์ ......................................... โทรสาร ........……………...................... 
โดย ............................................................ ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อายุ ............ ปี 
สัญชาติ ................................ บัตรประจ าตัวประชาชน/ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว เลขที่ ........................... 
ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต ........................................................... จังหวัด ......................................................... 
อยู่บ้านเลขที่ ................ตรอก/ซอย .............................. ถนน .........................................……......... หมู่ที่ ........  
ต าบล/แขวง ............................................... อ าเภอ/เขต .................................... จังหวัด ................................. 
รหัสไปรษณีย์ ........................... โทรศัพท์ ......................................... โทรสาร ..............................…………… 
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  โดยมีผู้ด าเนินกิจการชื่อ ........................................................................... อายุ .......................... ปี 
สัญชาติ ................................ บัตรประจ าตัวประชาชน/ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว เลขที่ ...................................... 
ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ........................................................................ 
อยู่บ้านเลขที่ ................ หมู่ที่ ......... ตรอก/ซอย .............................. ถนน ............................................................... 
ต าบล/แขวง ................................................ อ าเภอ/เขต .................................... จังหวัด ........................................ 
รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์ ...………………..….............. โทรสาร ..................……………………………..… 
 

 2. มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาต  ขอรับใบอนุญาตฯ  ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ  ขอขยายการผลิต 

เพื่อประกอบกิจการ ............................................................. ณ สถานที่ชื่อ ............................................................. 
อยู่เลขที่ .................. หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย ....……......................... ถนน ......................................................... 
ต าบล/แขวง ............................................... อ าเภอ/เขต .................................... จังหวัด ......................................... 
รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์ ....…………............ โทรสาร ......………….……............ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  2.1  เครื่องต้นก าลังที่ใช้ในการผลิตพลังงานควบคุม จ านวนทั้งสิ้น...................................เครื่อง คือ 
 เครื่องยนต์ดีเซล จ านวน..........เครื่อง  เครื่องจักรไอน้ า จ านวน…….เครื่อง  อื่นๆ (ระบุ) ................ 
ตามรายการเครื่องที่ใช้ในการผลิตพลังงานควบคุม ท้ายค าขอนี้ 
  2.2 วิธีการผลิตพลังงานควบคุมคือ    
 ต่อตรง    ผลิตพลังงานร่วม   อื่นๆ (ระบุ) ................................. 
  2.3 วัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงคือ 
(1) .................................................. (2) ............................................... (3) .......................................... 
  2.4 การผลิตพลังงานควบคุม ใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ............................................... บาท 
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผลิต (เช่น ค่าเชื้อเพลิง ค่าบ ารุงรักษารายปี ค่าบุคลากร ค่าประกันฯ เป็นต้น ) โดยเฉลี่ย 
คิดเป็น ......................... บาท/กิโลวัตต-์ชั่วโมง 
  2.5 พลังงานควบคุม ที่ผลิตมีไว้เพื่อ 
 ใช้ในกิจการของตนเอง  ใช้ส ารองเพื่อการฉุกเฉิน  จ าหน่าย 
  2.6 ในกรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่าย (โปรดแนบรายละเอียดเท่าที่จ าเป็น) 
จ าหน่ายให้แก่ ................................................................... อัตราจ าหน่าย ..................... บาท/กิโลวัตต-์ชั่วโมง 
  2.7 ผู้ควบคุมการผลิตพลังงานควบคุมชื่อ ............................................................................
วุฒิ………..………………………………………ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท  
........................................................เลขทะเบียนที่ .........................................………………………………… 
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 3.  พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ 
 

  3.1  ส าเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลง 
ลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตไม่เกินหกเดือน ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 
  3.2  หนังสือมอบอ านาจตามแบบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตได้รับมอบ
อ านาจให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
  3.3  ส าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ และผู้มอบอ านาจ 
  3.4  ส าเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนหรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้รับมอบอ านาจ 
และผู้มอบอ านาจ  
  3.5  แผนผังบริเวณที่ตั้งสถานที่ท าการผลิตพลังงานควบคุม จ านวน 2 ชุด 
  3.6  แผนผังแสดงวิธีการเดินสายและการจ่ายพลังงานควบคุม จ านวน 2 ชุด 
  3.7  พิกัดขนาดติดตั้งของเครื่องใช้พลังงานที่ใช้กับพลังงานควบคุมจากแต่ละแหล่งผลิตพลังงานควบคุม 
จ านวน 2 ชุด 
  3.8  ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุม 
การผลิตพลังงานควบคุม ซึ่งตรงตามหลักเกณฑ์ผู้ควบคุมการผลิตพลังงานควบคุม 
 
 
     (ลายมือชื่อ) ............................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต 
      ( .................................................. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :-  ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ     
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1.รายการเคร่ืองที่ใช้ อุปกรณ์เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ป้องกันในการผลิตพลังงานควบคุม  
 
 1.1.  เครื่องต้นก าลัง 

รายละเอียด เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 
ชนิด (เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องจักรไอน้ า  
กังหันก๊าซ กังหันไอน้ า ฯลฯ) 

   

จ านวนแรงม้า 
 

   

ความเร็วรอบของเครื่อง (รอบต่อนาที) 
 

   

ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ (น้ ามันดีเซล ฟืน ฯลฯ) 
 

   

จ านวนสูบหรือจ านวนขั้น (STAGE) 
 

   

ปีที่ติดต้ังใช้งาน (พ.ศ.) 
 

   

สภาพเครื่องเมื่อติดต้ังใช้งาน (%) 
 

   

ชื่อผู้ผลิต 
 

   

หมายเลขประจ าเครื่อง 
 

   

สภาพเครื่องปัจจุบัน (%) 
 

   

ประเทศผู้ผลิต 
 

   

หมายเหตุ 
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 1.2.  เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

รายละเอียด เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 

พิกัด กิโลวัตต์    

ขนาดติดตั้ง กิโลโวลต์แอมแปร์    

พิกัดแรงดัน (โวลต์) 
 

   

พิกัดกระแส (แอมแปร)์ 
 

   

ความเร็วรอบของเครื่อง (รอบต่อนาที) 
 

   

ระบบ (เฟส/จ านวนสาย) 
 

   

ความถี่ (รอบต่อวินาที) 
 

   

ตัวประกอบก าลัง (%) 
 

   

ปีท่ีติดตั้งใช้งาน (พ.ศ.) 
 

   

สภาพเครื่องเมื่อติดตั้งใช้งาน (%) 
 

   

ชื่อผู้ผลิต 
 

   

หมายเลขประจ าเครื่อง 
 

   

สภาพเครื่องปัจจุบัน (%) 
 

   

ประเทศผู้ผลิต 
 

   

หมายเหตุ 
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 1.3  พิกัดและย่านการวัดของอุปกรณ์เครื่องวัดและอุปกรณ์ป้องกันประจ าเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

รายละเอียด เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 
เครื่องวัดกระแส (แอมแปร์)    
เครื่องวัดแรงดัน (โวลต์)    
เครื่องวัดก าลัง (กิโลวัตต)์    
เครื่องวัดความถี่ (รอบ/วินาที)    
เครื่องวัดหน่วยผลิต (กิโลวัตต-์ชั่วโมง)    

ฟิวส์ (แอมแปร์)    
สวิตช์ตัดตอน (แอมแปร์)    

สวิตช์ตัดตอน (แอมแปร์)    
อัตโนมัต ิ (โวลต์)    

รีเลย์ป้องกันกระแสเกิน (แอมแปร์)    
รีเลย์แรงดันเกิน (โวลต์)    
รีเลย์แรงดันต่ าเกิน (โวลต์)    
รีเลย์แบบก าลังย้อนกลับ (วัตต)์    
รีเลย์ความถี่ (รอบ/วินาที)    
อื่นๆ (ระบุ )    
หมายเหตุ    
 
 1.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายและการใช้งาน การผลิตพลังงานควบคุม 

รายละเอียด เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 
ค่าลงทุน (บาท)    
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผลิต 
(บาท/กิโลวัตต-์ชั่วโมง) 

   

ลักษณะ ใช้ในกิจการของตนเอง    
การใช้งาน ใช้ส ารอง    

 จ าหน่าย    
ช่วงเวลาที่ใช้ (นาฬิกา)    
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2. ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตพลังงานควบคุม 

 
 2.1  ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง 
  2.1.1  ชนิดและปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 

ชนิดเชื้อเพลิง ปริมาณต่อปี 
 เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 

ก๊าซธรรมชาติ 
(พันลูกบาศก์ฟุต) 

   

น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว 

(พันลิตร) 
   

น้ ามันดีเซลหมุนช้า 

(พันลิตร) 
   

น้ ามันเตาชนิดที่ 1 
(พันลิตร) 

   

น้ ามันเตาชนิดที่ 2 
(พันลิตร) 

   

น้ ามันเตาชนิดที่ 3 
(พันลิตร) 

   

น้ ามันเตาชนิดที่ 4 
(พันลิตร) 

   

น้ ามันเตาชนิดที่ 5 
(พันลิตร) 

   

ถ่านหินในประเทศ 
(พันตัน) 

   

ถ่านหินน าเข้า 
(พันตัน) 

   

อื่นๆ (ระบุ) 
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2.1.2 ถ้ามีการใช้ถ่านหินในประเทศ ถ่านหินน าเข้า และเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 

น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ   โปรดระบุค่าความร้อน ปริมาณซัลเฟอร์และปริมาณเถ้า      (ถ้าไม่มีการใช้เชื้อเพลิงดังกล่าว 
ข้ามไปตอบข้อ 2.2) 

ชนิดเชื้อเพลิง ค่าความร้อน 
(กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม) 

ปริมาณซัลเฟอร ์
% 

ปริมาณเถ้า 
% 

ถ่านหินในประเทศ 
 

   

ถ่านหินน าเข้า 
 

   

อื่นๆ (ระบุ) 
 

   

 
 2.2.  ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการผลิตพลังงานควบคุม   (ยกเว้นผู้ผลิตที่ระบุไว้ตามหมายเหตุแนบท้าย) 
  2.2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับปล่องระบายอากาศเสีย 

รายละเอียด ปริมาณ 

 เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 

ความสูงของปล่องจากพื้นดิน 
(เมตร) 

   

เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของปล่อง 
(เมตร) 

   

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของปล่อง 
(เมตร) 

   

ความเร็วของอากาศเสียภายในปล่อง 
(เมตร/วินาที) 

   

ปริมาตรอากาศเสีย 
(ลบ.เมตร/วินาที) 

   

อุณหภูมิของอากาศเสียภายในปล่อง 
(องศาเซลเซียส) 
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  2.2.2  ข้อมูลการควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศ 
   2.2.2.1  การควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศ 
     ไม่มี   มี ได้แก่  
        เลือกใช้เชื้อเพลิงที่สะอาด 
        เพิ่มความสูงของปล่อง 
        ติดต้ังระบบควบคุมมลพิษ 
        อื่นๆ (ระบุ) ................................................ 
   2.2.2.2  ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศที่ติดต้ังหรือคาดว่าจะติดต้ัง 

 เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 
ชนิดของระบบควบคุม สาร 

มลพิษท่ี 
ควบคุม 

ประสิทธิภ
าพ 
(%) 

สาร 
มลพิษท่ี 
ควบคุม 

ประสิทธิภ
าพ 
(%) 

สาร 
มลพิษท่ี 
ควบคุม 

ประสิท
ธิภาพ 

(%) 
Electrostatic Precipitator 
 

      

ไซโคลน (Cyclone) 
 

      

เครื่องกรอง (Bag house Filter) 
 

      

Flue Gas Desulfurization (FGD) 
 

      

Low NOx Burner 
 

      

Two Stage Burner 
 

      

อื่นๆ (ระบุ) 
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 2.2.3  ข้อมูลการปล่อยสารมลพิษจากปล่องระบายอากาศเสีย 
 
 
 

ชนิดสารมลพิษ 

ปริมาณสารมลพิษ(มิลลิกรัม/ลบ.เมตร) 
เทียบที่ 25  C ความดัน 1 บรรยากาศ 
ขนาดก าลังผลิตพลังงานควบคุม 

ต่ ากว่า 10 MW 10 MW-ขึ้นไป 
เครื่องที่ 1 
excess air 
-----------% 

เครื่องที่ 2 
excess air 
-----------% 

เครื่องที่ 3 
excess air 
-----------% 

เครื่องที่ 1 
excess air 
-----------% 

เครื่องที่ 2 
excess air 
-----------% 

เครื่องที่ 3 
excess air 
-----------% 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (SO2) 
 

      

ออกไซด์ของไนโตรเจน (No+NO2) 
 

      

ฝุ่นละออง  (particulate) 
 

      

คาร์บอนมอนนอกไซด์  (CO) 
 

      

ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์  (SO3) 
 

ไม่ต้องกรอกข้อมูล    

คาร์บอนไดออกไซด์  (CO2) 
 

ไม่ต้องกรอกข้อมูล    

 
หมายเหตุ : ผู้ผลิตพลังงานควบคุมที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลในหัวข้อ 2.2 ได้แก ่

1. ผลิตด้วยเครื่องยนต์ดีเซลอย่างเดียว ขนาดก าลังผลิตรวมต่ ากว่า  4 MW 
2. ผลิตด้วยเชื้อเพลิงจากของเหลือใช้ทางการเกษตร ขนาดก าลังผลิตรวมต่ ากว่า  2.4 MW 
 


