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ตัวอย่างอาคาร ส าหรับการค านวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านเปลือกอาคาร (OTTV & RTTV) 

ตามวิธีการใน กฎกระทรวงก าหนดประเภทและขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ออกตามความใน พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(ฉบับที่ 2) 2550 

  
 

ข้อมูลอาคาร 

ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร 

ประเภทอาคาร : อาคารส านักงาน 4 ชั้น ปรับอากาศท้ังอาคาร 7,776 ตารางเมตร 

วัสดุผนัง : ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบสองด้านทาสีขาว 

วัสดุผนังโปร่งแสง : กระจกตัดแสงสีเขียวหนา 6 มม. 

วัสดุหลังคา : ดาดฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. ปูนทับหน้าขัดมันหนา 5 ซม. ฉนวนใยแก้วหนา 3 นิ้วหุ้ม
อลูมินั่มฟอยล์ ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. 

 

 

 

 

 

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เฉลี่ย 10 วัตต์ต่อตารางเมตร 

ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดเล็ก ค่า COP 4.10 (EER 13.9892 = 0.85 kW/Tr) 

ซีเมนต์หนา 0.05 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร  
 
ช่องว่างอากาศหนา 0.10 เมตร  
ฉนวนใยแก้วหนา 3 น้ิว 
ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.  
 

North West 
South 

East 
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ระบบระบายอากาศ 0.25 ลิตรต่อวินาทีต่อตารางเมตร 

ความหนาแน่นของคนต่อพื้นที่ 0.1 คนต่อตารางเมตร 
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ก.1 

แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบค่าประสิทธิภาพพลงังานของอาคาร ช่วงย่ืนขออนุญาตก่อสร้าง 

 

 

ช่วงย่ืนขออนุญาต 

1. อาคารผา่นการตรวจประเมินแบบอาคารเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2552 

วธีิการท่ีใชเ้พ่ือผา่นการประเมินพลงังาน      ผา่นรายระบบ 

                                                                     การใชพ้ลงังานรวม     
  

2. การลงนามรับรองของผูรั้บรองขอ้มูล          ถูกตอ้ง                      ไม่ถูกตอ้ง 

 

3. สรุปผลการตรวจสอบ        
(ผลการประเมินอาคารดว้ยโปรแกรม  BEC, แบบฟอร์มศออ.02, ส าเนาใบประกอบวชิาชีพ) 

             เอกสารครบถว้น       เอกสารไม่ครบถว้น 

 

      ลงช่ือ .......................................................................... 

(          นายมีโชค รอดภยั        ) 

             วนัท่ี     17 มีนาคม 2560   3    
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แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
 

(1) ข้อมูลทั่วไป  
ประเภทอาคาร  อาคารส านักงาน                                  . 
ชื่อโครงการ/อาคาร  อาคารสยามคู่ไทย                                   . 
สถานที่ตั้งอาคาร  111 แขวงคลองถนน เขตบางเขน กทม.                                    
เจ้าของแบบอาคาร  บ. พัฒนาโฮเต็ล จ ากัด                            . 
ผู้ออกแบบ  บ.ดีสถาปัตย์ จ ากัด                                .  
ผู้ตรวจประเมินแบบอาคาร  นายมีโชค ปลอดภัย                               . 
สถานภาพโครงการ  ก าลังยื่นขออนุญาต                                .  
พื้นที่อาคารทั้งหมด                7,776       . ตร.ม.  

พ้ืนที่ใช้สอยรวม      7,776       .   ตร.ม.  75%  
พ้ืนที่ใช้สอยที่ปรับอากาศ      6,480       .   ตร.ม.  53%  
พ้ืนที่ใช้สอยที่ไม่ปรับอากาศ      1,296       .   ตร.ม.  47%  

พ้ืนที่จอดรถในตัวอาคาร       ไม่มี        .   ตร.ม.  13%  
พ้ืนที่ใช้สอยบนดาดฟ้า       ไม่มี     .  .   ตร.ม.  11%  
พ้ืนที่ใช้สอยอ่ืนๆ       ไม่มี     .  .   ตร.ม.  0%  

รูปแบบอาคารส่วนใหญ่  
จ านวนชั้น/ความสูง  4 ชั้น/ 16 เมตร                                    . 
ผนัง  ก่ออิฐฉาบปูน                                       . 
กระจก  ตัดแสงสีเขียวหนา 6 มม.                         . 
WWR A/C zone เฉลี่ย  0.19                                                   . 
หลังคา  ดาดฟ้าคอนกรีตมีฉนวนใยแก้วหนา 3 นิ้ว       .                                    

อุปกรณ์การใช้พลังงานส่วนใหญ่  
เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน                                       . 
ไฟฟ้าส่องสว่าง  หลอด T5                                           . 
อุปกรณ์ท าน้ าร้อน  ไม่มี                                                  . 

ราคาค่าก่อสร้าง (รวม)  150 ล้าน บาท  (ราคาเฉลี่ย)  19,300  บาทต่อตร.ม.  
 

*WWR AC/Zone คืออัตราส่วนพื้นที่ของผนังโปร่งแสงต่อพ้ืนที่ผนังในส่วนที่มีการปรับอากาศทั้งหมดของอาคาร  
 

 

 

………………… 
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(2) ผลการประเมินแบบอาคาร ด้วยโปรแกรม      BEC                                     . 
 

รายละเอียด เกณฑ์มาตรฐาน 
(ตามประเภทอาคาร) 

อาคารตามที่ออกแบบ ผลประเมิน 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

OTTV (W/sq.m.) 50 62.99 ไมผ่่านเกณฑ์ 
RTTV (W/sq.m.) 15 4.2 ผ่านเกณฑ์ 
Lighting System (W/sq.m.) 14 11.147 ผ่านเกณฑ์ 
Air Conditioning System 
(COP) 
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14 ผ่านเกณฑ์ 
 

Hot Water System - - ไม่มี 
Whole Building Energy 
Consumption (kWh/y) 

อาคารอ้างอิง 
440,354.02 

อาคารที่ออกแบบ 
393,624.49 

ผ่านเกณฑ์ 
 

 

 

(3) การรับรองข้อมูล  

ข้าพเจ้า นายมีโชค รอดภัย  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมหลัก  ระดับ สามัญ
สถาปนิก เลขทะเบียน ส.สถ 44xx หมดอายุวันที่  10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ขอรับรองว่าข้อมูลที่แจ้งมาเป็นความ
จริง และได้ตรวจประเมินแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ทุก
ประการ พร้อมแนบสาเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม/สถาปัตยกรรมควบคุมมาด้วย  
 
 
 
                                                                        (ลงลายมือชื่อ) .......................................................  
                                                                                             (     นายมีโชค รอดภัย   )  
                                                                                              สถาปนิก/ วิศวกรผู้ออกแบบ  
                                                                                                             วันท่ี  14 มีนาคม 2560    .   .                                           

. 
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    นายมีโชค   รอดภยั     

14 มกราคม 2560 
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10 มกราคม 2560 
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ค าอธิบายแบบฟอร์มตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบ) 

รายการของแบบฟอร์ม ค าอธิบายวิธีการใช้ 

ข้อ 1. ข้อมูลทั่วไป ตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงว่าตรงกับแบบ 
ข.1 หรือไม่ 
 

ข้อ 2. ประเภทของอาคาร  
 

ส าหรับตรวจสอบและบันทึกประเภทของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลง 

ข้อ 3. เกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบ
อาคาร 

ส าหรับตรวจสอบและบันทึกเกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบอาคาร 

ก.1 รายการตรวจสอบ : 
กรณีใช้เกณฑ์ทุกระบบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

ส าหรับตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบข้อมูลค่าประสิทธิภาพพลังงานของ
อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลง ในกรณีที่ผู้รับรองข้อมูลเลือกใช้เกณฑ์ทุก
ระบบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ก.2 รายการตรวจสอบ : 
กรณีใช้เกณฑ์การใช้
พลังงานโดยรวมของอาคาร
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ส าหรับตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบข้อมูลค่าประสิทธิภาพพลังงานของ
อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลง ในกรณีที่ผู้รับรองข้อมูลเลือกใช้เกณฑ์
การใช้พลังงานโดยรวมของอาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

 

 
 

ก.2 

แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบค่าประสิทธิภาพพลงังานของอาคาร ช่วงก่อสร้าง 

 

ตรวจสอบกรอบอาคารและงานระบบดงัน้ี 

1. ผนังอาคารและหลงัคาอาคาร  
ผลการตรวจสอบ 

  ถูกตอ้งตามแบบ        มีการเปล่ียนแปลงและรับรองแลว้            มีการเปล่ียนแปลง     

2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
ผลการตรวจสอบ 

  ถูกตอ้งตามแบบ        มีการเปล่ียนแปลงและรับรองแลว้            มีการเปล่ียนแปลง      

3. ระบบปรับอากาศ  
ผลการตรวจสอบ 

  ถูกตอ้งตามแบบ        มีการเปล่ียนแปลงและรับรองแลว้            มีการเปล่ียนแปลง         

4. ระบบผลติน า้ร้อน (ถา้มี)  
ผลการตรวจสอบ 

  ถูกตอ้งตามแบบ        มีการเปล่ียนแปลงและรับรองแลว้            มีการเปล่ียนแปลง     

5. การใช้แสงธรรมชาต ิหรือพลงังานแสงอาทติย์ (ถา้มี) 
ผลการตรวจสอบ 

  ถูกตอ้งตามแบบ        มีการเปล่ียนแปลงและรับรองแลว้            มีการเปล่ียนแปลง     

 

6. สรุปผลการตรวจสอบ            ผา่นการตรวจสอบ     ตอ้งประเมินค่าประสิทธิภาพพลงังานของอาคารใหม่ 
 

      ลงช่ือ ..........................................................................ผูต้รวจสอบ 

    (         มีโชค          รอดภยั         ) 

             วนัท่ี         30 มีนาคม 2561         3    

 


