
แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและกอสรางอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน
สําหรับเจาพนักงานทองถิ่นตามตามกฎหมายควบคุมอาคาร

กฎหมายอนุรักษพลังงานที่เกี่ยวของ
กับการใชงานอาคาร

ประกอบ เอี่ยมสอาด 
ผอ.กลุมมาตรฐานอาคารใหม
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Building Energy Code !!!

ทําไมเรา (จนท.พน.) ตองรู ?

ตองรู

ตองเลา

ตองรับ
สงไมได

รายละเอียดเบื้องตน

ขั้นตอน/วิธีการบังคับใช

ใครรับผิดชอบ/
ใชเวลาเทาไร ?

จนท.
พน.

ผูบริหารยุค

รอบรู กวางขวาง

ตอยอด



เนื�อหาประกอบดว้ย

1) เหตผุลความจําเป็น

2) สถานภาพ BEC ของตา่งประเทศ

3) การดําเนนิงาน BEC ของเรา

4) พนจ. มสีว่นรว่มอยา่งไร
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ความจําเป็นที�ตอ้งดําเนนิการ BEC ?

1. ปญหาวิกฤตพลังงานของประเทศ
2. การใชพลังงานในอาคารธุรกิจไมมี

ประสิทธิภาพ ขาดการกํากับดูแล
3. อาคารที่สรางขึ้นไมคํานึงเรื่องการ

ประหยัดพลังงานตั้งแตเริ่มตน
4. การปรับปรุงอาคารภายหลัง (Retrofit)

คอนขางยาก ไมคุมคา
5. คาใชจายดูแลรักษา+พลังงานสูง

 อาคารประหยัดพลังงาน BEC
1. ออกแบบอาคารคํานึงถึงการประหยัด

พลังงาน 
2. เลือกใชวัสดุ อุปกรณประหยัดพลังงาน
3. คาใชจายรักษา+พลังงานต่ํา

Time to Change !!อาคารทั่วไป



Security Economy Ecology

1. นโยบายบูรณาการดา้นพลงังานของประเทศ 
TIEB(2015)เหตผุลความจําเป็น
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1. บังคับใชเกณฑมาตรฐาน

• บังคับใชเกณฑ BEC 
• พัฒนาระบบผูตรวจแบบประเมิน
• ปรับเกณฑ BEC ใหเขมขึ้น

2. สนับสนุนสรางอาคารใหม

•พัฒนาตอยอดการวิจัย/พัฒนาเกณฑ
การออกแบบ/ สงเสริมการกอสราง
อาคารอนุรักษพลังงาน

3. สงเสริม Zero Energy Building

• สงเสริมและประชาสัมพันธ
ใหมีการกอสรางอาคาร ZEB

•บังคับใชเกณฑมาตรฐานอาคารใหม
โดยกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบนํา

 เกณฑ BEC ไปบังคับใชผานกรมโยธา

• สนันสนุนงานวิจัย เชน วัสดุอาคาร ฯลฯ
• สงเสริมประชาสัมพันธเกณฑ BEC
• สนับสนุนโดยการติดฉลากอาคาร
• สนับสนุนดวยมาตรการการเงิน

• ZEB เทคโนโลยีขั้นสูงและผลิตพลังงาน
ใชเอง เปาหมายใชพลังงานเขาใกลศูนย

สนับสนุนอาคารใหม/ตอเติม/ปรับปรุง
ใหไดรับการประเมินมาตรฐานระดับสากล

เปาหมายป 2561 เริ่มที่อาคารขนาด
ใหญ พื้นที่ 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป

2561

2562
2563

เปาหมาย 1,166 ktoe1.BEC กําหนดเปน 1 ในมาตรการหลักของแผน
อนุรักษพลังงานของประเทศ (2558-2579)

เหตุผลความจําเปน
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ขั้นตอนยกรางแกไขกฎหมาย

คกก.ควบคุมอาคาร
เห็นชอบ

กระทรวง
ยกราง

กพช.
เห็นชอบ

ครม.
รับหลักการ

ค.กฤษฎีกา
ตรวจราง

ครม.
เห็นชอบราง

ประกาศ
ราชกิจจาฯ

10 เดือน

ขอ เสนอ เชิ งน โยบายการ
ปฏิรูปประเทศดานพลังงาน 
เรื่อง “การอนุรักษพลังงาน 
โ ด ย ใ ช ข อ บั ญ ญั ติ เ ก ณ ฑ
มาตรฐานอาคารดานพลังงาน 
(Building Energy Code : 
BEC)”

ขอสั่งการนายกฯ
1. ระยะแรกใหบังคับอาคารขนาด

ใหญพื้นที่มากกวา 10,000 ตร.ม. 
กอนและอาคาร 9 ประเภท ขนาด
ไมต่ํากวา 2,000 ตร.ม. ถัดไป

2. การชวยเหลือเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา
3 .  การส ง เสริ ม ให ใ ช อุปกรณที่ มี

ประสิทธิภาพสูงสําหรับอาคารที่
ตองการปรับเปลี่ยนอุปกรณ

4. ใหเผยแพรใหเกิดการรับรูอยาง
กวางขวาง

2. กําหนดใหเปนนโยบายปฏิรูปเรงดวนของรัฐบาล 7

เปาหมายบังคับใชภายในป 61

เหตผุลความจาํเป็น

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
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2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

GWh - - - - 243 499 770 1,056 1,359 1,679 2,184 2,719 3,285 3,886 4,524 5,202 6,402 7,679 9,039 10,489 12,035 13,686

 - 

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

 16,000

เร ิ�มบงัคบั บงัคบัเขม้ข ึ�น บงัคบัเขม้ข ึ�น

-22% -33% -55%

13,686 GWh

1. ปรบัปรงุ พรบ. อนุรกัษ ์2535 ม.19 กําหนดคา่มาตรฐานการใช ้

พลงังานสําหรบัอาคาร และแนวทางการบงัคบัใช ้

2. ประกาศ กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรอืขนาดอาคาร 
3. ประสาน กรมโยธาธกิาร กทม. และหนว่ยงานที�เก ี�ยวขอ้ง
4. สรา้งความเขา้ใจในแนวทางวธิกีารปฏบิตัติามกฎกระทรวงฯ 
5. สง่เสรมิการออกแบบอาคารเพ ื�อการอนุรกัษพ์ลงังาน
6. จดัทําระบบฐานขอ้มูล
7. Energy Award

# แนวทางดําเนนิงาน

เปาหมายดําเนินการ BEC ภายแผน EEP 2015
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Energy Efficiency Buildings

~ 20-25%% Saving ~ 30-35% ~ 60-65% ~ > 70%

ยกระดบัเกณฑ์ทุก 6 ปี

ปี 2562 ปี 2568 ปี 2574

2. สถานภาพการใชเกณฑ BEC ทั่วโลก

Reference# “Modernizing Building Energy Codes”, UNPD, 2013

 มากกวา 50 % ของประเทศในโลกดําเนินการ BEC
 มากกวา 80 % ใชทั้งมาตรการบังคับใชและผสมผสาน BEC
 สีเทา คือประเทศที่ยังไมมีขอมูลดําเนินการ (รวมประเทศไทย) 
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ตัวอยางเกณฑมาตรฐานอาคารของตางประเทศ

แนวคิดอาคารที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ดี 
(Energy Efficiency Building)

ประสิทธิภาพพลังงานในมุมมองธุรกิจ (Energy Efficiency – Developer’s Perspective)

+ 
10%

+ 
10%

+5%

-
40%



1) เหตผุลความจําเป็น

2) สถานภาพ BEC ของตา่งประเทศ

3)การดาํเนนิงาน BEC ของเรา
4) พนจ. มสีว่นรว่มอยา่งไร
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กฎหมายอนุรักษพลังงาน

พระราชบญัญตักิารสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535
(แกไ้ขเพ ิ�มเตมิ พ.ศ.2550)

พระราชกฤษฎีกา
กําหนดโรงงานควบคุม

พระราชกฤษฎีกา
กําหนดอาคารควบคุม

1. มาตรฐาน
การจัดการพลังงาน

5. มาตรฐานการ
ออกแบบอาคาร

3. มาตรฐานดานประสิทธภิาพการใชพลังงานในเครื่องจักร 
อุปกรณ กําหนดวัสดุเพ่ือการอนุรกัษพลังงาน

4. คุณสมบัติ
ผูตรวจสอบพลังงาน

2. คุณสมบัติ
ผูรับผิดชอบพลังงาน

กฎกระทรวง



กฎหมายอนุรักษพลังงานที่เกี่ยวกับการใชอาคาร

พรบ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550)

o พ.ร.ก.กําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538
o กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงาน ป 52
o กฎกระทรวงกําหนดผูรับผิดชอบพลังงาน ป 52
o กฎกระทรวงกําหนดผูตรวจสอบรับรองการจัด

การพลังงาน ป 54

อาคารเปดใชงาน

Operating Stage

อาคารออกแบบ/กอสรางใหม

o กฎกระทรวงออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน ป 52
o ประกาศกระทรวงพลังงาน การกําหนดคาคาประสิทธิภาพของ

ระบบปรับอากาศที่ติดต้ังใชงานในอาคาร ป 52
o  ประกาศกระทรวงพลังงาน หลักเกณฑและวิธีการคํานวณใน

การออกแบบอาคารป 52

Design Stage

พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม 2550)

• มาตรา 19 เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารกอสรางใหมหรือดัดแปลง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก
กฎกระทรวงฯ (1) กําหนดประเภทและขนาดอาคาร และ (2) มาตรฐานและหลักเกณฑในการออกแบบอาคาร

• มาตรา 20 ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารใหความเห็นชอบ (ตาม พรบ.อนุรักษฯ ม.19) ถือเสมือนเปน
กฎกระทรวงที่ออกตาม ม.8 ของพรบ. ควบคุมอาคาร และนํามาบังคับใชกับการควบคุมอาคาร

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

• มาตรา 8 เพื่อประโยชนแหงความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ตลอดจนการ
อื่นที่จําเปน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร

คกก. ควบคุมอาคารเห็นชอบ
บังคับใชตาม มาตรา 8

ความเชื่อมโยงของกฎหมาย

16



17การใชพลังงานหมุนวียน

อาคารที่กอสรางใหมหรือดัดแปลงมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลัง
เดียวกัน ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 9 ประเภทอาคาร

1. ระบบกรอบอาคาร
2. ระบบไฟฟาแสงสวาง
3. ระบบปรับอากาศ 

สถานศึกษา สํานักงาน

โรงมหรสพอาคารชุด

สถานพยาบาล

ศูนยการคาสถานบริการโรงแรม

อาคารชุมนุมคน

การชดเชยแสงสวางจากธรรมชาติ

ขอกําหนดของกฎหมาย BEC 14

18

กฎกระทรวง BEC



ขอกําหนดกฎกระทรวง BEC

การใชพลังงานหมุนเวียน

ชดเชยคาไฟฟาที่ลดลงจากการใชแสงธรรมชาติแทนหลอดไฟ 
(ระยะหาง 1.5 เทาของความสูงของหนาตาง)

ชดเชยคาไฟฟารวม จากการใช PV Cells 

หากมีการใชแสงธรรมชาติหรือใชไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย สามารถนํามาหักลดพลังงานไฟฟาที่อาคารที่
ออกแบบใชลงไดเพิ่มเติม เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับอาคารอิงก็จะชวยใหประหยัดพลังงานย่ิงขึน้

20

การผานเกณฑ BEC

เกณฑในการออกแบบ

ทางเลอืก 1
ผานเกณฑทุกระบบ

ไมผาน

ทางเลอืก 2
ใชประเมินคาพลังงานรวม

พลังงานรวม
ของอาคาร
ที่ออกแบบ

พลังงานรวม
ของอาคาร

ที่อางอิง

1

2

ผานผาน



การดําเนินการบังคับใชกฎหมายทีผ่านมา

 มต ิครม. เมื่อวันที ่4 ตุลาคม 2554 ใหสวนราชการใหความรวมมือตรวจประเมินแบบอาคารที่จะกอสรางใหมกอนการขอ

งบประมาณ และใหสํานักงบประมาณพิจารณาคําขอตั้งงบประมาณในการกอสรางอาคารใหม ที่ไดรับการตรวจประเมินแบบ
อาคารแลว โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2556

อาคารภาครัฐ (นํารอง)

 รวมมือกับ สผ. (เปนสวนหนึง่ของรายงาน EIA ในหัวขอการอนุรักษพลังงานดวยความสมัครใจของผูประกอบการ)

 กฎกระทรวงฯ ผังเมืองรวม กทม. ให FIR (สิทธิประโยชนที่ดินเพิ่มขึ้น) แกแบบอาคารท่ีผานการตรวจประเมิน ตามขอ 56

อาคารภาคเอกชน

การบังคับใชกับภาคเอกชน 

 รวมกับกรมโยธาธิการฯ โดยคณะอนุกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาแกไขปรับปรุง และเห็นชอบใน
รางกฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวของ 

22การดําเนินการรวมกับกรมโยธาฯ

กรมโยธาฯ ใหความเห็นชอบในรางกฎกระทรวง ดังนี ้

หมวดที่ 1 ประภทและขนาดของอาคาร บังคับตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 
หมวดที่ 2 มาตรฐานและหลักเกณฑในการออกแบบ

หมวดที่ 3 การรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน

หมวดที่ 4 การฝกอบรมและการทดสอบ

แนวทางบังคับใช
ที่จะเกิดขึ้น

2561

2562
2563

ให พพ.
ดําเนินการเอง

แนวทางและขั้นตอนการยกรางแกไขกฎกระทรวง 

(5,000 m2 ขึ้นไป) 

(2,000 m2 ขึ้นไป) 

ขั้นตอนยกรางแกไขกฎหมาย

คกก.ควบคุมอาคาร
เห็นชอบราง

พพ/พน.
ยกราง

กบง./กพช.
พิจารณา

บังคับใช
อีก 120 วัน 

ครม./กฤษฎีกา
พิจารณา

ครม.
เห็นชอบราง

ประกาศ
ราชกิจจาฯ

เปาหมายบังคับใชภายในป 61

ม.ค.-มีค.61พ.ย.-ธ.ค.60 พ.ค. 61เม.ย. 61 ต.ค. 61

กรมโยธา
จัดทําประกาศ

มิ.ย.-ก.ย.61



23ภาพรวมของ(ราง)กฎหมายที่เกีย่วของ

 รางกฎกระทรวง... 1 ฉบับ
 รางประกาศกระทรวง 2 ฉบับ

ฉบับ ฉบับ

รางกฎกระทรวง รางประกาศกระทรวง

1 32

รางกฎกระทรวง และรางประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของกับการบังคับใช BEC 

• ออกประกาศ/ระเบียบ  ที่
เกี่ยวของ

• แจงหนวยงานทองถิ่นให
ถือปฏิบัติ

บงัคับใช้

พน.
พพ.

มท.
คณะกรรมการควบคุมอาคาร

กรมโยธาธิการฯ

กฎกระทรวงตาม ม.19
พรบ.อนุรักษ์พลังงาน

พิจารณาให้ความ
เหน็ชอบรับหลักการ

และใช้บังคับ

หน่วยงานปฏิบัติ

กทม. (สนง.เขต)
กรมการปกครอง

 ผูวาราชการจังหวัด
 (เทศบาล/สุขาภิบาล

 /อบจ./อบต/ม.พัทยา)

กระบวนการบังคับใช้

มีผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 8 แหง พรบ.ควบคุมอาคาร 
2522
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การเตรียมความพรอม 25

• รวบรวมขอมูล เผยแพรองคความรู ใหคําปรึกษาการออกแบบอาคารอนุรักษพลังงาน

• สงเสริมและสนับสนุนใหมีการออกแบบอาคารใหเปนไปตามกฎกระทรวงฯ 

• ตรวจแบบอาคารภาครัฐตาม มติ ครม. วันที ่4 ตุลาคม 2554 และเอกชนที่สนใจ

• ฝกอบรมใหความรูแก วิศวกร สถาปนิก เจาหนาที่อนุญาตแบบกอสราง ฯลฯ

ตรวจแบบอาคารตามมติ ครม.
มีผลประหยัด 278.81 ลานหนวย คิดเปน 23.83 ktoe

ฝกอบรมผูตรวจประเมินแบบ BEC 2,100 คน
(วิศวกร สถาปนิก เจาหนาท่ีอนุญาตแบบกอสราง ฯลฯ)

MOU เทศบาลใหญ, สถาบันอุดมศึกษา และเอกชน
(กทม., เชียงใหม, โคราช) (ม.เกษตร, ม.ธรรมศาสตร) (ลุมพินี, พฤกษา, อนันดา )

การสรางเครือขายภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ

มอบฉลากแบบอาคารอนุรักษพลังงาน 86 อาคาร
(ดีเดน 9 อาคาร, ดีมาก 32 อาคาร และดี 45 อาคาร)

500 อาคาร

2553-2560

ศูนยประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษพลังงาน

กรุงเทพมหานคร
เทศบาลเมืองพัทยา

เทศบาลนนครนครราชสีมา

เทศบาลนครหาดใหญ

เทศบาลนครเชียงใหม

เทศบาลนครรังสิต

เทศบาลนครนนทบุรี

เทศบาลเกาะสมุย

เทศบาลนครภูเก็ต

สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษา 
• วางรากฐานการศกึษาดานการออกแบบอาคารเพื่อ

การอนุรักษพลังงาน
• สรางองคความรูและพัฒนาบุคลากรดานการ

อนุรักษพลงังานในอาคาร
• สงเสรมิและผลักดันใหมกีารออกแบบอาคารใหไป

เปนตามเกณฑมาตรฐาน หรือสูงกวา

การลงนามความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 
MOU กบั LPN

MOU กับ มช.



รวบรวมและเผยแพรขอมูลการดําเนินงาน ความรู ขาวสาร ความเคลื่อนไหว
และทิศทางแนวโนมการกอสรางอาคารที่ดําเนินการในปจจุบันและในอนาคต ผานชองทางเวบไซตฯ

150,000
มีผูเขาชมมากกวา

คน

การบริหารจัดการศูนยประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน

ความรวมมือ
• ออกแบบอาคารใหเปนไปตามเกณฑ BEC
• รวมมือในการปรับปรุงแบบอาคาร
• พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมสูการปฏิบัติ
การสงเสริมและจูงใจของภาครัฐ
• การติดฉลากอาคารประหยัดพลังงาน
• ชวยเหลือเงินทุนปรับปรุงอาคาร
• ประชาสัมพันธอาคาร เพิ่มมูลคาของธุรกิจ

การสรางเครือขายภาคเอกชน

การเตรียมความพรอม 28
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การเตรียมความพรอม 29

ฉลากแบบอาคารอนุรักษพลังงาน

ออกแบบผาน BEC ทุกระบบ และมีผลประหยัด
30-50%50-70%>70%

มอบฉลากอาคารในป 59-60 จํานวน 96 อาคาร
ดีเดน  9 อาคาร, ดีมาก 38 อาคาร, ด ี49 อาคาร

30

การเตรียมความพรอม 30

ตัวอยางอาคารภาครัฐและภาคเอกชน



ภาครัฐ ตัวอยางอาคารที่ผานเกณฑ BEC

ภาคเอกชน ตัวอยางอาคารที่ผานเกณฑ BEC



แผนงานที่จะดําเนินตอไป 

บังคับใชเกณฑ BEC
• แกไขรางกฎกระทรวง เสนอคกก.ควบคุมอาคาร เห็นชอบบังคับใช

• การบังคับใช BEC ถูกกําหนดเปนนโยบาย

 ปฎิรูปเรงดวนของรัฐบาล 

• สงเสริมใหฉลากแบบอาคารอนุรักษพลังงาน

ผูตรวจรับรองแบบพลังงาน

 ระยะตอไประยะแรก
• ให พพ. ตรวจสอบ รับรอง

• พัฒนาใหมีผูตรวจรับรองแบบอาคาร
อนุรักษพลังงาน โดยฝกอบรมจาก 
พพ. 

• ใหสมาคมวิชาชีพ (สถาปนิกและวิศวกร 
ฝกอบรมและ พพ. จัดทดสอบ
• พพ. ประกาศรายชื่อใหผูประกอบการ

ทราบ และนําไปใชประโยชน

ปรับเกณฑ BEC ใหเขมขึ้น
• ศึกษาปรับปรุงยกระดับเกณฑ ใหดียิ่งข้ึน

บังคับใชเกณฑมาตรฐาน

•บังคับใชเกณฑ BEC 
•พัฒนาระบบตรวจประเมินโดย

ผูคํานวณคาการอนุรักษพลังงาน
•ปรับเกณฑ BEC ใหเขมขึ้น

•บังคับใชเกณฑมาตรฐานอาคารใหม
โดย มท. เห็นชอบนําเกณฑ BEC ไป
บังคับใชผานหนวยงานทองถิ่น 
เปาหมายป 2561 เริ่มที่อาคารขนาด
ใหญ พื้นที ่10,000 ตร.ม. ขึ้นไป

2560

2561
2562

34แผนงานที่จะดําเนินการตอไป

 เสนอรางกฏกระทรวงให กพช.และ ครม. รับหลักการ และเสนอคกก.กฤษฎีกา ตรวจ
รางกฏกระทรวงฯ คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน ม.ีค. 61 

 การเตรียมความพรอมดานบุคลากรรองรับการบังคับใช (ระยะเริ่มตน)
• ฝกอบรมเจาหนาที่ทองถิ่นแนวทางตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางอาคาร

อนุรักษพลังงาน ดําเนินการในป 60-61 (จํานวน 1,100 คน)
• ฝกอบรมผูตรวจรับรองแบบอาคาร (วิศวกร/สถาปนิก) ดําเนินการในป 60-61 

(จํานวน 900 คน)

 สรางการรับรู เผยแพรประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ และตระหนักในการออกแบบ
อาคารอนุรักษพลังงาน ที่จะชวยลดตนทุนและสรางกําไรทางธุรกิจ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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ประโยชนที่จะไดรับ 35

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผลประหยัดพลังงานรวม
ไมนอยกวา 13,800 ลาน

หนวย ในป พ.ศ. 2579 

สงเสริมการใชพลังงาน

หมุนเวียนและทดแทน
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก

สอดคลองกับพันธะสัญญาที่รัฐบาล

ลงนามไว (COP 21 Paris) 

สงเสริมอุตสาหกรรมการ
ผลิตวัสดุอปุกรณ และ

เทคโนโลยีอนุรักษพลังงาน

• กฎหมายอาคารดานพลังงานของอาคารที่จะกอสรางใหมหรือดัดแปลง 
• ลดตนทุนคาใชจายดานพลังงานของอาคาร 

(อยางนอย รอยละ 10 เทียบกับอาคารที่ออกแบบโดยทั่วไป)

สถิติการขออนุญาตกอสรางอาคาร (ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ)

36

รวม 1,200 อาคาร/ป

เฉลี�ย 1,100 อาคารจากภาคเอกชน /ปี

* 100 อาคาร จากภาครัฐ / ปี



1) ขาดขอมูลสถิติการขออนุญาตกอสรางอาคารทั้งหมดของประเทศ
2) ขาดเจาภาพในการรวบรวมขอมูล 
3) ขอมูลลาชา ไมทันสมัย ไมตอบสนองโยบาย Thailand 4.0

ขอ้จํากดัในการดาํเนนิการ

 พพ. จัดทําระบบฐานขอมูลการอนุญาตกอสรางอาคารผาน Internet 

 ขอความร่วมมือป้อนข้อมลูลงฐานข้อมลูผา่น web browser

ไม่มาก
 ไม่ยาก 
ไมเ่ยอะ

• กําหนดรหัสประจําเขต/พื้นที ่ (60-09-01-0001)
• ขอมูลประเภทอาคาร/ขนาดพื้นที่(ตร.ม.)/ชื่อเจาของอาคาร
• ชื่อผูรับรองคาอนุรักษพลังงาน และเลขทะเบียน

ส ิ�งท ี�จะขอความรว่มมอื

• เขาถึงการทํางานดวย Web Browser ผานเครือขายอินเตอรเน็ต
• จัดเก็บขอมูลและแสดงขอมูล เพื่อนําเสนอผูบริหาร
• มีระบบควบคุมการใชงาน และรักษาความปลอดภัย ในการเขาถึงขอมูล



พนจ./ศูนยวิชาการ พพ. จะมีสวนรวมอยางไร
ใหขอมูล คําปรกึษาที่ถูกตอง (Expert Adviser)

เปนหนวยงานรับเรื่องในพื้นที่ สงตอให พพ. สวนกลางดําเนินการ

เขารวมตรวจเยี่ยมอาคารที่ออกแบบและกอสรางผานเกณฑ BEC ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ใหขอมูลสะทอนความตองการของผูประกอบการในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงการทํางานให
เหมาะสมรวดเร็ว และถูกตอง 

ขอบคณุครบั

ถาม-ตอบ

ข้อมูลเพิ�มเตมิ นายประกอบ เอี�ยมสอาด 
 ผอ.กลุ่มมาตรฐานอาคารใหม่
 สํานักกาํกับและอนุรักษ์พลังงาน

 มือถือ 086-8434362 โทรสาร 02-2252412


