เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

กฎกระทรวง
กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย รัฐ มนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใ หใ ชบังคับ เมื่อพน กําหนดหนึ่งรอยยี่ สิบวัน นับ แตวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
ประเภทและขนาดของอาคาร
ขอ ๒ การก อ สร า งหรื อ ดั ด แปลงอาคารดั ง ต อ ไปนี้ หากมี ข นาดพื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น
ในหลั ง เดี ย วกั น ตั้ ง แต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้ น ไป ต อ งมี ก ารออกแบบเพื่ อ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน
ตามกฎกระทรวงนี้

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

สถานศึกษา
สํานักงาน
อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
อาคารโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
อาคารสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
อาคารหางสรรพสินคาหรือศูนยการคา
หมวด ๒
มาตรฐานและหลักเกณฑในการออกแบบอาคาร
สวนที่ ๑
ระบบกรอบอาคาร

ขอ ๓ คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร
(๑) คาการถา ยเทความรอ นรวมของผนัง ดานนอกของอาคารในสวนที่มีก ารปรับอากาศ
ในแตละประเภทของอาคารตองมีคาไมเกินดังตอไปนี้
คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอก
ประเภทอาคาร
ของอาคาร (วัตตตอตารางเมตร)
๕๐
(ก) สถานศึกษา สํานักงาน
(ข) โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ
หางสรรพสินคา อาคารชุมนุมคน
๔๐
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด
๓๐
คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศ ใหคํานวณ
จากคาเฉลี่ยที่ถวงน้ําหนักของคาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารแตละดานรวมกัน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

(๒) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศในแตละประเภท
ของอาคารตองมีคาไมเกินดังตอไปนี้
ประเภทอาคาร
(ก) สถานศึกษา สํานักงาน
(ข) โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ
หางสรรพสินคา อาคารชุมนุมคน
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด

คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร
(วัตตตอตารางเมตร)
๑๕
๑๒
๑๐

(๓) อาคารที่มีการใชงานพื้นที่หลายลักษณะ พื้นที่แตละสวนตองใชขอกําหนดของระบบ
กรอบอาคารตามลักษณะการใชงานของพื้นที่แตละสวนนั้น
สวนที่ ๒
ระบบไฟฟาแสงสวาง
ขอ ๔ การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร โดยไมรวมพื้นที่จอดรถ
(๑) การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร ตองใหไดระดับความสองสวางสําหรับงานแตละ
ประเภทอย า งเพี ย งพอ และเป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม อาคารหรื อ กฎหมายเฉพาะ
วาดวยการนั้นกําหนด
(๒) อุปกรณ ไฟฟา สําหรั บ ใชส องสว างภายในอาคารตองใชกําลั งไฟฟ าในแตละประเภท
ของอาคารมีคาไมเกินดังตอไปนี้
ประเภทอาคาร
(ก) สถานศึกษา สํานักงาน
(ข) โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ
หางสรรพสินคา อาคารชุมนุมคน
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด

คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุด
(วัตตตอตารางเมตรของพื้นที่ใชงาน)
๑๔
๑๘
๑๒

(๓) อาคารที่มีการใชงานพื้นที่หลายลักษณะ พื้นที่แตละสวนตองใชคาในตารางตามลักษณะ
การใชงานของพื้นที่สวนนั้น

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

สวนที่ ๓
ระบบปรับอากาศ
ขอ ๕ ระบบปรับอากาศ ประเภทและขนาดตาง ๆ ของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายใน
อาคาร ตองมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ํา คาประสิทธิภาพการใหความเย็น และคาพลังไฟฟาตอตัน
ความเย็น เปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
สวนที่ ๔
อุปกรณผลิตน้ํารอน
ขอ ๖ อุ ป กรณ ผ ลิ ต น้ํ า ร อ นที่ ติ ด ตั้ ง ภายในอาคาร ต อ งมี ค า ประสิ ท ธิ ภ าพขั้ น ต่ํ า และ
คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(๑) หมอไอน้ําและหมอตมน้ํารอน
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

ประเภท
คาประสิทธิภาพขั้นต่ํา (รอยละ)
หมอไอน้ําที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง (oil fired steam boiler)
๘๕
หม อ ต ม น้ํา ร อ นที่ ใ ช น้ํา มั น เป น เชื้ อ เพลิ ง (oil fired hot
water boiler)
๘๐
หมอไอน้ําที่ใชแกสเปนเชื้อเพลิง (gas fired steam boiler)
๘๐
๘๐
หมอตมน้ํารอนที่ใชแกสเปนเชื้อเพลิง (gas fired hot water
boiler)

(๒) เครื่องทําน้ํารอนชนิดฮีตปมแบบใชอากาศเปนแหลงพลังงาน (air-source heat pump
water heater)
ภาวะพิกัด
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
อุณหภูมิอากาศ คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ํา
ลักษณะ
น้ําเขา
น้ําออก
การออกแบบ
(องศาเซลเซียส)
(ก) แบบที่ ๑
๓๐.๐
๕๐.๐
๓๐.๐
๓.๕
(ข) แบบที่ ๒
๓๐.๐
๖๐.๐
๓๐.๐
๓.๐

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

สวนที่ ๕
การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร
ขอ ๗ การขออนุ ญ าตก อ สรา งหรื อดั ด แปลงอาคารตามข อ ๒ ที่ไ ม เ ป น ไปตามเกณฑ
ที่กําหนดไวในหมวด ๒ สวนที่ ๑ สวนที่ ๒ หรือสวนที่ ๓ ใหพิจารณาตามเกณฑการพิจารณา
การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร
เกณฑการใชพลังงานโดยรวมของอาคารตามวรรคหนึ่ง ตองมีคาการใชพลังงานโดยรวม
ของอาคารดังกลาวต่ํากวาคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคารอางอิงที่มีพื้นที่การใชงาน ทิศทาง และ
พื้นที่ของกรอบอาคารแตละดานเปนเชนเดียวกับอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลง และมีคาของระบบ
กรอบอาคาร ระบบไฟฟาแสงสวาง และระบบปรับอากาศ เปนไปตามขอกําหนดของแตละระบบ
สวนที่ ๖
การใชพลังงานหมุนเวียนในระบบตาง ๆ ของอาคาร
ขอ ๘ เมื่อมีการใชพลังงานหมุนเวียนในอาคาร ใหยกเวนการนับรวมการใชไฟฟาบางสวน
ในอาคารในกรณีที่ระบบไฟฟาแสงสวางของอาคารที่มีการออกแบบเพื่อใชแสงธรรมชาติเพื่อการสองสวาง
ภายในอาคารในพื้น ที่ตามแนวกรอบอาคาร ใหถือเสมือ นวาไมมีการติดตั้งอุปกรณไฟฟาแสงสวาง
ในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคารนั้น โดยการออกแบบดังกลาวตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ตองแสดงอยางชัดเจนวา มี การออกแบบสวิ ตชที่สามารถเปดและปดอุปกรณไฟฟ า
แสงสวางที่ใ ชกับพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร โดยอุปกรณไฟฟาแสงสวางตองมีระยะหางจากกรอบ
อาคารไมเกิน ๑.๕ เทาของความสูงของหนาตางในพื้นที่นั้น และ
(๒) กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม (๑) ตองมีคาประสิทธิผ ลของสัมประสิทธิ์
การบังแดด (effective shading coefficient) ไมนอยกวา ๐.๓ และอัตราสวนการสงผานแสงตอความรอน
(light to solar gain) มากกวา ๑.๐ และพื้นที่กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม (๑) ตองไมนอยกวา
พื้นที่ผนังทึบ
ขอ ๙ อาคารที่ มี ก ารผลิ ต พลั ง งานไฟฟ าจากแสงอาทิ ตย เ พื่ อใช ใ นอาคาร สามารถนํ า
คาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดไปหักออกจากคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

หมวด ๓
หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคาร
ขอ ๑๐ หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคารตามหมวด ๒ ใหเปนไปตาม
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๑ แบบของอาคารที่ไดยื่นคําขออนุญาตหรือไดแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
วรรณรัตน ชาญนุกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญ ญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลัง งาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ บั ญ ญัติ ใ ห รัฐ มนตรีว าการกระทรวงพลังงานโดยคํา แนะนํา ของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร
ที่จ ะทํ าการกอสร างหรือดัด แปลงที่ตอ งมีก ารออกแบบเพื่อการอนุ รัก ษ พลังงาน และกําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารตามประเภท หรือขนาดของอาคารดังกลาวเพื่อการอนุรัก ษ
พลังงาน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

