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กฎกระทรวง 
กําหนดประเภท  หรือขนาดของอาคาร  และมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการ 

ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖   วรรคสอง  และมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติ 

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม 

การอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

หมวด  ๑ 
ประเภทและขนาดของอาคาร 

 

 

ขอ ๒ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารดังตอไปนี้   หากมีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้น 

ในหลังเดียวกันต้ังแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  ตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

ตามกฎกระทรวงนี้ 
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(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๒) สถานศึกษา 

(๓) สํานักงาน 

(๔) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 

(๕) อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

(๖) อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

(๗) อาคารโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๘) อาคารสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

(๙) อาคารหางสรรพสินคาหรือศูนยการคา 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานและหลักเกณฑในการออกแบบอาคาร 

 

 

สวนที่  ๑ 
ระบบกรอบอาคาร 

 

 

ขอ ๓ คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร   

(๑) คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศ 

ในแตละประเภทของอาคารตองมีคาไมเกินดังตอไปนี้ 

ประเภทอาคาร 
คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอก 

ของอาคาร  (วัตตตอตารางเมตร) 
(ก) สถานศึกษา  สํานักงาน   
(ข) โรงมหรสพ  ศูนยการคา  สถานบริการ 
 หางสรรพสินคา  อาคารชุมนุมคน   
(ค) โรงแรม  สถานพยาบาล  อาคารชุด 

๕๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 

คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศ  ใหคํานวณ

จากคาเฉลี่ยที่ถวงน้ําหนักของคาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารแตละดานรวมกัน 
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(๒) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศในแตละประเภท

ของอาคารตองมีคาไมเกินดังตอไปนี้ 

ประเภทอาคาร 
คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร 

(วัตตตอตารางเมตร) 
(ก) สถานศึกษา  สํานักงาน   
(ข) โรงมหรสพ  ศูนยการคา  สถานบริการ 
 หางสรรพสินคา  อาคารชุมนุมคน   
(ค) โรงแรม  สถานพยาบาล  อาคารชุด 

๑๕ 
 

๑๒ 
๑๐ 

(๓) อาคารที่มีการใชงานพื้นที่หลายลักษณะ  พื้นที่แตละสวนตองใชขอกําหนดของระบบ
กรอบอาคารตามลักษณะการใชงานของพื้นที่แตละสวนนั้น 

สวนที่  ๒ 
ระบบไฟฟาแสงสวาง 

 

 

ขอ ๔ การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร  โดยไมรวมพื้นที่จอดรถ   
(๑) การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร  ตองใหไดระดับความสองสวางสําหรับงานแตละ

ประเภทอยางเพียงพอ  และเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายเฉพาะ 
วาดวยการนั้นกําหนด 

(๒) อุปกรณไฟฟาสําหรับใชสองสวางภายในอาคารตองใชกําลังไฟฟาในแตละประเภท 
ของอาคารมีคาไมเกินดังตอไปนี้ 

ประเภทอาคาร 
คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุด 

(วัตตตอตารางเมตรของพื้นที่ใชงาน) 
(ก) สถานศึกษา  สํานักงาน   
(ข) โรงมหรสพ  ศูนยการคา  สถานบริการ 
 หางสรรพสินคา  อาคารชุมนุมคน   
(ค) โรงแรม  สถานพยาบาล  อาคารชุด 

๑๔ 
 

๑๘ 
๑๒ 

(๓) อาคารที่มีการใชงานพื้นที่หลายลักษณะ  พื้นที่แตละสวนตองใชคาในตารางตามลักษณะ
การใชงานของพื้นที่สวนนั้น 
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สวนที่  ๓ 
ระบบปรับอากาศ 

 

 

ขอ ๕ ระบบปรับอากาศ  ประเภทและขนาดตาง ๆ  ของระบบปรับอากาศที่ติดต้ังภายใน
อาคาร  ตองมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่า  คาประสิทธิภาพการใหความเย็น  และคาพลังไฟฟาตอตัน
ความเย็น  เปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

สวนที่  ๔ 
อุปกรณผลิตน้ํารอน 

 

 

ขอ ๖ อุปกรณผลิตน้ํารอนที่ ติดต้ังภายในอาคาร   ตองมีคาประสิทธิภาพข้ันตํ่าและ 
คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่าดังตอไปนี้ 

(๑) หมอไอน้ําและหมอตมน้ํารอน   

ประเภท คาประสิทธิภาพข้ันตํ่า  (รอยละ) 
(ก) หมอไอน้ําที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง  (oil  fired  steam  boiler) ๘๕ 
(ข) หมอตมน้ํารอนที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง  (oil  fired  hot  
 water  boiler) 

 
๘๐ 

(ค) หมอไอน้ําที่ใชแกสเปนเชื้อเพลิง  (gas  fired  steam  boiler) ๘๐ 
(ง) หมอตมน้ํารอนที่ใชแกสเปนเชื้อเพลิง  (gas  fired  hot  water  
 boiler) 

๘๐ 

(๒) เคร่ืองทําน้ํารอนชนิดฮีตปมแบบใชอากาศเปนแหลงพลังงาน  (air-source  heat  pump  
water  heater) 

ภาวะพิกัด 

คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่า ลักษณะ 
การออกแบบ 

อุณหภูมิ 
น้ําเขา 

อุณหภูมิ 
น้ําออก 

อุณหภูมิอากาศ 

(องศาเซลเซียส) 
(ก)  แบบที่  ๑ ๓๐.๐ ๕๐.๐ ๓๐.๐ ๓.๕ 
(ข)  แบบที่  ๒ ๓๐.๐ ๖๐.๐ ๓๐.๐ ๓.๐ 
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สวนที่  ๕ 
การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 

 

 

ขอ ๗ การขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารตามขอ  ๒  ที่ไมเปนไปตามเกณฑ 
ที่กําหนดไวในหมวด  ๒  สวนที่  ๑  สวนที่  ๒  หรือสวนที่  ๓  ใหพิจารณาตามเกณฑการพิจารณา 
การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 

เกณฑการใชพลังงานโดยรวมของอาคารตามวรรคหนึ่ง  ตองมีคาการใชพลังงานโดยรวม 
ของอาคารดังกลาวตํ่ากวาคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคารอางอิงที่มีพื้นที่การใชงาน  ทิศทาง  และ
พื้นที่ของกรอบอาคารแตละดานเปนเชนเดียวกับอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลง  และมีคาของระบบ
กรอบอาคาร  ระบบไฟฟาแสงสวาง  และระบบปรับอากาศ  เปนไปตามขอกําหนดของแตละระบบ 

สวนที่  ๖ 
การใชพลังงานหมุนเวียนในระบบตาง ๆ  ของอาคาร 

 

 

ขอ ๘ เมื่อมีการใชพลังงานหมุนเวียนในอาคาร  ใหยกเวนการนับรวมการใชไฟฟาบางสวน 

ในอาคารในกรณีที่ระบบไฟฟาแสงสวางของอาคารที่มีการออกแบบเพื่อใชแสงธรรมชาติเพื่อการสองสวาง

ภายในอาคารในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร  ใหถือเสมือนวาไมมีการติดต้ังอุปกรณไฟฟาแสงสวาง 

ในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคารนั้น  โดยการออกแบบดังกลาวตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ตองแสดงอยางชัดเจนวา  มีการออกแบบสวิตชที่สามารถเปดและปดอุปกรณไฟฟา 

แสงสวางที่ใชกับพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร  โดยอุปกรณไฟฟาแสงสวางตองมีระยะหางจากกรอบ

อาคารไมเกิน  ๑.๕  เทาของความสูงของหนาตางในพื้นที่นั้น  และ 

(๒) กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม  (๑)  ตองมีคาประสิทธิผลของสัมประสิทธิ์ 

การบังแดด  (effective  shading  coefficient)  ไมนอยกวา  ๐.๓  และอัตราสวนการสงผานแสงตอความรอน  

(light  to  solar  gain)  มากกวา  ๑.๐  และพื้นที่กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม  (๑)  ตองไมนอยกวา

พื้นที่ผนังทึบ   

ขอ ๙ อาคารที่มีการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยเพื่อใชในอาคาร  สามารถนํา 

คาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดไปหักออกจากคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 
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หมวด  ๓ 
หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคาร 

 

 

ขอ ๑๐ หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคารตามหมวด  ๒  ใหเปนไปตาม 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๑ แบบของอาคารที่ไดย่ืนคําขออนุญาตหรือไดแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยน
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วรรณรัตน  ชาญนุกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของ 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภท  หรือขนาดของอาคาร 
ท่ีจะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่ตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน  และกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ  และวิธีการในการออกแบบอาคารตามประเภท  หรือขนาดของอาคารดังกลาวเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


