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รวมทั้งกำาหนดให้มีการตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์

พลังงานให้สอดคล้องกับการขออนุญาตเพื่อดำาเนินการก่อสร้าง หรือการดัดแปลง หรือเปล่ียน 

การใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เพื่อนำามาใช้บังคับกับการควบคุมอาคาร 
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มีประกาศให้นำากฎกระทรวงกำาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์์  

และวิธิีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 มาใช้บังคับกับการควบคุม 

อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2565 โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 (มีผู้ลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)  

ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าว กำาหนดให้อาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงที่มีขนาดพ้ืนที่รวมกันทุกชั้น 
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กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ต้องออกแบบ

ให้อนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์์และวิธิีการที่กฎกระทรวงกำาหนด 



กฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นเรื่องที่ผูู้้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย ได้แก่ เจ้าของอาคาร ผูู้้ออกแบบ

อาคารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูู้้มีอำานาจหน้าที่ในการอนุมัติแบบอาคารที่จะ

ก่อสร้างหรือดัดแปลง จะต้องมีความเข้าใจในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่ความรับผู้ิดชอบ 

ตลอดจนแนวทางวธิิกีารปฏิบิตัเิพือ่ใหส้ามารถดำาเนนิการใหบ้รรลตุามเจตนารมณข์องกฎหมายอยา่ง

แท้จริง ดังนั้นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จึงเห็นถึง 

ความจำาเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมดังกล่าว จึงได้จัดทำาคู่มือการตรวจสอบการออกแบบ

และก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำาหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคมุอาคารฉบบันีข้ึน้ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีผูู่้ม้อีำานาจหนา้ทีใ่นการอนญุาตกอ่สรา้งหรอืดดัแปลง

อาคารได้ใช้เป็นแนวทางดำาเนินการต่อไป
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จากสถานการณ์การขยายตวัการบรโิภคพลงังานไฟฟ้าในภาคอาคารธิรุกิจและท่ีอยูอ่าศัย 

รวมถึงผู้ลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการผู้ลิตพลังงานไฟฟ้า กระทรวงพลังงานและหน่วยงาน 

รับผู้ิดชอบได้มีการตระหนักและมีนโยบายด้านการจัดการพลังงานออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเร่ิม

กำาหนดนโยบายและเป้าหมายลงในแผู้นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื้อหาสาระสำาคัญ 

เกีย่วกับกจิกรรมดา้นพลงังาน โดยมทีศิทางทีจ่ะลดอตัราการขยายตัวของการใชพ้ลงังานในประเทศ 

ภาคอาคารและท่ีอยู่อาศัยมีอัตราการบริโภคพลังงานไฟฟ้าเป็นหลักในกิจกรรมต่าง ๆ  

ภายในอาคาร ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้คำานึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิิภาพ กระทรวง

พลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ออกกฎกระทรวงกำาหนด

ประเภทหรือ ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ์วธิิใีนการออกแบบอาคารเพือ่การอนุรกัษ์

พลังงาน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผู้ลบังคับใช้กับอาคารที่จะขออนุญาตสร้างใหม่ หรือดัดแปลงอาคารให้มี

การออกแบบเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย ซ่ึงการดำาเนนิงานจะต้องมีการเตรียมความพร้อม

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี 

การออกข้อบังคับ ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิิบัติและรายละเอียด

ในการดำาเนินงาน

ด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาคาร 

ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลง มีการออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย และเผู้ยแพร่ให้ 

ความรู้แก่ผูู้้ออกแบบอาคาร ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก ให้มีความเข้าใจสามารถดำาเนินการออกแบบ

อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้องและสร้างแรงขับเคลื่อนให้เกิดการออกแบบอาคาร

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผู้ลให้มีการใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิิภาพ รวมถึงบทบาท

ของผูู้้ออกแบบอาคารและผูู้้ใชอ้าคารทีส่่งผู้ลกระทบโดยตรงกับการใชพ้ลงังานโดยรวมของประเทศ 

หากเจา้ของอาคารและผูู้้ออกแบบร่วมมือกัน โดยมีจติสำานกึในเรือ่งพลังงาน และพยายามออกแบบ

อาคารให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิิภาพก็จะส่งผู้ลดีในภาพรวมทั้งด้านพลังงาน 

และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

คู่มือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

สำาหรับเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารฉบับนี้จัดทำาขึ้นเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการปฏิิบตัท่ีิถกูตอ้งตรงตามกฎกระเบยีบ โดยคูม่อืประกอบดว้ยรายละเอยีด วธิิกีารหรอื

แนวทางทีจ่ะทำาการขออนญุาตก่อสร้างอาคารใหม่ หรอือาคารเก่าทีข่ออนญุาตดัดแปลง เพือ่ใหเ้กิด
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การอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่เริ่มการใช้อาคาร โดยหลักเกณฑ์์ที่ใช้ในการรับรองผู้ลตรวจประเมิน 

ค่าอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์์ในการออกแบบอาคาร ซึ่งกำาหนดไว้ใน

  กฎกระทรวง กำาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์์ และ

วิธิีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563

  ปร ะกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำาหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อ 

การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564

  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์์ วิธิีการคำานวณและการรับรองผู้ล 

การตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงาน 

โดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2564 

  ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เร่ืองการรับรองผูู้้ทำาหน้าท่ี 

ผูู้้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564

กฎกระทรวง
 นาฐรตามะลแ ราคาองอขดานขอืรห ทภเะรปดนหำก

ราคาอบบแกออรากนใ รากีธิวะลแ ฑณกเกัลห
3652 .ศ.พ นางงัลพษกัรุนอรากอืพเ

 นางงัลพงวรทะรกศากะรป
ราคาอบบแกออรากนาฐรตามาคดนหำก งอืรเ

4652 .ศ.พ นางงัลพษกัรุนอรากอืพเ

 นางงัลพงวรทะรกศากะรป
นิมเะรปจวรตรากลผงอรบัรรากะลแณวนำครากีธิว ฑณกเกัลห งอืรเ

บบะระลตแนางงัลพษกัรุนอรากอืพเราคาอบบแกออรากนใ
นยีวเนุมหนางงัลพชใรากะลแ ราคาองอขมวรยดโนางงัลพชใราก

 4652 .ศ.พ ราคาองอข ๆ งาตบบะรนใ

บบแกออรากนในิมเะรปจวรตูผีทานหำทูผงอรบัรราก งอืรเ
4652 .ศ.พ นางงัลพษกัรุนอรากอืพเราคาองลปแดัดอืรหงารสอก

ประกาศ พพ.
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 ก รมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังานไดอ้อกกฎกระทรวงกำาหนดประเภทหรอื

ขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์์และวิธิีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์

พลังงาน พ.ศ. 2563 หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกณฑ์์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building  

Energy Code หรอื BEC) โดยในแผู้นอนรุกัษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (Energy Efficiency 

Plan: EEP2018) ได้มีการใช้ดัชนีความเข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity, EI) หรือพลังงาทีใ่ช้ 

พันตันเทียบเท่านำ้ามันดิบ (ktoe) ต่อหน่วยผู้ลิตภัณฑ์์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นแนวทาง

การในการกำาหนดนโยบายและจัดทำาแผู้นอนุรักษ์พลังงานในระยะยาวของประเทศไทย โดยได้

กำาหนดเป้าหมายลดความเข้มของการใช้พลังงาน (EI) ของประเทศ ให้ลดลงร้อยละ 30 ในปี  

พ.ศ. 2580 (เทยีบกบัป ีพ.ศ. 2553) คดิเปน็เปา้หมายผู้ลการประหยดัพลงังานเทา่กบั 49,064 ktoe 

ของปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดของประเทศ โดยมีการวางแผู้นงานและจัดทำา

ยุทธิศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนแผู้นการลดการใช้พลังงานสู่ภาคปฏิิบัติในทุกภาคส่วน ซึ่งในภาค 

ของอาคารเป็นการดำาเนินกลยุทธิ์ภาคบังคับโดยกำากับดูแลผูู้้ใช้พลังงานรายใหญ่ในภาคส่วนต่าง ๆ 

การกำากบัในภาคของอาคารเปน็การใชเ้กณฑ์ม์าตรฐานประสทิธิภิาพการใชพ้ลงังาน (Energy Code) 

มุ่งเน้นให้มีการผู้ลักดันและบังคับใช้กฎหมายท่ีกำาหนดในมาตรการบังคับมาตรฐานอาคารก่อสร้าง

ใหม่เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงหลังเกณฑ์์วิธิีการในการออแบบและการอนุรักษ์พลังงาน 

อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายลดความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าคิดเป็น 1,574 ktoe และ 

ได้วางกลยุทธิ์การทำางานตามแผู้นอนุรักษ์พลังงาน EEP2018 ตามกฎกระทรวงกำาหนดประเภท  

หรอืขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ์และวิธิกีาร ในการออกแบบอาคารเพือ่การอนุรกัษ์

พลังงาน พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงเพื่อการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

โดยมีการบูรณาการการทำางานและประสานงานกับกรมโยธิาธิิการและผัู้งเมือง ให้บังคับเกณฑ์์

มาตรฐาน BEC เป็นหนึ่งในข้อบังคับของการขออนุญาตก่อสร้าง และดำาเนินงานกับหน่วยงาน 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย
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ฐัรคาภะาพฉเบัคงับ

21 ktoe
Performance Standards 

HEPS

186 ktoe

546 ktoe

Zero Energy Building

ZEB
1,574 ktoe

บังคั
บภา

ครัฐ
แล
ะเอ

กช
น

ภาพที่ 1 เป้าหมายการลดใช้พลังงานในอาคารตามแผู้น EEP 2018

 กฎกระทรวงดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

มีผู้ลบังคับใช้ กับอาคาร 9 ประเภท ท่ีมีขนาดพื้นที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวตั้งแต่  

2,000 ตารางเมตรขึ้นไป โดยจะบังคับใช้กับอาคารที่มีขนาดพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตั้งแต่

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 จากนั้นเมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปี จะเริ่มบังคับใช้กับอาคารที่มีขนาดพื้นที่ 

5,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 และจะบังคับใช้กับอาคารที่มีขนาด

พื้นที่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ระยะเวลาที่จะ

เริ่มบังคับใช้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมอาคาร

กฎกระทรวงกำาหนดประเภท หรือขนาด

ของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ์

และวิธีีการในการออกแบบอาคารเพื่อ

การอนุรักษ์์พลังงาน พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการ

ควบคุมอาคาร
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ปีที่ 1

พื้นที่อาคาร
10,000 ตร.ม ขึ้นไป

5,000 ตร.ม ขึ้นไป

2,000 ตร.ม ขึ้นไป

ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2565 ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2566

ปีที่ 2 ปีที่ 3

ภาพที่ 2 กำาหนดการในการบังคับใช้ BEC

สาระสำาคัญของการกำาหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำาหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์

พลงังาน พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์์ วธิิกีารคำานวณและการรบัรอง

ผู้ลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงาน

โดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2564 มีการ

กำาหนดเกณฑ์ม์าตรฐานขัน้ตำ่าในการออกแบบอาคารเพือ่การอนรุกัษพ์ลงังาน จำานวน 6 ระบบ ดงันี้

 1  1  ระบบเปลือกอาคาร (OTTV, RTTV) 4  4  อุปกรณ์ผู้ลิตนำ้าร้อน

 2  2  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (LPD) 5  5  การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร

 3  3  ระบบปรับอากาศ  6  6  การใช้พลังงานหมุนเวียน
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ภาพที่ 3 เกณฑ์์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน 6 ระบบ

 พร้อมทั้งมีการกำาหนดให้มีผูู้้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 

เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ผู้่านการอบรมตามเกณฑ์์ที่กำาหนด และได้รับการรับรองจากกรมพัฒนา

พลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน (พพ.) การกำาหนดวธิิกีารและขัน้ตอนการรบัรองผู้ลการตรวจ

ประเมิน และการกำาหนดรูปแบบเอกสารที่ใช้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

 ซึ่งกฎกระทรวงกำาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์์ และ

วิธิีการ ในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 ได้มีการบังคับใช้กับอาคาร 

ที่จะก่อสร้างใหม่หรือมีการดัดแปลง 9 ประเภทอาคาร ได้แก่ 

  1. โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

  2. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

  3. สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

  4. สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

01 ราคาอกอืลปเบบะร
นอ้รมาวคทเยา่ถรากา่ค

)VTTO( ราคาองันผ
)VTTR( ราคาอาคงัลห

02 งา่วสงสแา้ฟฟไบบะร
า้ฟฟไงัลำกา่ค

)DPL( งา่วสงอ่ส

03 ศากาอบัรปบบะร
บบะรพาภิธทิสะรปา่ค

04 นอ้รำ้นติลผ์ณรกปุอ
์ณรกปุอพาภิธทิสะรปา่ค

05
้ชใ่ีทนางงัลพา่คบยีทเบยีรปเ

อาคาร
บบแกออ่ีท

อาคาร
งิองา้อ

VS

การใช้พลังงานโดยรวม

06
ๆ น่ือ์ณรกปุอ/VP raloS

การใช้พลังงานหมุนเวียน
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  5. สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

  6. สำานักงานหรือที่ทำาการ

  7. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า

  8. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

  9. อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

าษกึศนาถส

่ีทมุ่ลก  1
  นิกเ่มไะลนัวนาง้ชใ 8 งมโว่ัช 

 นางกันำส
รากำท่ีทอืรห

สถานพยาบาล

่ีทมุ่ลก  3
  นิกเ่มไะลนัวนาง้ชใ 24 งมโว่ัช  

ดุชราคาอ โรงแรม

่ีทมุ่ลก  2
  นิกเ่มไะลนัวนาง้ชใ 12 งมโว่ัช  

นคมุนมุชราคาอโรงมหรสพา้คนิสพรรสงา้ห
า้คราก์ยนูศอืรห

รากิรบนาถส

 ภาพที่ 4 อาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือการดัดแปลง 9 ประเภทอาคารท่ีอยู่ในขอบเขต 

    การบังคับใช้กฎหมาย

 เนือ่งจากวธิิกีารคำานวณการใชพ้ลงังานในระบบต่าง ๆ  มด้ีวยกนัหลายวิธิ ีดงันัน้เพือ่ป้องกนั

ปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์์ และวิธิีการคำานวณการใช้พลังงาน 

ในระบบต่าง ๆ รวมถึงการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบ 

ตา่ง ๆ  ของอาคารให้เปน็วธิิเีดยีวกนั เพือ่ให้ผูู้ท้ีป่ระสงคจ์ะกอ่สร้างหรอืดัดแปลงอาคารใชเ้ปน็เกณฑ์์

ในการคำานวณการใช้พลังงานในอาคารท่ีจะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงอาคารที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 

2,000 ตารางเมตรขึ้นไป สำาหรับอาคาร 9 ประเภท ตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ซึ่งแบ่งออก

เป็นหมวดต่าง ๆ ได้ดังนี้

 หมวด 1  ประเภทและขนาดของอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

 หมวด 2  มาตรฐาน หลักเกณฑ์์ และวิธิีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์

พลังงาน
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั

1. ระบบเปลือกอาคาร (OTTV, RTTV)

2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (LPD)

3. ระบบปรับอากาศ

4. อุปกรณ์ผู้ลิตนำ้าร้อน

5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร

6. การใช้พลังงานหมุนเวียน

 หลักเกณฑ์์และวิธิีการคำานวณดังกล่าว ค่อนข้างจะมีความยุ่งยากซับซ้อนในการคำานวณ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจเป็นข้อจำากัดของผูู้้ดำาเนินการ และเพื่ออำานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตามหลักเกณฑ์์และ

เง่ือนไขที่กฎกระทรวงฯ กำาหนด ดังนั้นจึงกำาหนดให้ต้องมีบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้การรับรองมาตรวจประเมินและรับรองผู้ลการออกแบบ

อาคารใหผู่้้านตามทีก่ฎกระทรวงฯ กำาหนด โดยระบไุวใ้นกฎกระทรวงฯ ขอ้ 14 “การตรวจประเมนิ 

ให้กระทำาโดยผูไ้ดร้บัใบประกอบวชิาชพีใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ หรือผูไ้ดร้บั

ใบประกอบวิชาชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และได้รับการรับรองจาก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์์พลังงานว่าเป็นผู้สำาเร็จการฝึึกอบรมตามหลักสูตรที่ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์์พลังงานกำาหนด” ข้อ 15 “การรับรองผลการตรวจ

ประเมิน ให้เจ้าของอาคารมีหน้าที่จัดทำารายงานผลการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้าง

หรือดัดแปลงอาคารตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด และจัดหาผู้ที่มีคุณสมบัติในการตรวจ

ประเมินตามที่กำาหนดในข้อ 14 เป็นผู้รับรอง เพื่อประกอบการยื่นคำาขอรับใบอนุญาตหรือ 

แจ้งก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเมื่อได้มีการก่อสร้าง

หรือดัดแปลงอาคารแล้วเสร็จ ให้เจ้าของอาคารมีหน้าที่ยื่นเอกสารที่มีการรับรองว่าอาคารได้มี

การออกแบบและกอ่สรา้งหรอืดดัแปลงเพ่ือการอนรุกัษ์พ์ลงังานอกีครั�งหน่ง่ เพือ่ใชป้ระกอบการ

ยื่นขอใบรับรองการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารดาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร”

Scan QR Code Scan QR Code

กฎกระทรวงกำาหนดประเภท หรือขนาด

ของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์์ 

และวิธีีการในการออกแบบอาคารเพื่อ

การอนุรักษ์์พลังงาน พ.ศ. 2563

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนรุกัษ์์พลังงาน เรือ่ง การรับรองผูท้ำาหนา้ที่

ผูต้รวจประเมนิในการออกแบบกอ่สรา้งหรอื

ดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์์พลังงาน 

พ.ศ. 2564
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั

03
04

02
อำ�นำ�จหนำ้�ท่�และคำว�มรับัผิดชอบั

ในำก�รอนำุญ�ตก่อสร้�งหรือดัดแปลงอ�คำ�ร
ข้องเจ้�พนำักง�นำท้องถิ่ิ�นำหรือผ้้ม่อำ�นำ�จหนำ้�ท่�
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ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้กำาหนดให้ผูู้ใ้ดจะก่อสร้าง 

ดดัแปลง หรือเคลือ่นยา้ยอาคารต้องได้รบัใบอนญุาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ หรือแจง้ให้เจา้พนักงาน

ท้องถิ่นทราบ โดยในส่วนของการตรวจสอบอาคารที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลง ในด้าน

การอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวง กำาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน  

หลักเกณฑ์์ และวิธีีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์์พลังงาน พ.ศ. 2563 และตาม

ประกาศคณะกรรมการควบคมุอาคาร เรือ่ง การนำากฎกระทรวงกำาหนดประเภท หรอืขนาดของ

อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์์และวิธีีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์์พลังงาน 

พ.ศ. 2563 มาใชบ้งัคับกบัการควบคมุอาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร พ.ศ. 2565 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารรับรองผลตรวจประเมินค่าอนุรักษ์์พลังงาน  

เพิม่เตมิจากการตรวจสอบเอกสารเพือ่ออกใบอนญุาตกอ่สรา้งหรอืดดัแปลงอาคารตามปกตภิายใต้

อำานาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำาหนดไว้

ความรับผู้ิดชอบต่อความถูกต้องของการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง

หรือดัดแปลงเป็นของผูู้้ออกแบบ ผูู้้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 

เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผูู้้ควบคุมงาน ผูู้้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร ตามมาตรา 8  

ข้อ 13 ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในส่วนของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ออกแบบอาคาร

แบบอาคารออกแบบ
 กินปาถส/รกวศิวยดโ

ตาญุนออขน่ืย

นางงัลพนา้ดบบแนิมเะรป  

ตาญุนออขน่ืย

01 02
์ษกัรุนอรากา่คนิมเะรปจวรตู้ผยดโ

 ดนหาํกยามหฎก่ีทนางงัลพ

 น่ิถงอ้ทนางกันพา้จเยดโบอสจวรต

อ.1

บอสจวรตตาญุนออขน่ืย

ราคาองา้รสอ่กรากบอสจวรต
งวรทะรกฎก์ฑณกเนา่ผ

ราคาอ้ชใดิปเอขน่ืย
03

 ์ษกัรุนอรากา่คนิมเะรปจวรตู้ผยดโ
ดนหำกยามหฎก่ีทนางงัลพ  

 น่ิถงอ้ทนางกันพา้จเยดโ

อ.5

นางงัลพบบแมอ้รพงุรปบัรป/งา้รสอ่ก

ภาพที่ 6 อำานาจหน้าทีแ่ละความรับผู้ดิชอบของเจา้พนักงานท้องถ่ินหรือผูู้้มอีำานาจหน้าท่ี 

    ในการอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

01 02

03

1.ข ตาญุนออขน่ืยม์รอฟบบแ

มเะรปจวรตู้ผงอขิตับมสณุคงดสแนาฐกัลหะลแ 20 .พออ บบแ/10 .พออ บบแ ฯนิ

บบแบอกะรปรากยาร มรรกวศิวบบแ ราคาอนลปแบบแ
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั

อำานาจ หนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในขั�นตอนขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร

หรือดัดแปลงอาคาร (อ. 1)

ในขัน้ตอนขออนญุาตกอ่สรา้งอาคารหรอืดดัแปลงอาคารเจา้พนกังานทอ้งถิน่รบัผู้ดิชอบ

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารรับรองผู้ลตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานของการออกแบบ

อาคาร และความถูกตอ้งของผูู้ล้งนามรบัรองเอกสารดงักล่าววา่เปน็ผูู้ไ้ดร้บัใบอนญุาตเปน็ผูู้ป้ระกอบ

วิชาชีพที่ถูกต้อง และออกใบอนุญาต (อ.1) เอกสารขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคาร

มีรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 7 เอกสารในขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

01 02

03

1.ข ตาญุนออขน่ืยม์รอฟบบแ

มเะรปจวรตู้ผงอขิตับมสณุคงดสแนาฐกัลหะลแ 20 .พออ บบแ/10 .พออ บบแ ฯนิ

บบแบอกะรปรากยาร มรรกวศิวบบแ ราคาอนลปแบบแ
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อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่นขั�นตอนขออนุญาตเปิดใช้งาน 

อาคาร (อ. 5)

 สำาหรับอาคารที่จัดเป็นอาคารควบคุมการใช้งานตามมาตรา 32 ของ พ.ร.บ. ควบคุม

อาคาร จะตอ้งทำาการขออนญุาตเปดิใชง้านอาคารกอ่นจงึจะสามารถเขา้ใชง้านอาคารได ้ในขัน้ตอน

ขออนุญาตเปิดใช้งานอาคารเจ้าพนักงานท้องถิ่นรับผิู้ดชอบตรวจสอบเอกสารรับรองการก่อสร้าง 

ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารว่าเป็นไปตามแบบขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลง หากมี

การแก้ไขจากแบบขออนญุาตกอ่สรา้ง ตอ้งไดร้บัการรับรองจากผูู้ต้รวจประเมนิแบบอาคารอนรัุกษ์

พลังงานอีกครั้ง และตรวจสอบความถูกต้องของผูู้้ลงนามรับรองเอกสารดังกล่าว ว่าเป็นผูู้้ได้รับ 

ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีทีถ่กูตอ้ง เมือ่เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ตรวจสอบครบถว้นถกูตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้

จะออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ (อ. 5) เอกสาร 

การยื่นขออนุญาตเปิดใช้งานอาคารมีรายละเอียด ดังนี้
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั

01

02 03 5.อ บใบัร้ดไะจ์ฑณกเนา่ผกาห

มเะรปจวรตู้ผงอขิตับมสณุคงดสแนาฐกัลหะลแ 20 .พออ บบแ/10 .พออ บบแ ฯนิ

ม์รอฟบบแีมา่วบอสจวรต
นว้ถบรคลูมอ้ขกอรกะลแ

ุยาอดมหนัวบอสจวรต

บบแมอ้รพราคาองลปแดัดอืรหงา้รสอ่กรากงอ้รำคน่ืยราคาองอขา้จเ

น่ิถงอ้ทนาง่ีทา้นหา้จเ
ราคาอบอสจวรตา้ขเ

ภาพที่ 8 เอกสารในขั้นตอนการขอรับรองการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั

04
05

03
หลักเกณฑ์์ท่�ใช้ 

ในำก�รพิจ�รณ�ตรวจสอบั
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 เมื่อผูู้้ขออนุญาตยื่นคำาขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ตามแบบคำาขออนุญาต

ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข. 1) และเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามระบุในรายการ

เอกสารประกอบสำาหรับยื่นขออนุญาตฯ พร้อมกับ แบบรายงานผลการตรวจประเมินใน 

การออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์์พลังงาน (ออพ. 01) (ตัวอย่างแสดง

ในภาคผนวก ง) และแบบรับรองผลตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

เพื่อการอนุรักษ์์พลังงาน (ออพ. 02) (ตัวอย่างแสดงในภาคผนวก จ) ที่มีการลงนามรับรองโดย

ผูต้รวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพือ่การอนุรกัษ์พ์ลังงาน พร้อมแนบ

หลักฐานแสดงคุณสมบัตขิองผูต้รวจประเมินฯ เชน่ หนังสือรับรองการผ่านคุณสมบัติเป็นผูต้รวจ 

ประเมินฯ และสำาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีอยู่ในข่ายควบคุม ตาม พ.ร.บ. วิศวกร หรือ พ.ร.บ. สถาปนิก) เจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นจะตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารรับรองผู้ลตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน 

ของการออกแบบอาคาร และความถูกต้องของผูู้้ลงนามรับรองเอกสารดังกล่าวว่าเป็นผูู้้ได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผูู้้ประกอบวิชาชีพที่ถูกต้อง เอกสารรับรองผู้ลตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน 

ของการออกแบบอาคาร จะใชห้ลกัเกณฑ์ใ์นการออกแบบอาคารทีก่ำาหนดไวใ้นกฎกระทรวงฯ และ

ประกาศกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. กฎกระทรวง กำาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์์  

และวิธิีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563

 2. ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง กำาหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพ่ือ 

การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564

 3. ประ กาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์์ วิธิีการคำานวณ และการรับรองผู้ลตรวจ

ประเมินในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของ

อาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียน ในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2564

 4. ประกาศกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน เรือ่ง การรบัรองผูู้ท้ำาหนา้ที่

ผูู้้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564

 รายละเอยีดของหลกัเกณฑ์์ทีใ่ช้ในการตรวจประเมนิมี 3 ข้อ ดังนี้

 1. ประเภทและขนาดของอาคาร

 2. มาตรฐานและหลกัเกณฑ์์ในการออกแบบอาคาร

 3. หลกัเกณฑ์์และวธิิกีารคำานวณในการออกแบบอาคาร
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั

1. ประเภทและข้นำ�ดข้องอ�คำ�ร1

 1.1 ประเภทของอาคารท่ีเข้าข่ายต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน แบ่งเป็น  

9 ประเภท ดังนี้

  1) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

  2) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

  3) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบรกิาร

  4) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

  5) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศกึษาแห่งชาติ

  6) สำานักงานหรอืทีท่ำาการ

  7) ห้างสรรพสินค้าหรอืศนูย์การค้า

  8) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชดุ

  9) อาคารชุมนมุคนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

 1.2 ขนาดของอาคารที่เข้าข่ายต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน คือ อาคารที่

มีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป2

2. ม�ตรฐ�นำและหลักเกณฑ์์ในำก�รออกแบับัอ�คำ�ร3

 2.1 ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงฯ ผูู้้ออกแบบ 

ต้องออกแบบอาคารเพื่อให้ผู้่านเกณฑ์์มาตรฐานตามข้อกำาหนด ดังนี้

  1) ผ่านทุกรายระบบ คือ การออกแบบอาคารให้ประสิทธิิภาพพลังงานของ 

ทุกระบบหรือทุกอุปกรณ์ ได้แก่ ระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ  

อุปกรณ์ผู้ลิตนำ้าร้อน ผู้่านเกณฑ์์ประสิทธิิภาพพลังงานที่กำาหนดไว้

  2) ผ่านการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร คือ การออกแบบอาคารในกรณี 

ที่ประสิทธิิภาพของระบบใดระบบหน่ึงหรืออุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งหรือมากกว่า ได้แก่  

ระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ไม่่ผ่่านเกณฑ์์ประสิทธิิภาพพลังงาน

ของระบบหรืออุปกรณ์ท่ีกำาหนดไว้ สามารถพิจารณาการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารได้ 

1 อ้างอิงกฎกระทรวงฯ หมวด 1 ประเภทและขนาดของอาคาร
2 ตั้งแต่ 13 มกราคม 2564 จะบังคับใช้กับอาคารใหญ่พิเศษ พื้นที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปก่อน
3 อ้างอิงกฎกระทรวงฯ หมวด 2 มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคาร
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โดยอาคารที่พิจารณา จะผู้่านเกณฑ์์มาตรฐานได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารที่

ออกแบบตำ่ากว่าอาคารอ้างอิง (อาคารอ้างอิง หมายความว่า แบบแปลนของอาคารที่ก่อสร้าง 

หรือดัดแปลงซึ่งมีพื้นที่การใช้งาน ทิศทาง และพ้ืนท่ีของเปลือกอาคารแต่ละด้านเป็นเช่นเดียวกับ

อาคารที่ออกแบบ และได้มีการคำานวณมีค่าของระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและ 

ระบบปรับอากาศ ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของแต่ละระบบแล้ว)

 ทัง้น้ีผูู้้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพือ่การอนุรกัษ์พลังงาน 

จะต้องระบุในเอกสาร ออพ.01 แบบรายงานผลการตรวจประเมินค่าอนุรกัษ์พลังงานในการออกแบบ

ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร และ ออพ.02 แบบฟอร์มการรับรองผลตรวจประเมินค่าอนุรักษ์

พลังงาน ว่าผู้่านเกณฑ์์ในการออกแบบอาคารตามทางเลือกที่ 1 หรือทางเลือกที่ 2 

ภาพที่ 9 เกณฑ์์การผู้่านมาตรฐาน Building Energy Code (BEC)

เกณฑ์การผ่านมาตรฐาน Building Energy Code (BEC)

ทางเลือกที่ 1
ผ่านเกณฑ์ทุกระบบ

ทางเลือกที่ 2
ผ่านประเมินค่าพลังงานรวม

ระบบเปลือกอาคาร
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน

พลังงานโดยรวม
ของอาคารที่ออกแบบ

อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน

พลังงานโดยรวม
ของอาคารอ้างอิง

ผ่าน ผ่าน

<
ไม่ผ่าน

ตัวอย่าง การประเมินค่าพลังงานรวม

RTTV  = 17

OTTV = 55

Lighting = 7

RTTV  = 10

OTTV = 50

Lighting = 10

ผ่าน

<

ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ ตามจริง
อาคารสำนักงานที่ออกแบบ/ประเมิน

ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ 
ตามเกณฑ์ อาคารสำนักงานอ้างอิง

ค่าพลังงานรวม = 250,000 kW-hr/Y ค่าพลังงานรวม = 300,000 kW-hr/Y

ตามเกณฑ์กฎกระทรวงตามสภาพจริงของอาคาร
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั

เกณฑ์การผ่านมาตรฐาน Building Energy Code (BEC)

ทางเลือกที่ 1
ผ่านเกณฑ์ทุกระบบ

ทางเลือกที่ 2
ผ่านประเมินค่าพลังงานรวม

ระบบเปลือกอาคาร
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน

พลังงานโดยรวม
ของอาคารที่ออกแบบ

อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน

พลังงานโดยรวม
ของอาคารอ้างอิง

ผ่าน ผ่าน

<
ไม่ผ่าน

ตัวอย่าง การประเมินค่าพลังงานรวม

RTTV  = 17

OTTV = 55

Lighting = 7

RTTV  = 10

OTTV = 50

Lighting = 10

ผ่าน

<

ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ ตามจริง
อาคารสำนักงานที่ออกแบบ/ประเมิน

ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ 
ตามเกณฑ์ อาคารสำนักงานอ้างอิง

ค่าพลังงานรวม = 250,000 kW-hr/Y ค่าพลังงานรวม = 300,000 kW-hr/Y

ตามเกณฑ์กฎกระทรวงตามสภาพจริงของอาคาร

 2.2 ประสิทธิิภาพพลังงานของแต่ละระบบหรืออุปกรณ์ของอาคาร การใช้พลังงาน 

โดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร

 ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำาหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคาร 

เพือ่การอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงพลงังาน เรือ่ง หลกัเกณฑ์ ์วธิิกีารคำานวณ 

และการรับรองผู้ลตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ  

การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร  

พ.ศ. 2564 ได้กำาหนดเกณฑ์์ประสิทธิิภาพพลังงานและวิธิีการคำานวณ ไว้ดังนี้

  1. ระบบเปลือกอาคาร (OTTV, RTTV)

  1.1 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผู้นังด้านนอกของอาคาร (Overall Thermal 

Transfer Value; OTTV) ผู้่านเข้าสู่ด้านในของอาคารที่มีการปรับอากาศของแต่ละประเภทอาคาร

ต้องมีค่าไม่เกิน ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผู้นังด้านนอกของอาคาร (OTTV)

ประเภทอาคาร

ค่าการถ่ายเทความร้อนรวม
ของผนังด้านนอกของอาคาร

(วัตต์ต่อตารางเมตร)

1. โรงมหรสพ

2. โรงแรม

3. สถานบริการ

4. สถานพยาบาล

5. สถานศึกษา

6. สำานักงานหรือที่ทำาการ

7. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า

8. อาคารชุด

9. อาคารชุมนุมคน

40

30

40

30

50

50

40

30

40
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  1.2  ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (Roof Thermal Transfer 

Value; RTTV) ผู้่านเข้าสู่ด้านในของอาคารที่มีการปรับอากาศของแต่ละประเภทอาคาร ต้องมี 

ค่าไม่เกิน ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV)

ประเภทอาคาร
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวม 

ของหลังคาอาคาร
(วัตต์ต่อตารางเมตร)

1. โรงมหรสพ

2. โรงแรม

3. สถานบริการ

4. สถานพยาบาล

5. สถานศึกษา

6. สำานักงานหรือที่ทำาการ

7. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า

8. อาคารชุด

9. อาคารชุมนุมคน

8

6

8

6

10

10

8

6

8

  1.3 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผู้นังด้านนอกของอาคาร และค่าการถ่ายเท 

ความร้อนรวมของหลังคาอาคาร ผู้่านเข้าสู่ด้านในของอาคารที่มีการปรับอากาศของทั้ง 9 ประเภท 

ให้คำานวณจากค่าเฉลี่ยที่ถ่วงนำ้าหนักแต่ละด้านรวมกัน ตามประกาศกระทรวงพลังงาน  

เรื่อง หลักเกณฑ์์ วิธิีการคำานวณ และการรับรองผู้ลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคาร 

เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงาน

หมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2564
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั

  2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (LPD)

  ค่ากำาลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (Lighting Power Density; LPD) ของแต่ละประเภท

อาคารต้องมีค่าไม่เกิน ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3 ค่ากำาลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (Lighting Power Density; LPD)

ประเภทอาคาร
ค่ากำาลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของอาคาร

(วัตต์ต่อตารางเมตร)

1. โรงมหรสพ

2. โรงแรม

3. สถานบริการ

4. สถานพยาบาล

5. สถานศึกษา

6. สำานักงานหรือที่ทำาการ

7. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า

8. อาคารชุด

9. อาคารชุมนุมคน

11

12

11

12

10

10

11

12

11

  โดยค่ากำาลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของอาคารแต่ละประเภท คำานวณจากค่าเฉลี่ย 

ต่อหน่วยพื้นที่ตามลักษณะการใช้งานของแต่ละพ้ืนท่ีแต่ละส่วน ตามประกาศกระทรวงพลังงาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์์ วิธิีการ คำานวณ และการรับรองผู้ลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคาร 

เพือ่การอนรุกัษพ์ลงังานแตล่ะระบบการใชพ้ลงังานโดยรวมของอาคารและการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน 

ในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2564
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  3. ระบบปรับอากาศ

  ระบบปรับอากาศต่ละประเภทและขนาดต่าง ๆ ที่ติดต้ังเพื่อใช้สำาหรับอาคารต้องมี 

ค่าประสิทธิิภาพพลังงาน ดังต่อไปนี้

  3.1 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 12,000 วัตต์ ต้องมีค่าประสิทธิิภาพพลังงาน 

ตามฤดูกาล เป็นไปตามเกณฑ์์ระดับประสิทธิิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 (ขั้นตำ่า) ที่เป็น

ปัจจุบันของการไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิตแห่งประเทศไทย 

  3.2 เครื่องทำานำ้าเย็นสำาหรับระบบปรับอากาศแบบอัดไอ อ้างอิงจากการทดสอบ

สภาวะมาตรฐานที่มีค่าอุณหภูมินำ้าออกจากระบบจ่ายนำ้าเย็น 7.2 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 

นำ้าออกจากระบบระบายความร้อน 32.2 องศาเซลเซียส ต้องมีค่ากำาลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น 

ไม่เกินค่า ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4 ประเภทของเครื่องทำานำ้าเย็นสำาหรับระบบปรับอากาศแบบอัดไอ

ประเภทของเครื่องทำานำ�าเย็น

สำาหรับระบบปรับอากาศแบบอัดไอ

ขนาดความสามารถ 

ในการทำาความเย็นที่

ภาระเต็มพิกัดของ 

เครื่องทำานำ�าเย็น  

(ตันความเย็น)

กำาลังไฟฟ้าต่อ

ตันความเย็น

(กิโลวัตต์ต่อ 

ตันความเย็น)ชนิดของการระบายความร้อน แบบของเครื่องอัด

ระบายความร้อนด้วยอากาศ ทุกชนิด ทุกขนาด 1.12

ระบายความร้อนด้วยนำ้า

แบบลูกสูบ ทุกขนาด 0.88

แบบโรตารี

หรือแบบสกรู
ทุกขนาด 0.70

แบบสครอลล์ ทุกขนาด 0.89

แบบแรงเหวี่ยง
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300

มากกว่า 300

0.67

0.61
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั

  ส่วนประกอบอืน่ของระบบปรับอากาศทีขั่บเคล่ือนดว้ยไฟฟา้ ซ่ึงประกอบด้วย ระบบ

ระบายความร้อน ระบบจ่ายนำ้าเย็น และระบบส่งลมเย็น ต้องมีค่ากำาลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น 

รวมกันไม่เกิน 0.5 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น

  3.3 เครื่องทำานำ้าเย็นสำาหรับระบบปรับอากาศแบบดูดกลืน ให้ต้องมีค่าสัมประสิทธิิ�

สมรรถนะขั้นตำ่าแล้วแต่กรณีไม่ตำ่ากว่าค่า ดังต่อไปนี้

   3.3.1 กำาหนดภาวะพิกัดโดยระบุอุณหภูมิและอัตราการไหลของนำ้าระบาย 

ความร้อนเข้าเครื่องควบแน่น ต้องมีค่าสัมประสิทธิิ�สมรรถนะไม่ตำ่ากว่าค่าสัมประสิทธิิ�สมรรถนะ 

ขั้นตำ่า ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิิ�สมรรถนะขั้นตำ่าอัตราการไหลของนำ้าเข้าเครื่องควบแน่น

ประเภทของ

เครือ่งทำานำ�าเยน็

สำาหรับระบบ

ปรับอากาศ

แบบดูดกลืน

ภาวะพิกัด

ค่าสัมประสิทธีิ�

สมรรถนะ 

ขั�นตำ่า

ด้านนำ�าเย็น ด้านนำ�าระบายความร้อน

อุณหภูมินำ�าเย็น

ขาเข้า

อุณหภูมินำ�าเย็น

ขาออก

อุณหภูมินำ�าเข้า

เครื่องควบแน่น

อัตราการไหล

ของนำ�าเข้า

เครื่องควบแน่น

(องศาเซลเซียส)
(ลิตรต่อวินาที

ต่อกิโลวัตต์)

ก. ชั้นเดียว 12.0 7.0 32.0 0.105 0.65

ข. สองชั้น 12.0 7.0 32.0 0.079 1.10

   3.3.2 กำาหนดภาวะพิกดัโดยระบุอณุหภูมนิำ้าระบายความร้อนเขา้และออกจาก

เครือ่งควบแนน่ตอ้งมคีา่สมัประสทิธิิ�สมรรถนะ ไมต่ำ่ากวา่คา่สมัประสทิธิิ�สมรรถนะขัน้ตำ่า ดงัตอ่ไปนี้
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ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิิ�สมรรถนะขั้นตำ่าอุณหภูมินำ้าระบายความร้อนเข้าและออกจากเคร่ือง 

  ควบแน่น

ประเภทของ

เครือ่งทำานำ�าเยน็

สำาหรับระบบ

ปรับอากาศ

แบบดูดกลืน

ภาวะพิกัด

ค่าสัมประสิทธีิ�

สมรรถนะ 

ขั�นตำ่า

ด้านนำ�าเย็น ด้านนำ�าระบายความร้อน

อุณหภูมินำ�าเย็น

ขาเข้า

อุณหภูมินำ�าเย็น

ขาออก

อุณหภูมินำ�าเข้า

เครื่องควบแน่น

อุณหภูมินำ�าออก

เครื่องควบแน่น

(องศาเซลเซียส)

ก. ชั้นเดียว 12.0 7.0 32.0 37.5 0.65

ข. สองชั้น 12.0 7.0 32.0 37.5 1.10

  ทั้งนี้ การคิดค่าสัมประสิทธิิ�สมรรถนะจะคิดเฉพาะค่าความร้อนเท่านั้น โดยไม่รวม 

กำาลังไฟฟ้าในระบบ

  การคำานวณ ค่าประสิทธิิภาพพลังงานตามฤดูกาล ค่ากำาลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น 

และค่าสัมประสิทธิิ�สมรรถนะข้ันตำ่าของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งเพื่อใช้สำาหรับอาคารให้คำานวณ 

ตามประกาศกระทรวงพลงังาน เรือ่ง หลักเกณฑ์์ วธิิกีารคำานวณ และการรับรองผู้ลการตรวจประเมนิ

ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 

และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2564 โดยค่าประสิทธิิภาพพลังงาน

ของระบบปรับอากาศท่ีกำาหนดไว้ไม่บังคับใช้กับระบบปรับอากาศท่ีใช้ความร้อนจากพลังงาน 

แสงอาทิตย์ (Solar Thermal Air Conditioning)

  4. อุปกรณ์ผลิตนำ�าร้อน

  ค่าประสิทธิิภาพขั้นตำ่าและค่าสัมประสิทธิิ�สมรรถนะข้ันตำ่าของอุปกรณ์ผู้ลิตนำ้าร้อนท่ี

ติดตั้งเพื่อใช้สำาหรับอาคาร ต้องมีค่าดังต่อไปนี้
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั

  4.1 หม้อไอนำ้าและหม้อต้มนำ้าร้อน (Steam Boiler and Hot Water Boiler)  

ต้องมีค่าประสิทธิิภาพ ไม่ตำ่ากว่าค่าประสิทธิิภาพขั้นตำ่า ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 7 ค่าประสิทธิิภาพหม้อไอนำ้าและหม้อต้มนำ้าร้อน

ประเภท
ค่าประสิทธีิภาพขั�นตำ่า

(ร้อยละ)

ก. หม้อไอนำ้าที่ใช้นำ้ามันเป็นเชื้อเพลิง (Oil Fired Steam Boiler)

ข. หม้อต้มนำ้าร้อนที่ใช้นำ้ามันเป็นเชื้อเพลิง (Oil Fired Hot Water Boiler)

ค. หม้อไอนำ้าที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง (Gas Fired Steam Boiler)

ง. หม้อต้มนำ้าร้อนที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง (Gas Fired Hot Water Boiler)
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80

80

  4.2 เครื่องทำานำ้าร้อนชนิดฮีีตปั�มแบบอากาศสู่อากาศ (Air -Source Heat Pump 

Water Heater) ต้องมีค่าสัมประสิทธิิ�สมรรถนะ ไม่ตำ่ากว่าค่าสัมประสิทธิิ�สมรรถนะขั้นตำ่า  

ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 8 ค่าประสิทธิิภาพหม้อไอนำ้าและหม้อต้มนำ้าร้อน

ภาวะพิกัด
ค่าสัมประสิทธีิ�

สมรรถนะขั�นตำ่าลักษ์ณะการใช้งาน
อุณหภูมินำ�าเข้า อุณหภูมินำ�าออก อุณหภูมิอากาศ

(องศาเซลเซียส)

ก. แบบที่ 1 30.0 50.0 30.0 3.5

ข.แบบที่ 2 30.0 60.0 30.0 3.0
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  ค่าประสิทธิิภาพขั้นตำ่า และค่าสัมประสิทธิิ�สมรรถนะขั้นตำ่าของอุปกรณ์ผู้ลิตนำ้าร้อน 

คำานวณตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์์ วิธิีการคำานวณ และการรับรอง 

ผู้ลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงาน

โดยรวมของอาคารและการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2564

  5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร

  กรณีที่ประสิทธิิภาพของอุปกรณ์หรือระบบใดระบบหนึ่งหรือมากกว่าของอาคาร 

ที่พิจารณาไม่ผู้่านเกณฑ์์ประสิทธิิภาพของระบบที่กำาหนด อาคารดังกล่าวสามารถนำาเข้าสู ่

การพิจารณาประเมินตามเกณฑ์์การพิจารณาการใช้พลังงานโดยรวมของทั้งอาคารได้ โดยคำานวณ 

ค่าการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารดังกล่าวในรอบ 1 ปี นำามาเปรียบเทียบกับค่าการใช้พลังงาน

โดยรวมในรอบ 1 ปี ของอาคารอ้างอิง อาคารจะผู่้านเกณฑ์์การใช้พลังงานโดยรวมได้ก็ต่อเมื่อ 

คา่การใชพ้ลงังานโดยรวมของอาคารน้ันท้ังปีตำ่ากวา่คา่การใชพ้ลงังานโดยรวมทัง้ปีของอาคารอา้งองิ 

ซึ่งมีพื้นที่การใช้งาน ทิศทาง และพื้นที่ของเปลือกอาคารแต่ละด้านเป็นเช่นเดียวกับอาคาร 

ที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลง และอาคารอ้างอิง ต้องมีค่าระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

และระบบปรับอากาศเป็นไปตามข้อกำาหนดของแต่ละระบบ โดยใช้วิธิีคำานวณตามคำานวณตาม

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์์ วิธิีการคำานวณ และการรับรองผู้ลการตรวจประเมิน

ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 

และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2564

  6. การใช้พลังงานหมุนเวียน

  6.1  การใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้สำาหรับอาคาร ให้ยกเว้นการนับรวมการใช้ 

ไฟฟ้าบางส่วนในอาคาร ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าแสงสว่างของอาคารท่ีมีการออกแบบเพ่ือใช้แสง

ธิรรมชาติเพ่ือการส่องสว่างภายในอาคาร ในพ้ืนที่ตามแนวเปลือกอาคาร ให้ถือเสมือนว่าไม่มี 

การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ตามแนวเปลือกอาคารนั้น โดยการออกแบบดังกล่าว 

ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

   6.1.1 ต้องแสดงอย่างชัดเจนว่า มีการออกแบบสวิตช์ท่ีสามารถเปิดและปิด

อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้กับพื้นที่ตามแนวเปลือกอาคาร โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างต้อง 

มีระยะห่างจากเปลือกอาคารไม่เกิน 1.5 เท่าของความสูงของหน้าต่างในพื้นที่นั้น โดยนับจากพื้น

ถึงขอบบนของวงกบหน้าต่าง
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั

   6.1.2 กระจกหน้าต่างตามแนวเปลือกอาคารตาม (ข้อ 6.1.1) ต้องมีค่า

ประสิทธิิผู้ลของสัมประสิทธิิ�การบังแดด (Effective Shading Coefficient) ไม่น้อยกว่า 0.3  

และอัตราส่วนการส่งผู้่านแสงต่อความร้อน (Light to Solar Gain) มากกว่า 1.0 และความกว้าง 

ของกระจกหน้าต่างตามแนวเปลือกอาคารตาม (ข้อ 6.1.1) ต้องไม่น้อยกว่าความกว้างของผู้นังทึบ

ส่วนที่อยู่ด้านข้างของหน้าต่าง

  6.2  การใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้สำาหรับอาคาร กรณีที่อาคารมีการผู้ลิตไฟฟ้า 

จากแสงอาทิตย์ ให้อาคารดังกล่าวสามารถนำาค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผู้ลิตได้ไปหักออกจากค่าการใช้

พลังงานโดยรวมของอาคารก่อนเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารอ้างอิง  

พลังงานหมุนเวียนค่าพลังงานที่ผู้ลิตได้จากแสงอาทิตย์ให้คิดจากค่าพลังงานไฟฟ้ารายปีที่ผู้ลิต 

โดยเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic Energy : PVE) มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี (kWh/y)

  6.3 การใช้ความร้อนจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้สำาหรับอาคาร สามารถเทียบ 

ค่าพลงังานความร้อนเป็นพลงังานไฟฟ้ารายปี (Heat to Electrical Energy : HEE) มีหน่วยเป็น  

กโิลวัตต์ชัว่โมงต่อปี (kWh/y) โดยให้อาคารสามารถนำาคา่พลังงานไฟฟ้าทีเ่ทียบดังกล่าว ไปหักออก

จากค่าการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร

  6.4 การใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่น ๆ  (Other Renewable Energy : ORE) 

นอกจากที่กำาหนดไว้ในประกาศกระทรวงนี้ตามข้อ 6.2 และข้อ 6.3 ให้แสดงรายการคำานวณ 

ตามหลักวิศวกรรมเทียบเป็นค่าพลังงานไฟฟ้ารายปี มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี (kWh/y)

  โดยการคำานวณคา่ตา่ง ๆ  ใหใ้ชว้ธิิคีำานวณตามคำานวณตามประกาศกระทรวงพลงังาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์์ วิธิีการคำานวณ และการรับรองผู้ลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคาร 

เพือ่การอนรุกัษพ์ลงังานแตล่ะระบบ การใชพ้ลงังานโดยรวมของอาคารและการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน

ในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2564

  ในกรณีที่อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลง เลือกวิธิีการที่ใช้เพ่ือผู้่าน 

การประเมินพลังงาน (แบบ ออพ. 02) เป็นผู้่านทุกรายระบบ ผูู้้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบการผู้่าน 

หรือไม่ผู้่านเกณฑ์์มาตรฐานของค่าประสิทธิิภาพพลังงานทุกระบบ หรือทุกอุปกรณ์ในส่วนที่ 1  

ระบบเปลือกอาคาร (OTTV, RTTV) ส่วนที่ 2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (LPD) ส่วนที่ 3 ระบบปรับ

อากาศ สว่นที ่4 อปุกรณผ์ู้ลตินำ้ารอ้น (ถ้าม)ี และในกรณีทีอ่าคารทีข่ออนุญาตกอ่สรา้งหรอืดดัแปลง 

เลือกวิธีิการที่ใช้เพื่อผู่้านการประเมินพลังงาน (แบบ ออพ. 02) เป็นผู่้านการใช้พลังงานโดยรวม 
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ของอาคาร ผูู้้ตรวจสอบจะตรวจสอบการผู่้านหรือไม่ผู่้านเกณฑ์์มาตรฐานของค่าประสิทธิิภาพ 

ของระบบ หรืออุปกรณ์เฉพาะอุปกรณ์ผู้ลิตนำ้าร้อนในส่วนที่ 4 (ถ้ามีการใช้) และการใช้พลังงาน 

โดยรวมของอาคาร ส่วนที่ 5 เท่านั้น

  หมายเหตุ

  1. เหตุผู้ลที่ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ผู้ลิตนำ้าร้อน เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับการคำานวณ

การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร

  2. การใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร ในกรณีที่มีการใช้พลังงาน

หมนุเวยีนในอาคารให้ยกเวน้การนับรวมการใชไ้ฟฟา้บางส่วนในอาคารได้ กลา่วคอื ในกรณทีีร่ะบบ

ไฟฟ้าแสงสว่างของอาคารที่มีการออกแบบ เพื่อใช้แสงธิรรมชาติเพื่อการส่องสว่างภายในอาคาร 

ในพื้นที่ตามแนวเปลือกอาคาร ให้ถือเสมือนว่าไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที ่

ตามแนวเปลือกอาคารนั้น โดยการออกแบบดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

   2.1 ตอ้งแสดงอยา่งชดัเจนวา่มกีารออกแบบสวติชท่ี์สามารถเปดิและปดิอปุกรณ์

ไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้กับพ้ืนที่ตามแนวเปลือกอาคาร โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างต้องมีระยะห่าง  

จากเปลือกอาคารไม่เกิน 1.5 เท่าของความสูงของหน้าต่างในพื้นที่นั้น

   2.2 กระจกหน้าต่างตามแนวเปลือกอาคารตาม (1) ต้องมีค่าประสิทธิิผู้ล 

ของสัมประสิทธิิ�การบังแดด (Effective Shading Coefficient) ไม่น้อยกว่า 0.3 และอัตราส่วน 

การส่งผู้่านแสงต่อความร้อน (Light to Solar Gain) มากกว่า 1.0 และพ้ืนท่ีกระจกหน้าต่าง 

ตามแนวเปลือกอาคารตาม (1) ต้องไม่น้อยกว่าพื้นที่ผู้นังทึบ

   และในกรณีที่มีการผู้ลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในอาคาร สามารถ

นำาค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผู้ลิตได้ ไปหักออกจากค่าการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารได้

3. หลักเกณฑ์์และวิธี่ก�รคำำ�นำวณในำก�รออกแบับัอ�คำ�ร

 หลักเกณฑ์์และวิธิีการคำานวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบ และการใช้พลังงาน 

โดยรวมของอาคารเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์์ในการออกแบบอาคารเพื่อการ

อนรุกัษ์พลังงาน  ดงัอธิบิายในข้อ 2 มาตรฐานและหลกัเกณฑ์์ในการออกแบบอาคาร มรีายละเอียด

ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์์ วิธิีการคำานวณ และการรับรองผู้ลตรวจประเมิน 

ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร  
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั

และการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน ในระบบตา่ง ๆ  ของอาคาร พ.ศ. 2564 ซึง่มรีายละเอยีดวธิิกีารคำานวณ

ที่ค่อนข้างซับซ้อน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้พัฒนาโปรแกรม 

สำาหรับตรวจประเมินอาคารด้านพลังงานตามเกณฑ์์มาตรฐาน BEC ชื่อโปรแกรม BEC-Webbase

เพื่อใช้สำาหรับช่วยผูู้้ตรวจประเมินในการคำานวณหาค่าประสิทธิิภาพพลังงาน และตรวจสอบ 

ความสอดคล้องกับเกณฑ์์มาตรฐานประสิทธิิภาพพลังงาน ซ่ึงจะช่วยให้ผูู้้ตรวจประเมินหรือ 

ผูู้้ออกแบบสามารถออกแบบระบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานและ 

หลักเกณฑ์์ที่กฎกระทรวงฯ กำาหนด

 วิธิีการใช้งานโปรแกรม ผูู้้ตรวจประเมินเพียงลงทะเบียนเพื่อใช้โปรแกรมและจัดเตรียม

ข้อมูลของอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลง และป้อนข้อมูลลงในโปรแกรมฯ จากนั้นโปรแกรม 

จะทำาการประมวลผู้ลข้อมูล และรายงานผู้ลให้ทราบว่า ค่าประสิทธิิภาพพลังงานของอุปกรณ์หรือ

ระบบต่าง ๆ ของอาคารผู้่านเกณฑ์์หรือไม่ผู้่านเกณฑ์์มาตรฐานประสิทธิิภาพพลังงานที่กำาหนด  

ผูู้้ตรวจประเมินสามารถพิมพ์ผู้ลการประเมินเพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบ ในการยื่นขออนุญาต

ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามขั้นตอนที่กำาหนดได้

 ดังนั�น เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เป็นผู้ตรวจสอบจ่งไม่มีความจำาเป็นต้องตรวจสอบ 

รายละเอียดของวิธีีการคำานวณว่ามีความถูกต้องหรือไม่ เพียงตรวจสอบว่าข้อมูลจาก 

ผลการประเมินจากโปรแกรมท่ีแสดงในเอกสารแสดงค่าประสิทธีิภาพพลังงานของอาคาร 

เทยีบกบัขอ้มลูเกณฑ์ม์าตรฐานทีก่ำาหนดตามกฎกระทรวงวา่มคีวามสอดคลอ้งกนัหรือไมเ่ทา่นั�น

4. คำว�มถิ่้กต้องข้องผ้้ลงนำ�มรับัรองเอกส�ร

 เนื่องจากการออกแบบอาคารในระบบต่าง ๆ  เช่น ระบบเปลือกอาคาร และระบบการใช้

พลังงานต่าง ๆ  จำาเป็นต้องใช้ผูู้้ออกแบบในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปนิก และวิศวกร 

สาขาต่าง ๆ  ซึง่จะต้องได้รบัใบอนุญาตเป็นผูู้้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผูู้้ประกอบวิชาชีพ

สถาปตัยกรรมควบคมุ โดยทีก่ารออกแบบอาคารเพือ่การอนรุกัษพ์ลังงานนีจ้ดัอยูใ่นขอบขา่ยวชิาชพี

ดังกล่าวอยู่แล้ว จึงต้องปฏิิบัติงานภายใต้ขอบข่ายวิชาชีพที่มีองค์กรวิชาชีพ ได้แก่ สภาวิศวกร  

และสภาสถาปนิก ทำาหน้าที่ควบคุมดูแลในด้านความรู้ความสามารถ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ดงัน้ัน จงึไม่ถอืเป็นภาระของเจา้พนักงานท้องถิน่ในการพจิารณาดงักล่าวและสามารถใชห้ลกัเกณฑ์์

พิจารณาให้ใบอนุญาตได้เช่นเดียวกับวิธิีการปฏิิบัติที่ใช้โดยปกติ
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั

05
06

04
ข้ั�นำตอนำก�รยื�นำข้ออนำุญ�ต
ก่อสร้�งหรือดัดแปลงอ�คำ�ร
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ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร มีรายละเอียด ดังนี้

 1. สถาปนิกหรือวิศวกร ออกแบบหรือดัดแปลงอาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์์  

และข้อกำาหนด ที่ระบุในกฎกระทรวงฯ จากนั้นจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง  

ประกอบด้วย

  1.1 เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องยื่นตามปกติ ตามที่ระบุในรายการเอกสารสำาหรับยื่น 

ขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามแบบ ข.1  

ตามกฎกระทรวง กำาหนดหลักเกณฑ์์ วิธิีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุ

ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายด้วยการควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2564

  1.2 เอกสารแสดงค่าประสิทธิิภาพพลังงานของอาคาร ซึ่งลงนามรับรองโดยผูู้้ตรวจ

ประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และรายละเอียด 

ผู้ลการประเมินค่าประสิทธิิภาพพลังงาน ของอาคารแต่ละระบบ (ส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 6) (ออพ. 01 

และ ออพ.02) และหลักฐานแสดงใบอนุญาตเป็นผูู้้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ

สถาปัตยกรรมควบคุม

หมายเหตุ : ผ้้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

จะต้องเป็นผ้้รับผิดชอบความถู้กต้องของผลการประเมินประสิทธิิภาพพลังงาน  

(การประเมินด้วยโปรแกรม BEC)

 2. ผูู้้ยื่นขออนุญาตฯ นำาเอกสารในข้อ 1.1 และ 1.2 ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอ

อนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

 3. เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารข้อ 1.1 และ 1.2  

รวมถึงตรวจสอบผูู้้ลงนามรับรองเอกสารดังกล่าวว่าเป็นผูู้้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผูู้้ประกอบวิชาชีพ

อย่างถูกต้อง

  3.1 กรณีเอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง (ผ่าน) จะเข้าสู่กระบวนการตาม พ.ร.บ.ควบคุม

อาคารเดิม โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในข้อ 1.1 และ 1.2 แล้ว

พิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร    อ. 1   
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  3.2 หากเอกสารในข้อ 1.1 และ 1.2 ไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่ถูกต้อง (ไม่ผ่าน 

การตรวจสอบ) ให้ส่งคืนผูู้้ยื่นขออนุญาตฯ เพื่อแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องหากแก้ไขก็พิจารณาอนุญาต 

หากไม่แก้ไขก็เข้าสู่กระบวนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างใหม่

 4. เจ้าของอาคารผูู้้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ดำาเนินการก่อสร้าง

หรือดัดแปลงอาคาร และติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแบบและรายการที่ได้รับอนุญาต

 5. อาคารก่อสรา้งหรือดดัแปลงแล้วเสร็จ เจ้า้พนักงานท้อ้งถ่ิ่�น เขา้ตรวจสอบอาคารและ

ระบบ/อุปกรณ์ต่าง ๆ  ภายในอาคาร สำาหรับอาคารควบคุมการใช้งานให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต  

โดยเจา้ของอาคารยืน่เอกสารขอ้ 1.2 รายการดา้นการอนรุกัษพ์ลงังานเพิม่เตมิหากมกีารเปลีย่นแปลง

  5.1 อาคารและระบบ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคารได้ก่อสร้างหรือดัดแปลงเป็นไป

ตามเอกสารที่ได้รับอนุญาต (ผ่าน) จากนั้นเข้าสู่กระบวนการตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารเดิม  

โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะตรวจสอบความถูกต้องของอาคารและพิจารณาออกใบรับรอง 

การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร     อ. 5   

  5.2 หากอาคารและระบบ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคารไม่เป็นไปตามเอกสารที่ได้

รับอนุญาต (ไม่ผ่าน) ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินสั่งให้แก้ไขอาคารให้ถูกต้องเสียก่อน และให้ผูู้้ตรวจ

ประเมนิในการออกแบบก่อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารเพือ่การอนุรกัษ์พลังงานแสดงเอกสารขอ้ 1.2 

รายงานใหม่ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อยืนยันว่าอาคารเป็นไปตามที่มาตรฐานกำาหนด หากไม่เป็น

ไปตามนี้หรือไม่มีรายงานใหม่มาแสดง ให้ส่งคืนเจ้าของอาคารให้ผูู้้เก่ียวข้องปรับปรุง/แก้ไข และ 

จัดทำาเอกสารให้ถูกต้อง หากแก้ไขเอกสารก็ดำาเนินการตรวจสอบใหม่ หากไม่แก้ไขเอกสาร 

เข้าสู่กระบวนการยื่นขอใบรับรองการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใหม่

 6. เจ้าของอาคารเปิดใช้งานอาคาร
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ข้ั�นำตอนำก�ร
ยื�นำข้ออนำุญ�ต

อ. 1
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
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01

02

มยีรตเงอ้ต่ีทราสกอเ

/ราคาองอขา้จเ
โครงการ

03 น่ิถงอ้ทนางกันพา้จเ
ราคาอมุคบวค .บ.ร.พ มาต

 นอถอ้ืร งลปแดัด งา้รสอ่กตาญุนออขำคม์รอฟบบแ 1.ข บบแ
1.ข บบแนใุบะร่ีทมาตราคาอนลปแบบแราสกอเะลแ ราคาอยา้ยนอ่ืลคเอืรห

)4652 .ศ.พ ราคาอมุคบวค ฯงวรทะรกฏกมาต(

บบแกออู้ผ
)รกวศิว/กินปาถส(

งา้รสอ่กบบแกออรากนในิมเะรปจวรตรากลผนางยารบบแ 10 .พออ บบแ
 นางงัลพ์ษกัรุนอรากอ่ืพเราคาองลปแดัดอืรห

อืรหงา้รสอ่กบบแกออรากนในิมเะรปจวรตลผงอรบัรบบแ 20 .พออ บบแ
 นางงัลพ์ษกัรุนอรากอ่ืพเราคาองลปแดัด

น่ิถงอ้ทนางกันพา้จเอ่ตราคาองลปแดัดอืรหราคาองา้รสอ่กตาญุนออขน่ืย

งอ้ตกูถะลแนว้ถบรคราสกอเบอสจวรต

04 /ราคาองอขา้จเ
โครงการ

ตาญุนออขน่ืย่ีทมาตราคาองลปแดัดอืรหงา้รสอ่ก

)นัว 54 นใยาภ( 1 .อ บใกออาณราจิพนา่ผ

ขไ้กแง้จแ
นา่ผ่มไ

อ. 1

 ภาพที่ 10 ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

      ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อ. 1)
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ข้ั�นำตอนำก�ร
ยื�นำข้ออนำุญ�ต

อ. 5
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั

01

02

มยีรตเงอ้ต่ีทราสกอเ

/ราคาองอขา้จเ
โครงการ

03 น่ิถงอ้ทนางกันพา้จเ
ราคาอมุคบวค .บ.ร.พ มาต

บบแกออู้ผ
)รกวศิว/กินปาถส(

ราคาอยา้ยนอ่ืลคเอืรห งลปแดัด งา้รสอ่กรากงอรบัรบใอขง้จแอืสงันห
้ชใรากมุคบวคบวคทภเะรป

)4652 .ศ.พ ราคาอมุคบวค ฯงวรทะรกฏกมาต(

งา้รสอ่กบบแกออรากนในิมเะรปจวรตรากลผนางยารบบแ 10 .พออ บบแ
 นางงัลพ์ษกัรุนอรากอ่ืพเราคาองลปแดัดอืรห

อืรหงา้รสอ่กบบแกออรากนในิมเะรปจวรตลผงอรบัรบบแ 20 .พออ บบแ
 นางงัลพ์ษกัรุนอรากอ่ืพเราคาองลปแดัด

ราคาอยา้ยนอ่ืลคเรากอืรห งลปแดัดราก งา้รสอ่กรากงอรบัรบใอขน่ืย
ราคาอ้ชใดิปเตาญุนออขะลแ ้ชใรากมุคบวคทภเะรป

ราสกอเงอขงอ้ตกูถะลแนว้ถบรคมาวคบอสจวรต

 ๆ งา่ต์ณรกปุอบบะระลแ ราคาองลปแดัด งา้รสอ่กรากบอสจวรตา้ขเ
ตาญุนอบัร้ดไ่ีทราสกอเมาตปไน็ปเ

10 .พออ บบแนใุบะร่ีทมาตราคาอนลปแบบแ

04 /ราคาองอขา้จเ
โครงการ

ราคาอนาง้ชใดิปเ

)นัว 51 นใยาภ( 5 .อ บใกออาณราจิพนา่ผ

ขไ้กแง้จแ
นา่ผ่มไ

อ. 5

 ภาพที่ 12  ข้ันตอนการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคลือ่นย้ายอาคารประเภท 

      ควบคุมการใช้ (อ. 5)
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ข้ออนำุญ�ตก่อสร้�ง
อ�คำ�ร/ดัดแปลง

 ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร
เร่�อง การนำำาเกณฑ์์ BEC มาบังคับใช้้ตาม 

พรบ. ควบคุมอาคาร ปี 2565

ข้ั�นำตอนำก�ร



43

คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั

ขั้น
ตอ

นก
าร

ขอ
อนุ

ญ
าต

ก่อ
สร

้าง
อา

คา
ร/

ดัด
แป

ลง
 ต

าม
ปร

ะก
าศ

 ค
กก

.ค
วบ

คุม
อา

คา
ร 

เร
ื่อง

กา
รน

ำเ
กณ

ฑ์ 
BE

C 
มา

บัง
คับ

ใช
้ตา

ม 
พ

รบ
. ค

วบ
คุม

อา
คา

ร 
ปี 

25
65

กร
ณ

ี อ
อพ

.0
1 

หร
ือ 

ออ
พ.

02
 ไม

่คร
บถ

้วน
หร

ือไ
ม่ถ

ูกต
้อง

เป
็นไ

ปต
าม

เก
ณ

ฑ์
กร

ณ
ีไม

่เป
็นไ

ปต
าม

เก
ณ

ฑ์ม
าต

รฐ
าน

 แ
จ้ง

ให
้แก

้ไข

จัด
ทำ

แบ
บร

าย
งา

นผ
ลก

าร
ตร

วจ
ปร

ะเ
มิน

ตา
มแ

บบ
 อ

อพ
. 0

1 
ยื่น

คำ
ขอ

รับ
ใบ

อน
ุญ

าต
หร

ือแ
จ้ง

ต่อ
เจ้

าพ
นัก

งา
นท

้อง
ถิ่น

แล
ะ

ดำ
เน

ินก
าร

ตา
มม

าต
รา

 3
9 

ทว
ิ พ

ร้อ
ม

แบ
บ 

ออ
พ.

 0
1 

แล
ะ อ

อพ
. 0

2

ดำ
เน

ินก
าร

ก่อ
สร

้าง
 / 

ดัด
แป

ลง
หร

ือแ
ก้

ไข
อา

คา
ร 

จน
แล

้วเ
สร

็จ

กร
ณ

ีอา
คา

รป
ระ

เภ
ทค

วบ
คุม

กา
รใ

ช้
ยื่น

เป
็นห

นัง
สือ

แจ
้งใ

ห้เ
ข้า

ตร
วจ

สอ
บอ

าค
าร

พ
ร้อ

มแ
บบ

 อ
อพ

. 0
1 

แบ
บ 

ออ
พ.

 0
2

แล
ะเ

อก
สา

รป
ระ

กอ
บ

เข
้าใ
ช้อ

าค
าร

เจ้
าข

อง
อา

คา
ร

จัด
ทำ

แบ
บก

่อส
ร้า

ง/
ดัด

แป
ลง

กร
ณ

ีอา
คา

ร 
9 

ปร
ะเ

ภท
ที่เ

ข้า
ข่า

ย

ปร
ับแ

ก้
ไข

แบ
บ

แก
้ไข

จน
กว่

าจ
ะผ

่าน

จัด
ทำ

แบ
บแ

ละ
เอ

กส
าร

ที่เ
กี่ย

วข้
อง

สำ
หร

ับย
ื่นข

ออ
นุญ

าต
 ห

รือ
ยื่น

แจ
้งโ

ดย
ไม

่ขอ
รับ

ใบ
อน

ุญ
าต

ตา
มก

ฎห
มา

ยค
วบ

คุม
อา

คา
ร

ผู้อ
อก

แบ
บ

(ส
ถา

ปนิ
ก 

/ ว
ิศ

วก
ร)

ตร
วจ

แบ
บแ

ละ
เอ

กส
าร

เพื่
อพิ

จา
รณ

าอ
อก

ใบ
อน

ุญ
าต

 ห
รือ

ตร
วจ

สอ
บเ

อก
สา

รเ
พื่

ออ
อก

ใบ
รับ

แจ
้ง

แล
ะต

รว
จส

อบ
เอ

กส
าร

ที่ต
้อง

แน
บ

ตา
มแ

บบ
 อ

อพ
. 0

1 
แล

ะแ
บบ

 อ
อพ

. 0
2

ออ
กใ

บอ
นุญ

าต
ก่อ

สร
้าง

/ด
ัดแ

ปล
ง

หร
ืออ

อก
ใบ

รับ
แจ

้ง 
ตา

มม
าต

รา
 3

9 
ทว

ิ

ตร
วจ

สอ
บก

าร
ก่อ

สร
้าง

/ด
ัดแ

ปล
ง

ออ
กใ

บร
ับร

อง
กา

รก
่อส

ร้า
ง/

ดัด
แป

ลง
อา

คา
รป

ระ
เภ

ทค
วบ

คุม
กา

รใ
ช้ 

(อ
. 5

)

เจ้
าพ

นัก
งา

นท
้อง

ถิ่น
ตา

มก
ฎห

มา
ยค

วบ
คุม

อา
คา

ร

ตร
วจ

ปร
ะเ

มิน
แบ

บอ
าค

าร
ตา

มเ
กณ

ฑ์ม
าต

รฐ
าน

พ
ลัง

งา
น

จัด
ทำ

แบ
บร

ับร
อง

ผล
กา

รต
รว

จ
ปร

ะเ
มิน

 ต
าม

แบ
บ 

ออ
พ.

 0
2

พ
ร้อ

มเ
อก

สา
รป

ระ
กอ

บร
าย

งา
น

ตา
มท

ี่ระ
บุ 

ใน
แบ

บ 
ออ

พ.
 0

1

ตร
วจ

ปร
ะเ

มิน
กา

รก
่อส

ร้า
ง/

ดัด
แป

ลง
ว่า

ค่า
เป

็นไ
ปต

าม
เก

ณ
ฑ์ม

าต
รฐ

าน

กร
ณ

ีอา
คา

รป
ระ

เภ
ทค

วบ
คุม

กา
รใ

ช้
จัด

ทำ
แบ

บร
ับร

อง
ผล

กา
รต

รว
จป

ระ
เม

ิน
ตา

มแ
บบ

 อ
อพ

. 0
2 

ว่า
กา

รก
่อส

ร้า
ง 

/
ดัด

แป
ลง

 เป
็นไ

ปต
าม

เก
ณ

ฑ์ค่
าพ

ลัง
งา

น

ผู้ต
รว

จป
ระ

เม
ิน*

ที่ก
รม

พ
ัฒ

นา
พ

ลัง
งา

นท
ดแ

ทน
แล

ะอ
นุร

ักษ
์พ

ลัง
งา

นร
ับร

อง

*ผ
ู้ตร

วจ
ปร

ะเ
มิน

เป
็นบ

ุคค
ลเ

ดีย
วก

ับผู้
ออ

กแ
บบ

ก็ไ
ด้

ถ้า
มีค

ุณ
สม

บัต
ิตา

มก
ฎห

มา
ยอ

นุร
ักษ

์พ
ลัง

งา
น

นา่ผ

นา่ผ่มไ

กร
ณ

ีแบ
บข

ออ
นุญ

าต
ไม

่ถูก
ต้อ

งต
าม

กฎ
หม

าย
คว

บค
ุมอ

าค
าร



44

06
07

05



45

คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั

06
07

05
ก�รตรวจสอบัเอกส�ร



46

 เอกสารที่ผูู้้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารจะต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

เพื่อตรวจสอบ ประกอบด้วย

 1. แบบ ออพ. 01

 แบบรายงานผู้ลการตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบก่อสร้างหรือ

ดัดแปลงอาคาร (ตัวอย่างแสดงในภาคผนวก ก)

 2. แบบ ออพ. 02 

 แบบฟอร์มการรบัรองผู้ลตรวจประเมนิค่าอนรัุกษ์พลงังาน (ตวัอย่างแสดงในภาคผนวก ข) 

โดยแบบฟอรม์ดงักลา่ว ผูู้้ตรวจประเมนิในการออกแบบกอ่สรา้งหรือดดัแปลงอาคารเพือ่การอนรุกัษ์

พลังงานจะต้องกรอกข้อมูล ดังนี้

  1) วิธิีการที่ใช้เพื่อผู้่านการประเมินพลังงานเป็นแบบผู้่านทุกรายระบบ หรือผู้่าน 

การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร

   - ข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วย ประเภทอาคาร ชือ่โครงการและสถานที่ตั้ง และ 

ชื่อผูู้้ออกแบบ

   - รายละเอียดพื้นที่โครงการ รูปแบบอาคาร อุปกรณ์ประกอบอาคาร และ 

ราคาก่อสร้าง

  2) ผู้ลการประเมินแบบอาคารด้วยโปรแกรม BEC หรือโปรแกรมอื่นได้ท่ีได้รับ 

การรับรอง แสดงค่าประสิทธิิภาพพลังงานแต่ละระบบ หรืออุปกรณ์ของอาคารเทียบกับ 

เกณฑ์์มาตรฐานตามข้อกำาหนด ประกอบด้วย

   ส่วนที่ 1 ระบบเปลือกอาคาร

   ส่วนที่ 2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

   ส่วนที่ 3 ระบบปรับอากาศ

   ส่วนที่ 4 อุปกรณ์ผู้ลิตนำ้าร้อน

   ส่วนที่ 5 การใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร

   ส่วนที่ 6 การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร

  3) การรับรองข้อมูล โดยผูู้้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

เพื่อการอนุรักษ์พลังงานของอาคารเป็นผูู้้ลงนามรับรองข้อมูล
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 3. แบบฟอร์มสรุปผลรายงานการประเมินค่าอนุรักษ์์พลังงาน

 โดยโปรแกรม Building Energy Code (BEC) โดยมีตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปผู้ลรายงาน

การประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานโดยโปรแกรม BEC (ตัวอย่างแสดงในภาคผนวก ค)

 ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร หากมีการเปล่ียนแปลงที่อาจส่งผู้ลกระทบกับการใช้

พลังงานในอาคาร ผูู้้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์

พลังงาน จะต้องทำาการประเมินการใช้พลังงานในอาคารและทำาการรับรองเอกสารใหม่ เพื่อยืนยัน

ว่าอาคารไม่ได้ใช้พลังงานเพิ่มข้ึนจากแบบขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร จนเกินกว่าที่

กฎหมายกำาหนด นอกจากนี้ผูู้้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 

เพื่อการอนุรักษ์พลังงานต้องเข้าไปสุ่มตรวจสอบเปลือกอาคารและงานระบบ ดังนี้

  3.1 ผนังอาคารและหลังคาอาคาร สุ่มตรวจสอบผู้นัง 2-4 จุด และหลังคา 1-2 จุด 

ว่าวัสดุ พื้นที่ และการบังแดดให้กระจกเป็นไปตามแบบหรือดีกว่า เช่น การเพิ่มชั้นวัสดุจากเดิม  

การบังแดดเพิ่มเติม การลดพื้นที่กระจก หากไม่เป็นไปตามแบบ ผูู้้ตรวจประเมินในการออกแบบ

ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานต้องแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น  

ทำาให้การใช้พลังงานน้อยกว่าหรือเท่ากับแบบ

  3.2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตรวจสอบ 2-4 ห้อง ว่าจำานวน และชนิดหลอดไฟฟ้า  

เปน็ไปตามแบบหากไมเ่ป็นไปตามแบบ ผูู้ต้รวจประเมนิในการออกแบบกอ่สรา้งหรอืดดัแปลงอาคาร

เพื่อการอนุรักษ์พลังงานต้องแสดงให้เห็นว่า การใช้พลังงานดีกว่าหรือเท่ากับแบบ เช่น กำาลังไฟฟ้า

ต่อพื้นที่น้อยลง

  3.3 ระบบปรับอากาศ สุ่มตรวจสอบอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ 5-10 เครื่อง 

ว่าจำานวน ขนาด และประสิทธิิภาพเป็นไปตามแบบ หากไม่เป็นไปตามแบบผูู้้ตรวจประเมินในการ

ออกแบบกอ่สรา้งหรอืดดัแปลงอาคารเพือ่การอนรัุกษ์พลงังานตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่ค่าการใชพ้ลงังาน

ดีกว่าหรือเท่ากับแบบ เช่น ประสิทธิิภาพของอุปกรณ์ดีขึ้น

  3.4 ระบบผลิตนำ�าร้อน (ถ้ามี) สุ่มตรวจสอบ 1-2 เครื่อง จำานวน ขนาด และ

ประสิทธิิภาพ เป็นไปตามแบบหากไม่เป็นไปตามแบบ ผูู้้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้าง 

หรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานต้องแสดงให้เห็นว่าค่าการใช้พลังงานดีกว่าแบบ เช่น 

ค่าประสิทธิิภาพขั้นตำ่าสูงขึ้น หรืออัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงลดลง
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  3.5 การใชแ้สงธีรรมชาติ หรือพลังงานแสงอาทิตย์ (ถา้ม)ี ตรวจสอบวา่ประสทิธิภิาพ 

ในการก่อสร้างและติดตั้งจริงดีกว่าแบบหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแบบ ผูู้้ตรวจประเมินใน 

การออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานต้องแสดงให้เห็นว่าดีกว่าแบบ

 4. หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์์พลังงาน

  4.1 สำาเนาหนงัสอืรบัรองวา่เปน็ผูู้้ตรวจประเมนิในการออกแบบกอ่สรา้งหรอืดดัแปลง

อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

  4.2 สำาเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม/สถาปัตยกรรมควบคุมของผูู้้ตรวจ

ประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน

 ผูู้ต้รวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลงังานต้อง

รายงานการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งผู้ลกระทบต่อการใช้พลังงานของอาคารให้กับเจ้าพนักงานท้อง

ถิ่นทราบ เมื่อมีการตรวจสอบอาคารระหว่างการก่อสร้าง 07
06
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07
06

แบับัฟอร์ม
สำ�หรับัผ้้ตรวจประเมินำ

ในำก�รออกแบับัก่อสร้�งหรือดัดแปลง

อ�คำ�รเพื�อก�รอนำุรักษ์์พลังง�นำ
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 เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นผูู้้มีหน้าที่ตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคาร  

สามารถดำาเนินการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในเอกสารได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดภาระของเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้อย่างมาก จึงควรใช้แบบรายงานผู้ล

การตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร (ออพ. 01) 

(ตัวอย่างแสดงในภาคผนวก ก) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1.  ช่วงในการตรวจสอบ แบ่งเป็น

   ช่วงขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง

   ช่วงขอรับใบรับรองการก่อสร้าง/ดัดแปลง

 2.  เกณฑ์์ที่ใช้ในการออกแบบอาคาร แบ่งเป็น

   กรณีใช้เกณฑ์์ผู้่านมาตรฐานทุกรายระบบ

   กรณีใช้เกณฑ์์ผู้่านการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร

 3.  การรับรองข้อมูล โดยเจ้าของอาคาร/ผูู้้รับมอบอำานาจ 

 4.  สรปุผู้ลการตรวจสอบ ความครบถว้นของเอกสารประกอบไปดว้ย มเีอกสารครบถว้น

และถูกต้อง ประกอบไปด้วย

   แบบฟอร์มการรับรองผู้ลตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน (ออพ. 02)

   แบบฟอร์มสรปุผู้ลรายงานการประเมินคา่อนรัุกษพ์ลงังานโดยโปรแกรม BEC หรือ

โปรแกรมอื่นที่ได้รับการรับรอง

   สำาเนาหนังสือรับรองว่าเป็นผูู้้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลง

อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

   สำาเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สถาปัตยกรรมควบคุมของผูู้้ตรวจ

ประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

   แบบสถาปัตยกรรม ได้แก่ ผู้งับรเิวณ ผู้งัพืน้ รปูด้าน รปูตดั และรายการประกอบแบบ

   แบบระบบปรับอากาศ/ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง/ระบบอุปกรณ์ผู้ลิตนำ้าร้อน

 5.  ชว่งขอรับใบรับรองการก่อสร้าง ผูู้้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลง

อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตรวจสอบว่าระบบต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ ถ้ามี 

การเปลี่ยนแปลง ต้องตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ส่งผู้ลให้การใช้พลังงานรวมในอาคาร 

เพิ่มขึ้นเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด โดยตรวจสอบระบบต่าง ๆ ดังนี้
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  1. ผู้นังอาคารและหลังคาอาคาร

  2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

  3. ระบบปรับอากาศ

  4. ระบบผู้ลิตนำ้าร้อน (ถ้ามี)

  5. การใช้แสงธิรรมชาติ หรือพลังงานแสงอาทิตย์ (ถ้ามี)

 หากมีสรุปผู้ลการตรวจสอบว่าอาคารมีการก่อสร้างตรงตามแบบหรือมีการเปลี่ยนแปลง  

แตไ่ด้รบัการรับรองจากผูู้้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพือ่การอนุรกัษ์

พลังงานแล้วว่าประสิทธิิภาพการใช้พลังงานของอาคารไม่ลดลง ก็สามารถให้ผู้่านการตรวจสอบได้ 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลง แต่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ ให้ผูู้้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้าง

หรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทำาการประเมินค่าประสิทธิิภาพพลังงานของ 

อาคารใหม่ และยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
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ภ�คำผนำวก
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ภ�คำผนำวก ก
(แบบ ออพ. 01)

แบบรายงานผลการตรวจประเมิิน 
ในการออกแบบก่อสร้างหรือดััดัแปลง

อาคารเพืื่�อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน

(สำำ�หรัับผู้้�ตรัวจปรัะเมิินในก�รัออกแบบก่อสำรั��งหรัือ

ดััดัแปลงอ�ค�รัเพืื่�อก�รัอนุรัักษ์์พื่ลังง�น)
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ภ�คำผนำวก ข้
(แบบ ออพ. 02)

แบบรับรองผลตรวจประเมิิน
ในการออกแบบก่อสร้างหรือดััดัแปลง

อาคารเพืื่�อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน

(สำำ�หรัับผู้้�ตรัวจปรัะเมิินในก�รัออกแบบก่อสำรั��งหรัือ

ดััดัแปลงอ�ค�รัเพืื่�อก�รัอนุรัักษ์์พื่ลังง�น)
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ภ�คำผนำวก คำ
ตัวอย่่าง

แบบฟอร์มิสรุปผลรายงานการประเมิิน
ค่าอนุรักษ์์พื่ลังงาน โดัยโปรแกรมิ 
Building Energy Code (BEC)

(สำำ�หรัับผู้้�ตรัวจปรัะเมิินในก�รัออกแบบก่อสำรั��งหรัือ

ดััดัแปลงอ�ค�รัเพืื่�อก�รัอนุรัักษ์์พื่ลังง�น)
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั
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ภ�คำผนำวก ง
ตัวอย่่าง

การกรอกแบบรายงานผลการตรวจประเมิิน 
ในการออกแบบก่อสร้างหรือดััดัแปลงอาคาร 

เพืื่�อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน (ออพื่. 01)
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นายมั่งมี โชคอนันต์          44                                x xxxx xxxxx xx xx 
    12                 1                         -                      พระราม 1                             ปทุมวัน

    12                 1                         -                         พระราม 1                           ปทุมวัน

      ปทุมวัน                      กรุงเทพฯ                                    10330                 081 xxx xxxx

      ปทุมวัน                      กรุงเทพฯ                                    10330

นายชัยโชค รอดภัย
สถาปนิก                         สามัญ                   ส.สถ. xxxxx                   31/01/68

11                3                     อนุรักษ์                    พหลโยธิิน                        ลาดยาว
จตุจักร                       กรุงเทพฯ                                     10900                 082 xxx xxxx

อาคารสยามคู่ไทย
นายมั่งมี โชคอนันต์                                                  

นายมั่งมี โชคอนันต์                                                  

2

4
2

1

8

9          เมษายน          2564
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ภ�คำผนำวก จ
ตัวอย่่าง

การกรอกข้้อมิูลแบบรับรองผลตรวจประเมิิน
ในการออกแบบก่อสร้างหรือดััดัแปลงอาคาร 

เพืื่�อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน (ออพื่. 02)
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สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั

9          เมษายน         2564

อาคารสำานักงาน

อาคารสยามคู่ไทย
111 แขวงคลองถนน เขตบางรัก กรุงเทพฯ

บริษ์ัท ศิลป์สถาปัตย์ จำากัด

7,779

7,779

6,480
1,296

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

150 ล้าน           19,300

4 ชั�น/16 เมตร
ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตร
กระจกตัดแสงสีเขียวหนา 6 มม.

19%

ดาดฟ้าคอนกรีตมีฉนวนใยแก้วหนา 3 นิ�ว

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type)

หลอด CFL
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50

10

10

14

-

-

-

440,354.02

62.99

4.2

11.15

12.41

-

-

-

393,624.49

ไม่ผ่านเกณฑ์์

ผ่านเกณฑ์์

ไม่ผ่านเกณฑ์์

ผ่านเกณฑ์์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ผ่านเกณฑ์์

นายชัยโชค รอดภัย

นายชัยโชค รอดภัย

xx xxx

ว/ด/ป                                               ส.สถ. xxx       สามัญสถาปนิก
ว/ด/ป 

9 เมษ์ายน 2564



69

คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั

ภ�คำผนำวก ฉ
ตัวอย่่าง

แบบฟอร์มิใบอนุญาตก่อสร้าง ดััดัแปลง  
รื�อถอน หรือเคลื�อนย้ายอาคาร (แบบ อ. 1)
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั
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ภ�คำผนำวก ช
ตัวอย่่าง

แบบฟอร์มิใบรับรองการก่อสร้าง  
การดััดัแปลง หรือการเคลื�อนย้ายอาคาร 

ประเภทควบคุมิการใช้้ (แบบ อ. 5)
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั
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เพ่� อให้คนไทย ประเทศไทย 
มีีพลังง�นใช้้ มีั�นคง มีั�งคั�ง  
และยั�งย่น
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คู่่�มืือแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก�อสร้างอาคู่ารเพืื่� อการอนุรักษ์์พื่ลังงาน
สำำ�หรัับเจ้้�พนัักง�นัท้้องถิ่่�นัต�มกฎหม�ยว่่�ด้้ว่ยก�รัคว่บคุมอ�ค�รั



กองกำากับและอนำุรักษ์พลังงานำ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0 2223 0021-9 แฟกซ์ 0 2225 3785

Email : derc_c@dede.go.th

ศูนำย่์วิจัย่และจัดการทางด้านำพลังงานำ มหาวิทย่าลัย่นำเรศวร
โทร. 0 5596 3552

Email : remc@nu.ac.th

ที่่�ปรึึกษา






