เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๙๔ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กฎกระทรวง
กำหนดประเภท หรือขนำดของอำคำร และมำตรฐำน หลักเกณฑ์
และวิธีกำรในกำรออกแบบอำคำรเพื่อกำรอนุรกั ษ์พลังงำน
พ.ศ. 2563
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคสอง และมำตรำ ๑๙ แห่ ง พระรำชบัญญัติ
กำรส่ ง เสริ มกำรอนุ รัก ษ์พ ลั ง งำน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ มโดยพระรำชบั ญญัติ กำรส่ งเสริม
กำรอนุ รักษ์พลังงำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำนโดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก ำหนดหนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก กฎกระทรวงก ำหนดประเภท หรื อ ขนำดของอำคำร และมำตรฐำน
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรออกแบบอำคำรเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“กำรตรวจประเมิน” หมำยควำมว่ำ กำรตรวจประเมินค่ำอนุรักษ์พลังงำนในกำรออกแบบอำคำร
เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน
“อำคำรอ้ำงอิง ” หมำยควำมว่ำ แบบแปลนของอำคำรที่ก่อสร้ำงหรือดัดแปลงซึ่งมีพื้นที่
กำรใช้งำน ทิศทำง และพื้นที่ของเปลือกอำคำรแต่ละด้ำนเป็นเช่นเดียวกับอำคำรที่ออกแบบ และ
ได้มีกำรคำนวณค่ำของระบบเปลือกอำคำร ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง และระบบปรับอำกำศ ให้เป็นไป
ตำมข้อกำหนดของแต่ละระบบแล้ว
หมวด ๑
ประเภทและขนำดของอำคำรเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน
ข้อ ๔ กำรก่ อ สร้ ำ งอำคำรส ำหรั บใช้ เป็ นหรือ เพื่ อ กิ จ กำรดั งต่อ ไปนี้ หำกมี พื้ น ที่รวมกัน
ทุกชั้นในอำคำรหลังเดียวกันตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป ต้องมีกำรออกแบบอำคำรให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรออกแบบเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนตำมกฎกระทรวงนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๙๔ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(๑) โรงมหรสพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(๒) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
(๓) สถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร
(๔) สถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล
(๕) สถำนศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ
(๖) สำนักงำนหรือที่ทำกำร
(๗) ห้ำงสรรพสินค้ำหรือศูนย์กำรค้ำ
(๘) อำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด
(๙) อำคำรชุมนุมคนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
ข้อ ๕ กำรดัดแปลงอำคำรตำมข้อ ๔ ที่มีผลเป็นกำรดัดแปลงพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอำคำร
หลังเดียวกันตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป ต้องมีกำรออกแบบอำคำรในส่วนที่ดัดแปลงนั้นให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรออกแบบเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนตำมกฎกระทรวงนี้
หมวด ๒
มำตรฐำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ในกำรออกแบบอำคำรเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน
ข้อ ๖ ระบบเปลือกอำคำรดังต่อไปนี้ ต้องมีค่ำกำรถ่ำยเทควำมร้อนรวม เป็นไปตำมค่ำมำตรฐำน
ที่รัฐมนตรีประกำศกำหนด
(๑) ผนังด้ำนนอกและหลังคำของอำคำรที่มีกำรปรับอำกำศของแต่ละประเภทอำคำร
(๒) ระบบเปลือกอำคำรลักษณะอื่น
อำคำรที่มีกำรใช้งำนพื้นที่หลำยลักษณะ พื้นที่แต่ละส่วนต้องใช้ข้อกำหนดของระบบเปลือกอำคำร
ตำมลักษณะกำรใช้งำนของพื้นที่แต่ละส่วนนั้น
ข้อ ๗ ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน ดังต่อไปนี้
(๑) อุปกรณ์ไ ฟฟ้ำแสงสว่ำงภำยในอำคำร ต้องมีค่ำกำลังไฟฟ้ำส่องสว่ำงสูงสุด ของอำคำร
ไม่เกินค่ำที่กำหนดในแต่ละประเภทของอำคำร ตำมค่ำมำตรฐำนที่รัฐมนตรีประกำศกำหนด
(๒) กำรใช้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงภำยในอำคำรโดยไม่รวมพื้นที่จอดรถต้องให้ได้ระดับควำมส่องสว่ำง
เฉลี่ยสำหรับงำนแต่ละประเภทอย่ำงเพียงพอ และเป็นไปตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรหรือ
กฎหมำยเฉพำะว่ำด้วยกำรนั้นกำหนด
อำคำรที่มีกำรใช้งำนพื้นที่หลำยลักษณะ พื้นที่แต่ละส่วนต้องมีค่ำกำลังไฟฟ้ำส่องสว่ำงสูงสุด
ของอำคำรไม่เกินค่ำที่กำหนด ตำมลักษณะกำรใช้งำนของพื้นที่แต่ละส่วนนั้น

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๙๔ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้อ ๘ ระบบปรับอำกำศ ในแต่ละประเภทและขนำดที่ติดตั้งเพื่อใช้สำหรับอำคำร ต้องมี
ค่ำสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่ำประสิทธิภำพพลังงำนตำมฤดูกำล หรือค่ำกำลังไฟฟ้ำต่อตันควำมเย็น
เป็นไปตำมค่ำมำตรฐำนที่รัฐมนตรีประกำศกำหนด
ข้อ ๙ อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนที่ติดตั้งเพื่อใช้สำหรับอำคำร ต้องมีค่ำสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ
และค่ำประสิทธิภำพขั้นต่ำ เป็นไปตำมค่ำมำตรฐำนที่รัฐมนตรีประกำศกำหนด
ข้อ ๑๐ กำรคำนวณในกำรออกแบบอำคำรเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่รัฐมนตรีประกำศกำหนด
ข้อ ๑๑ กำรออกแบบอำคำรเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน ต้องมีกำรตรวจประเมินกำรออกแบบ
ก่ อ สร้ ำ งหรื อ ดั ด แปลงอำคำร ซึ่ ง ต้ อ งมี ค่ ำ มำตรฐำนในแต่ ล ะระบบไม่ เ กิ น ค่ ำ มำตรฐำนที่ รั ฐ มนตรี
ประกำศกำหนดตำมข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือข้อ ๘
กำรแสดงผลกำรตรวจประเมินให้แสดงรำยกำรคำนวณตำมวิธีกำรที่รัฐมนตรีประกำศกำหนด
ตำมข้อ ๑๐ หรือวิธีกำรตำมมำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
หรือสมำคมสถำปนิกสยำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ หรือตำมมำตรฐำนที่คณะกรรมกำรควบคุมอำคำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรให้กำรรับรอง
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผลกำรตรวจประเมินในกำรออกแบบก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำรไม่เป็นไป
ตำมค่ำมำตรฐำนที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ให้พิจำรณำตำมเกณฑ์กำรใช้พลังงำนโดยรวม
ของอำคำร ซึ่งต้องมีค่ำกำรใช้พลังงำนโดยรวมของอำคำรต่ำกว่ำค่ำกำรใช้พลังงำนโดยรวมของอำคำร
อ้ำงอิง
ข้อ ๑๓ อำคำรที่ มี ก ำรน ำพลั ง งำนหมุ น เวี ย นมำใช้ ใ นอำคำร ให้ ส ำมำรถน ำค่ ำ พลั ง งำน
หมุนเวียนที่ใช้ไปหักออกจำกค่ำกำรใช้พลังงำนโดยรวมของอำคำรได้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคำนวณ
ที่รัฐมนตรีประกำศกำหนดตำมข้อ ๑๐
ข้อ ๑๔ กำรตรวจประเมิน ให้กระทำโดยผู้ได้รับใบประกอบวิชำชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
วิ ศ วกรรมควบคุม หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบประกอบวิ ช ำชีพ ให้ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช ำชี พ สถำปั ต ยกรรมควบคุม
และได้รับกำรรับรองจำกกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนว่ ำเป็นผู้สำเร็จกำรฝึกอบรม
ตำมหลักสูตรที่กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนกำหนด
ข้อ ๑๕ กำรรับรองผลกำรตรวจประเมิน ให้เจ้ำของอำคำรมีหน้ำที่จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจ
ประเมินในกำรออกแบบก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำรตำมแบบที่รัฐมนตรีประกำศกำหนด และจัดหำ
ผู้ที่มีคุณสมบัติในกำรตรวจประเมินตำมที่กำหนดในข้อ ๑๔ เป็นผู้รับรอง เพื่อประกอบกำรยื่นคำขอรับ
ใบอนุญำตหรือแจ้งก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
เมื่อได้มีกำรก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำรแล้วเสร็จ ให้เจ้ำของอำคำรมีหน้ำที่ยื่นเอกสำรที่มี
กำรรับรองว่ำอำคำรได้มีกำรออกแบบและก่อสร้ำงหรือดัดแปลงเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อใช้ประกอบกำรยื่นขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๙๔ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

บทเฉพำะกำล
ข้อ ๑๖ ในระยะเริ่มแรก มิให้นำกฎกระทรวงนี้มำใช้บังคับกับกำรก่ อสร้ำงหรือดัด แปลง
อำคำรตำมข้อ ๔ ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอำคำรหลังเดียวกันไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร จนกว่ำ
จะพ้นกำหนดระยะเวลำ ดังต่อไปนี้
(๑) หนึ่งปี สำหรับอำคำรที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอำคำรหลังเดียวกันตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร
แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตำรำงเมตร
(๒) สองปี สำหรับอำคำรที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอำคำรหลังเดียวกันตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตำรำงเมตร
แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตำรำงเมตร
ข้อ ๑๗ กำรก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำรที่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญำตหรือได้แจ้งตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร หรือตำมกฎหมำยเฉพำะว่ำด้วยกำรนั้น หรือได้ยื่นรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖3
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๙๔ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ก ฎกระทรวงก ำหนดประเภท
หรือขนำดของอำคำร และมำตรฐำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรออกแบบอำคำรเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ใช้บังคับมำเป็ นเวลำนำน ทำให้มำตรฐำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรออกแบบอำคำร
เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน ไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงมำตรฐำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ดั งกล่ ำวเพื่ อให้ สำมำรถก ำกั บดู แลและควบคุ มกำรออกแบบอำคำรที่ จะท ำกำรก่ อสร้ ำงหรื อดั ดแปลง ให้ มี
กำรใช้พลังงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี รวมทั้งสมควรกำหนดให้ มี
กำรตรวจประเมินค่ำอนุรักษ์พลังงำนในกำรออกแบบอำคำรเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนให้สอดคล้องกับกำรขออนุญำต
เพื่อดำเนินกำรก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

