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กฎกระทรวง 
กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ 

ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลงังาน  
พ.ศ. 2563 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ 2 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 

 ข้อ 3 ในกฎกระทรวงนี้ 
 “การตรวจประเมิน” หมายความว่า การตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน 
 “อาคารอ้างอิง” หมายความว่า แบบแปลนของอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงซึ่งมีพื้นที่การใช้งาน ทิศทาง และ
พื้นที่ของเปลือกอาคารแต่ละด้านเป็นเช่นเดียวกับอาคารที่ออกแบบ และได้มีการคํานวณค่าของระบบเปลือกอาคาร ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของแต่ละระบบแล้ว 

หมวด 1   
ประเภทและขนาดของอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 

 ข้อ 4 การก่อสร้างอาคารสําหรับใช้เป็นหรือเพ่ือกิจการดังต่อไปน้ี หากมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันต้ังแต่ 
2,000 ตารางเมตรข้ึนไป ต้องมีการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานตามกฎกระทรวงน้ี 
  (1) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  (2) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
  (3) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
  (4) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (5) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  (6) สํานักงานหรือที่ทําการ 
  (7) ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า 
  (8) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
  (9) อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 ข้อ 5 การดัดแปลงอาคารตามข้อ 4 ท่ีมีผลเป็นการดัดแปลงพ้ืนท่ีรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันต้ังแต่ 2,000 
ตารางเมตรข้ึนไป ต้องมีการออกแบบอาคารในส่วนท่ีดัดแปลงนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบเพ่ือ
การอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงน้ี 

หมวด 2   
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ  

ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

 ขอ้ 6 ระบบเปลือกอาคารดังต่อไปนี้ ต้องมีค่าการถ่ายเทความร้อนรวม เป็นไปตามค่ามาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 
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  (1) ผนังด้านนอกและหลังคาของอาคารที่มีการปรับอากาศของแต่ละประเภทอาคาร 
  (2) ระบบเปลือกอาคารลักษณะอื่น 
 อาคารที่มีการใช้งานพื้นที่หลายลักษณะ พื้นที่แต่ละส่วนต้องใช้ข้อกําหนดของระบบเปลือกอาคารตามลักษณะการ
ใช้งานของพื้นที่แต่ละส่วนนั้น 

 ข้อ 7 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ดังต่อไปน้ี 
  (1) อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร ต้องมีค่ากําลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของอาคารไม่เกินค่าที่
กําหนดในแต่ละประเภทของอาคาร ตามค่ามาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
  (2) การใช้ไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารโดยไม่รวมพื้นที่จอดรถต้องให้ได้ระดับความส่องสว่างเฉล่ีย
สําหรับงานแต่ละประเภทอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการ
นั้นกําหนด 
 อาคารที่มีการใช้งานพื้นที่หลายลักษณะ พื้นที่แต่ละส่วนต้องมีค่ากําลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของอาคารไม่เกินค่าที่
กําหนด ตามลักษณะการใช้งานของพื้นที่แต่ละส่วนนั้น 

 ข้อ 8 ระบบปรับอากาศ ในแต่ละประเภทและขนาดท่ีติดต้ังเพ่ือใช้สําหรับอาคาร ต้องมีค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะข้ันตํ่า 
ค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล หรือค่ากําลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น เป็นไปตามค่ามาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 ข้อ 9 อุปกรณ์ผลิตน้ําร้อนท่ีติดต้ังเพ่ือใช้สําหรับอาคาร ต้องมีค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะข้ันตํ่าและค่าประสิทธิภาพขั้นตํ่า 
เป็นไปตามค่ามาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 ข้อ 10 การคํานวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

 ข้อ 11 การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ต้องมีการตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
ซ่ึงต้องมีค่ามาตรฐานในแต่ละระบบไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ 6 ข้อ 7 หรือข้อ 8 
 การแสดงผลการตรวจประเมินให้แสดงรายการคํานวณตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ 10 หรือ
วิธีการตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ หรือตามมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้การรับรอง 

 ข้อ 12 ในกรณีท่ีผลการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานท่ีกําหนดไว้
ในข้อ 6 ข้อ 7 หรือข้อ 8 ให้พิจารณาตามเกณฑ์การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร ซ่ึงต้องมีค่าการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารตํ่ากว่า
ค่าการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารอ้างอิง 

 ข้อ 13 อาคารท่ีมีการนําพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในอาคาร ให้สามารถนําค่าพลังงานหมุนเวียนท่ีใช้ไปหักออกจากค่าการ
ใช้พลังงานโดยรวมของอาคารได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ 10 

 ข้อ 14 การตรวจประเมิน ให้กระทําโดยผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ได้รับ
ใบประกอบวิชาชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด 

 ข้อ 15 การรับรองผลการตรวจประเมิน ให้เจ้าของอาคารมีหน้าท่ีจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินในการออกแบบ
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด และจัดหาผู้ท่ีมีคุณสมบัติในการตรวจประเมินตามท่ีกําหนดในข้อ 14 
เป็นผู้รับรอง เพ่ือประกอบการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตหรือแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 เมื่อได้มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารแล้วเสร็จ ให้เจ้าของอาคารมีหน้าที่ยื่นเอกสารที่มีการรับรองว่าอาคารได้มี
การออกแบบและก่อสร้างหรือดัดแปลงเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้ประกอบการย่ืนขอใบรับรองการก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
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บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 16 ในระยะเร่ิมแรก มิให้นํากฎกระทรวงนี้มาใช้บังคับกับการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามข้อ 4 ท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกัน
ทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันไม่ถึง 10,000 ตารางเมตร จนกว่าจะพ้นกําหนดระยะเวลา ดังต่อไปน้ี 
  (1) หนึ่งปี สําหรับอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 
10,000 ตารางเมตร 
  (2) สองปี สําหรับอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 
5,000 ตารางเมตร 

 ข้อ 17 การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารท่ีได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตหรือได้แจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการน้ัน หรือได้ย่ืนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก่อนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 
 
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทํา
ให้มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
สมควรปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าวเพื่อให้สามารถกํากับดูแลและควบคุมการออกแบบอาคารที่จะทํา
การก่อสร้างหรือดัดแปลง ให้มีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี รวมทั้งสมควร
กําหนดให้มีการตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องกับการขอ
อนุญาตเพื่อดําเนินการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 94 ก วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
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