
ความเชื่อมโยงของ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
และ พรบ.สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 
กับการขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร

อนวัช บูรพาชน 

2

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

พรบ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535

ม.8 เพื่อประโยชนแหงความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ตลอด
จนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบตัิตาม พรบ. นี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด

ม.20 คณะกรรมการควบคุมอาคาร (ยผ) เห็นชอบนํากฎกระทรวง
ตาม ม.19 ถือเสมือนเปนกฎกระทรวงตาม ม.8 พรบ.ควบคุมอาคาร
 

ม.19 กฎกระทรวงออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน

ความเชื่อมโยง

มาตรา 8
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พน.
พพ.

มท.
คณะกรรมการควบคุมอาคาร

กรมโยธาธิการฯ

กฎกระทรวงตาม ม.19
พรบ.อนุรักษพลังงาน

พิจารณาใหความ
เห็นชอบรับหลักการ

และใชบังคับ

มีผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา 8 แหง พรบ.
ควบคุมอาคาร 2522

หนวยงานปฏิบัติ

กทม. (สนง.เขต)
กรมการปกครอง
 ผูวาราชการจังหวัด
 (เทศบาล/สุขาภิบาล
 /อบจ./อบต/ม.พัทยา)

กระบวนบังคับใช

4

ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 19 ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็นชอบที่จะนํามาใช 
บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว
ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมีผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 
แหง พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 และใหบรรดาผูมีอํานาจหนาที่ตามกม.วาดวย
การควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลใหการกอสรางหรือดัดแปลง
อาคารเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว และในกรณีเชนวานี ้แมวาอาคารที่
เขาลักษณะเปนอาคารควบคุมจะอยูในทองที่ที่ยังมิไดมี พรฎ. ใชบังคับ 
กม.วาดวยการควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับแหง กม.วาดวยการ
ควบคุมอาคารดวย  ทั้งนี้เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติตาม พรบ. นี้

พรบ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535มาตรา 20



พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

ควบคุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
 1.การสถาปตยกรรม ความสวยงาม

ความเปนระเบียบ เรียบรอยของบานเมือง
 2.ความมั่งคงแข็งแรงของอาคาร
 3.ความปลอดภัยของผูอาศัยหรือใชอาคาร
 4.การปองกันอัคคีภัยภายในอาคาร
 5.การสาธารณสุขและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
 6.การอํานวยความสะดวกแกการจราจร
 ฯลฯ  

 อนวัช  บูรพาชน  วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ  กรมโยธาธกิารและผังเมือง กลไกควบคุม : เปนกฎหมายที่กระจายอํานาจให อปท. เปนผูควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย

• พรฎ.ประกาศเขตควบคุมอาคาร เต็มทั�งพื� นที�ใน 1�จังหวัด คือ  
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานี สมุทรปราการ  สมุทรสาคร
ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี นครปฐม เชียงใหม่  ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต 
และสงขลา

 

• มาตรา � พระราชบญัญัตนีิ � ให้ใช้บงัคับตั �งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา และจะใช้บังคับในท้องที�ใด มีบริเวณเพยีงใดให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา
 สาํหรับเขตท้องที�ที�ได้มีการประกาศให้ใช้บงัคับผังเมืองรวมตาม กฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองหรือเขตท้องที�ที�ได้เคยมีการประกาศดังกล่าวให้ใช้
พระราชบัญญัตนิี �บงัคับตามเขตของผังเมืองรวมนั �นโดยไม่ต้องตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา

 สาํหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พเิศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ 
ให้ใช้บทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัตนีิ �บงัคับไม่ว่าท้องที� ที�อาคารนั �นตั �งอยู่จะได้มี
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคับพระราชบญัญัตนีิ � หรือไม่กต็าม
*หมายเหต ุแก้ไขเพิ�มเตมิโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที� �) พ.ค.����



 “โรงมหรสพ” 

หมายความว่าอาคารหรือ 
ส่วนใดของอาคาร ที�ใช้

เป็น สถานที�สําหรับฉาย
ภาพยนตร์  แสดงละคร
แสดงดนตรี หรือการ
แสดงรื�นเริงอื�นใดและมี
วัตถุประสงค์เพื�อเปิดให้
สาธารณชนเข้าชมการ

แสดงนั �นเป็นปกติธุระ
โดยจะมีค่าตอบแทน
หรือไม่กต็าม

เป็นอาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่พเิศษ 
อาคารชุมนุมคน หรือ โรงมหรสพ 

อาคารสูง หมายความว่า 
อาคารที�บุคคลอาจเข้าอยู่
หรือเข้าใช้สอยได้ที�มีความ

สูงตั �งแต่ 23 เมตรขึ �นไป

“อาคารขนาดใหญ่พเิศษ” หมายความว่า 
อาคารที�ก่อสร้างขึ �นเพื�อใช้พื �นที�อาคาร
หรือส่วนใดของอาคารเป็นที�อยู่อาศัย
หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือ
หลายประเภท โดยมีพื �นที�รวมกันทกุ
ชั �นในหลังเดียวกันตั �งแต่
10,000 ตารางเมตรขึ �นไป

“อาคารชุมนุมคน” 
หมายความว่า อาคารหรือ
ส่วนใดของอาคารที�บุคคล
อาจเข้าไปภายใน เพื�อ
ประโยชน์ในการชุมนุมคนที�

มีพื �นที�ตั �งแต่1,000 ตาราง
เมตรขึ �นไป หรือชุมนุมคนได้

ตั �งแต่ 500 คนขึ �นไป

ประกาศกระทรวงมหาดไทย มาตรฐานอางถึง
(Referenced Standard)

มยผ. หรือ มาตรฐานที่คณะกรรมการ
ควบคุมอาคารใหการรับรอง

พระราชกฤษฎีกาให
ใชบังคับกฎหมาย

ขอบัญญัติทองถิ่นกฎกระทรวง
ขอกําหนดดานเทคนิค กฎกระทรวงดานอื่น

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

แก้ไขโดยพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร(ฉบับที�5) พ.ศ.2558

ขอกําหนดดานเทคนิค



กฎกระทรวง
เป็นกฎหมายที�กาํหนดรายละเอียดในเรื�องต่างๆ ตามที�พระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดใ้หอ้าํนาจไว ้ ครอบคลุมเนื� อหาแบ่งไดเ้ป็น
3 หมวด โดยสรุป คือ
1. กฎกระทรวงกาํหนดในเรื�องขั�นตอน รายละเอียดต่าง ๆ ในการ

ปฏิบตัิ
2. กฎกระทรวงกาํหนดในเรื�องวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม
3. กฎกระทรวงกาํหนดบริเวณหา้มกอ่สรา้ง ฯลฯ อาคารบางชนิดหรือ 

บางประเภท ในทอ้งที�ต่างๆ

มาตรา ๘ เพื� อ ประโยชน์แห่งความมั� นคงแข็งแรง ความ
ปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ�งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการ
อาํนวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอื�นที�จาํเป็นเพื�อ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี � ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
 (๑) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื �อที� 
และที�ตั �งของอาคาร
 (๒) การรับนํ �าหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจน
ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที�ใช้
 (๓) การรับนํ �าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร 
และพื �นดนิที�รองรับอาคาร



(๔) แบบและวิธีการเกี�ยวกับการติดตั �งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า 
เครื�องกล ความปลอดภัยเกี�ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอื�น 
และการป้องกันอันตรายเมื�อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย
(๕) แบบ และจาํนวนของห้องนํ �าและห้องส้วม
(๖) ระบบการจัดการเกี�ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น 
ระบบการจัดแสงสว่าง การระบายอากาศ การปรับอากาศ การ
ฟอกอากาศ การระบายนํ �า การบําบัดนํ �าเสีย และการกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ�งปฏกิูล
(๗) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื �อที�ของที� ว่างภายนอกอาคาร 
หรือแนวอาคาร
(๘) ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที�ดินของ
ผู้อื�น หรือระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทาง หรือที�
สาธารณะ

 (๙) พื �นที�หรือสิ�งที�สร้างขึ �นเพื�อใช้เป็นที�จอดรถ ที�กลับรถ และ
ทางเข้าออกของรถสําหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื �นที�หรือสิ�งที�สร้างขึ �นดังกล่าว
 (๑๐) บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื �อถอน เคลื�อนย้าย และ
ใช้หรือเปลี�ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด
 (๑๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื �อถอน เคลื�อนย้าย ใช้หรือเปลี�ยนการใช้อาคาร
 (๑๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขในการขออนุญาต การ
อนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออก
ใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตนีิ �



 (๑๓) หน้าที�และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน 
ผู้ดาํเนินการผู้ครอบครองอาคารและเจ้าของอาคาร
 (๑๔) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื�อนไขในการขอขึ �นทะเบียน
และการเพกิถอนการขึ �นทะเบียนเป็นผู้  ตรวจสอบ
 (๑๕) หลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไขในการตรวจสอบอาคาร 
ตดิตั �งและตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
 (๑๖) ชนิดหรือประเภทของอาคารที� เจ้าของอาคารหรือ 
ผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดําเนิน การต้องทําการประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก

กฎกระทรวงดานเทคนิควิศวกรรม

คุณสมบัติของวัสดุ Live load / Wind load 
(กท.6)

แผนดินไหว (กท. ป 2550)
โครงสรางทนไฟ (กท.48 และ กท.60) 
ระบบปองกนัและระงับอัคคีภัย (กท. 33 / 39)
ระบบระบายอากาศ (กท.33 / 39)
ระบบไฟฟา (กท.33)
ระบบบําบดัน้ําเสียและการระบายน้ํา (กท.33)
คุณภาพของน้ําทิง้ (กท.44)
ระบบประปา (กท.33)
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย (กท.33)







กฎกระทรวงดานเทคนิคสถาปตยกรรม

 Set back ระยะหางระหวางอาคารกับเขตที่ดิน / อาคารกับอาคาร (กท. 55)

 BCR ความสูงของอาคาร (กท. 55)

 FAR ที่ตั้งของอาคารอาคารสูง / อาคารขนาดใหญพิเศษ (กท. 33) 

 สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ ทุพลภาพและคนชรา

 ความสูงระหวางช้ัน  บันได / บันไดหนีไฟ (กท. 55)

 จํานวนหองน้ํา / หองสวม (กท. 39 และ กท.63)

 ที่จอดรถ (กท. 7 ป 2517 กท. 41)

เป็นกฎหมายซึ�งออกโดยราชการส่วนทอ้งถิ�นภายใน
ขอบเขตที�พระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ไดใ้หอ้าํนาจไว ้ เช่น ขอ้บงัคบัองคก์ารบริหารสว่นตาํบล
เทศบญัญตัิ (ของเทศบาล) เป็นตน้   มีลกัษณะคลา้ย
กฎกระทรวงคือเป็นการกาํหนดเกี�ยวกบัรายละเอียด

ตา่งๆ ที�กฎหมายใหอ้าํนาจไว้

 ข้อบญัญัติท้องถิ�น



 ประกาศ
 

 เป็นกฎหมายซึ�งออกในกรณีสมควรหา้มการกอ่สรา้ง 
ดดัแปลง 
 รื� อถอน  เคลื�อนยา้ย และใช้ หรือเปลี�ยนการใชอ้าคารชนิดใด หรือ
ประเภทใดในบริเวณหนึ�งบริเวณใด  แต่ยงัไมม่ีกฎกระทรวง หรือ
ขอ้บญัญตัิทอ้งถิ�นกาํหนดไว ้ ใหร้ฐัมนตรีโดยคาํแนะนําของอธิบดี 
กรมโยธาธิการและผงัเมอืง หรือ เจา้พนักงานทอ้งถิ�นประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษา บงัคบัใชเ้ป็นการชั �วคราวไดเ้พียง 1 ปี และให้
ดาํเนินการออกกฎกระทรวง หรือ ขอ้บญัญตัิทอ้งถิ�น ภายใน 1 ปี

 ภารกิจด้านงานอาคาร
เจาของอาคาร อปท. อปท.

 ออกแบบ  การ

อนุญาต

อปท. อปท.

 การ
กอสรางฯ

 การใช้

งาน

 การตรวจ

บาํรุงรักษา

เจ้าของ
อาคาร
สภาวศิวกร

สภาสถาปนิก

เจ้าของ
อาคาร
วิศวกร

สถาปนิก

เจ้าของอาคาร
ที�ปรึกษา
ผู้ รับเหมา 

ก่อสร้าง

เจ้าของ
อาคาร
หน่วย

ราชการ

เจ้าของ
อาคาร
ผู้ตรวจสอบ

อาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมืองออกกฎเกณฑ์ควบคุมและดูแลในภาพรวม



เจ้าพนักงานท้องถิ�น และ
ผู้ปฏิบตักิารตามกฎหมาย 

คือ ใครบ้าง ?

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกทม.

นายกเทศมนตร ี สําหรับในเขตเทศบาล

ประธานกรรมการบริหาร ( นายก ) องคการบริหารสวนตําบล
สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล

นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา

ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น

“เจ้าพนักงานท้องถิ�น” หมายความว่า



1.การอนุญาตตาง ๆ
2.ดําเนินการกรณีฝาฝนกฎหมาย

3.แจงความดําเนินคดีอาญา
4.กรณีเปนเขตเพลิงไหม

5.กรณีอุทธรณ
6.กรณีเกิดอุบัติภัยกับอาคาร
7.กรณีการตรวจสอบอาคาร

1.เ จ้าของจัดเตรียม

แบบ และเอกสาร

2.  เ จ้ าของอาคารยื� น 
คํ า ข อ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต
เ อ ก ส า ร  แ บ บ แ ป ล น 
รายการคํานวณ

ผูออกแบบ คํานวณ เขียนแบบ

3. เจ้าพนักงานท้องถิ�น
พจิารณาออกใบอนุญาต

เจาพนักงานทองถิ่น

 เจาของ



ชําระคาธรรมเนียม

ออกใบรับแจง

ตรวจขอมูลเอกสาร

ตรวจแบบ
ไมเกิน 120 วัน

ใหแกไข

แจงขอทักทวง

มาตรา 39 ทวิ

มาตรา 39 ตรี

ไม่แก้ไขตามคาํสั�ง 

ยื่นแจง

วิธีการแจงการกอสราง ฯ ตามมาตรา 39 ทวิ

อ า ค า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ใ ช
เ มื่ อ ก อ ส ร า ง เ ส ร็ จ ต อ ง ใ ห 
เ จ า พนั ก ง า นท อ ง ถิ่ น ต ร ว จ
รับรองการกอสรางกอนเปดการ
ใชอาคาร

มาตรา 32

คลังสินคา  โรงแรม  อาคารชุด  หรือสถานพยาบาล
อาคารพาณิชยกรรม ตั้งแต 300 ตร.ม.ขึ้นไป
อาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง ตั้งแต 300 ตร.ม.ขึ้นไป
อาคารหอประชุม ตั้งแต 300 ตร.ม.ขึ้นไป
อาคารสํานักงานหรอืที่ทําการ ตั้งแต 300 ตร.ม.ขึ้นไป
อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการอุตสาหกรรม
อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการการศึกษา
อาคารหอพัก ที่มีลักษณะเปนอาคารขนาดใหญ
อาคารอยูอาศัยรวม ที่มีลักษณะเปนอาคารขนาดใหญ
อาคารสําหรับใชเก็บวัตถุอันตราย



1.เ จ้าของจัดเตรียม

แบบ และเอกสาร

2.  เ จ้ าของอาคารยื� น 
คํ า ข อ รั บ ใ บ รั บ ร อ ง
พ ร้ อ ม เ อ ก ส า ร  แ บ บ
แปลน 

ผูควบคุมงาน

3. เจ้าพนักงานท้องถิ�น
พจิารณาออกใบรับรอง อ.6เจาพนักงานทองถิ่น

 เจาของ

 ม.40          ม.41        ม.42            ม.43

*ระงับ 
*หามใช 

*แกไข 

*ยื่นคํา
ขอ

*รื้อถอน

*ขอใหศาลสั่ง
จับกุม คุมขัง

*รื้อถอนไดเอง

กอสราง
ดัดแปลง
โดยไมไดรับ
อนุญาต

กอสราง 
ดัดแปลงผิด
จากที่ไดรับ
อนุญาต

ฝาฝนมีโทษทางอาญา

ขั้นตอนการออกคําสั่ง



คณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดวย

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนประธาน

ผูแทนหนวยงานอื่น อีก 10 หนวยงานเปนกรรมการ เชน 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการ
ปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุด สภาสถาปนิก สภาวิศวกร

ผูทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแตงตั้งไมเกิน 4 คน เปนกรรมการ

หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เปน
กรรมการและเลขานุการ



วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.)ได้ออก
กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือ ขนาดอาคาร หลกัเกณฑ์และวิธีการมาตรฐานในการออกแบบ
อาคารเพื�อการอนรุักษ์พลงังาน กําหนดประเภทอาคาร 9 ประเภท ประกอบด้วย สถานพยาบาล 
สถานศึกษา สํานักงาน อาคารชมุนุมคน อาคารโรงมหรสพ อาคารโรงแรม อาคารสถานบริการ 
และอาคารห้างสรรพสินค้าหรือศนูย์การค้า ที�ออกแบบก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง หากมีพื �นที�
รวมกนัทกุชั �นในหลงัเดียวกนัตั �งแต ่2,000 ตารางเมตรขึ �นไป ต้องมีการออกแบบเพื�อการอนรัุกษ์
พลงังานให้เป็นไปตามข้อกําหนด ดงัตอ่ไปนี � (1) ระบบกรอบอาคาร (ผนงั, หลงัคา) (2) ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง (3) ระบบปรับอากาศ  (4) อปุกรณ์ผลิตนํ �าร้อน (5) การใช้พลงังานรวมของ
อาคาร และ (6) การใช้พลงังานหมนุเวียนในระบบ ต่าง ๆ ของอาคาร กฎกระทรวงนี �ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ลงวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2552 มีผลบงัคบัใช้เมื�อพ้น 120 วนั นับจาก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทําให้มีผลทางกฎหมายในวนัที� 20 มิถุนายน 2552

กระทรวงพลังงานได้ออกประกาศกฎกระทรวงที�เกี�ยวข้อง 2 ฉบับ 
�. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื�องการกาํหนดค่าสัมประสิทธิ�สมรรถนะขั �น
ตํ�าและค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น และค่าพลังไฟฟ้าต่อตัน ความ
เยน็ของระบบปรับอากาศที�ตดิตั �งใช้งานในอาคาร และ
�. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณในการ
ออกแบบอาคารแต่ละระบบการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้
พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของอาคาร
ประกาศกระทรวงทั�งสองฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื�อวันที� 28 
สิงหาคม 2552 โดยมีผลบังคับใช้ทนัที



วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ไดเสนอคณะกรรมการควบคุม
อาคาร พิจารณาความเห็นชอบในการนําเอากฎกระทรวงฯ มาใชบังคับเสมือนเปน
กฎกระทรวงตามมาตรา 8 แหง พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
วันที่ 22 เมษายน 2554 กรมโยธาธิการฯ ไดมีหนังสือถึง พพ.แจงวา คณะกรรมการ
ควบคุมอาคารยังไมเห็นสมควรที่จะใหความเห็นชอบในเรื่องดังกลาว โดยมีเหตุผลวา 
"เจตนารมณของกฎหมายควบคุมอาคาร มุงเนนควบคุมการกอสรางใหมีความแข็งแรง
ปลอดภัยเพื่อปองกันภยันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สวนเจตนารมณของ
กฎหมายดานการอนุรักษพลังงาน มุงเนนการสงเสริมการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพ โดย
บทพิจารณาโทษของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกลาว มีความแตกตางกัน หากกฎกระทรวง
ตาม พรบ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน มีผลเหมือนเปนกฎกระทรวงตามมาตรา 8 ของ 
พรบ.ควบคุมอาคาร จะตองมีโทษเปนไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร ซึ่งมีความรุนแรง
มากกวา ดังนั้นในปจจุบันควรเปนมาตรการในลักษณะการสงเสริมและสนับสนุนและเมื่อใด
ที่สังคมหรือประชาชนมีความพรอมในดานการอนุรักษพลังงานและเหมาะสมตอสภาพการ
บังคับใชควบคุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารแลว คณะกรรมการควบคุมอาคาร
จะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎกระทรวงฯ ดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง

วันที่ 15 ธนัวาคม 2557 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
ไดมีหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร พิจารณาความเห็นชอบในการนําเอากฎกระทรวงฯ มาใช
บังคับเสมือนเปนกฎกระทรวงตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ครั้งที่ 2 )



วันที่ 14 มกราคม 2558 กรมโยธาธิการฯ ไดมีหนังสือถึง พพ.แจงวา 
คณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นวา หากกฎกระทรวงกําหนดประเภท 
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ ในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 มีผลบังคับใช
เสมือนกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารแลว จะทําใหสงผลกระทบตอประชาชนผูถูกบังคับตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารที่มีบทลงโทษคอนขางรุนแรง ทั้งจําทั้งปรับ 
ดังนั้น จึงควรหาแนวทางการใชบังคับกฎกระทรวงดังกลาวตารม
กฎหมายที่เกี่ยวของและเหมาะสมตอไป

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน ไดมีหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง สงรางกฎกระทรวง
กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร หลักเกณฑ และวิธีการ ในการ
ออกแบบอาคาร เพื่ อการอนุ รั กษพลั ง งาน  พ .ศ .….เพื่ อนํ า เสนอ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร พิจารณาความเห็นชอบที่จะนํามาบังคับใช
เสมือนเปนกฎกระทรวงตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ครั้งที่ 3 ) 



1.เ จ้าของจัดเตรียม

แบบ และเอกสาร

2.  เ จ้ าของอาคารยื� น 
คํ า ข อ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต
เ อ ก ส า ร  แ บ บ แ ป ล น 
รายการคํานวณ

ผูออกแบบ คํานวณ เขียนแบบ

3. เจ้าพนักงานท้องถิ�น
พจิารณาออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่น

 เจาของ

ผูรับรองดานอนุรักษพลังงาน

1.เ จ้าของจัดเตรียม

แบบ และเอกสาร

2.  เ จ้ าของอาคารยื� น 
คํ า ข อ รั บ ใ บ รั บ ร อ ง
พ ร้ อ ม เ อ ก ส า ร  แ บ บ
แปลน 

ผูควบคุมงาน

3. เจ้าพนักงานท้องถิ�น
พจิารณาออกใบรับรอง อ.6เจาพนักงานทองถิ่น

 เจาของ

ผูรับรองดานอนุรักษพลังงาน





Thank you

Mr.Anawat Buraphachon 
Civil engineer expert level 081-835-5762

Building Control Bureau 02- 299-4348
anawat.bu@hotmail.com


