
ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
เรื่อง  การน ากฎกระทรวงก าหนดประเภท  หรือขนาดของอาคาร  และมาตรฐาน  หลักเกณฑ ์

และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  มาใช้บังคับกับการควบคุมอาคาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

พ.ศ.  2565 
 
 

ด้วยกระทรวงพลังงานได้ออกกฎกระทรวงก าหนดประเภท  หรือขนาดของอาคาร  มาตรฐาน  
หลักเกณฑ์  และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  
และมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  โดยที่มาตรา  ๒๐   
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก าหนดให้การออกกฎกระทรวง 
ตามมาตรา  ๑๙  ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณา  
ให้ความเห็นชอบที่จะน ามาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยแลว้   
ให้ถือว่ากฎหมายดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎหมายที่ออกตามมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และมาตรา  ๒๐   
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว  และออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกวา่  “ประกาศคณะกรรมการควบคมุอาคาร  เรื่อง  การน ากฎกระทรวง  
ก าหนดประเภท  หรือขนาดของอาคาร  และมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการออกแบบอาคาร  
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  มาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2565” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“กฎกระทรวงฯ”  หมายความว่า  กฎกระทรวงก าหนดประเภท  หรือขนาดของอาคาร   

และมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
ออกตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“การตรวจประเมิน”  หมายความว่า  การตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบอาคาร 
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๖



“ผู้ตรวจประเมิน”  หมายความว่า  ผู้ท าหน้าที่ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงฯ  ก าหนด  โดยเป็นผู้ได้รับ 
ใบประกอบวิชาชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพให้เป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  และได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 
อนุรักษ์พลังงานว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ 
พลังงานก าหนด 

ข้อ ๔ ให้ถือว่ากฎกระทรวงฯ  มีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา   ๘   
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ทั้งนี้  ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
ตามประเภทและขนาดที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๔  และข้อ  ๕  แห่งกฎกระทรวงฯ  ต้องมีการออกแบบอาคาร 
ให้ เป็นไปตามมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการออกแบบเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
ตามกฎกระทรวงฯ  และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
ดังกล่าวเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ   

ข้อ ๕ ให้เจ้าของอาคารตามข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงฯ  มีหน้าที่จัดท ารายงานผลการตรวจ   
ประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  และจัดหาผู้ที่มีคุณสมบัติ  
ในการตรวจประเมินตามที่ก าหนดในข้อ  ๑๔  แห่งกฎกระทรวงฯ  เป็นผู้รับรองผลการตรวจประเมิน 
ในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  ประกอบการยื่นค าขอรับใบอนุญาต  
หรือแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  และการขอใบรับรองการก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ทั้งนี้  ให้ถือว่าแบบรายงานผลการตรวจประเมินซึ่งจัดท าโดยเจ้าของอาคาร  และแบบรับรอง
ผลการตรวจประเมินซึ่งจัดท าโดยผู้ตรวจประเมินเป็นเอกสารที่ต้องแนบพร้อมกับค าขอรับใบอนุญาตหรือ
แจ้งการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  และการขอใบรับรองการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารที่ต้องแนบตามข้อ  ๕  วรรคสอง  ในขั้นตอน  
ดังนี้ 

(๑) การยื่นค าขอรับใบอนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและด าเนินการตามมาตรา  ๓๙  ทวิ   
(๒) การยื่นขอใบรับรองการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  เมื่อได้มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 

แล้วเสร็จ  กรณีที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ 
ข้อ ๗ แบบรายงานผลการตรวจประเมิน  และแบบรับรองผลการตรวจประเมินตามข้อ  ๕  

วรรคสอง  ให้ใช้แบบรายงานผลการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  (ออพ.  ๐๑)  และแบบรับรองผลการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือ 
ดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  (ออพ.  ๐๒)  ตามที่กระทรวงพลังงานประกาศก าหนด 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๖



ข้อ ๘ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตหรือได้แจ้งตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น  หรือได้ยื่นรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  27  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
พงศ์รัตน์  ภิรมย์รตัน ์

อธิบดีกรมโยธาธกิารและผงัเมือง 
ประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๖


