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กฎกระทรวง 
(พ.ศ.๒๕๓๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ.๒๕๓๕ 
----------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดลอม โดยคําแนะนาํของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ออกกฎกระทรวง 
ไวดังตอไปนี ้
 
         หมวด ๑ 
         ขอบเขตการบังคับใช 
                ---------- 
 
  ขอ ๑  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับกับอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากําหนด 
อาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  ขอ ๒  ในกฎกระทรวงนี ้
  "อาคารเกา" หมายความวา อาคารที่ไดกอสรางแลวเสร็จหรือกําลังกอสรางหรือ 
ยังไมไดกอสรางแตไดยื่นขออนุญาตกอสรางไวกอนวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดใหอาคารนั้นเปน 
อาคารควบคุมตามมาตรา ๑๘ มีผลใชบังคับ 
  "อาคารใหม" หมายความวา อาคารที่ยื่นขออนุญาตกอสรางหลังวันที ่
พระราชกฤษฎีกากําหนดใหอาคารนั้นเปนอาคารควบคุมตามมาตรา ๑๘ มีผลใชบังคับ 
 
     หมวด ๒ 
     คาการถายเทความรอน 
             ----------- 
 
  ขอ ๓  คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร หรือสวนของอาคารที่มีการปรับ 
อากาศ 
  (๑) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร ทั้งอาคารใหมและอาคารเกา 
จะตองมีคาไมเกิน ๒๕ วัตตตอตารางเมตรของหลังคา 
  (๒) คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร หรือสวนของ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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อาคารที่มีการปรับอากาศจะตองมีคาดังตอไปนี้ 
  (ก) สําหรับอาคารใหม ไมเกินกวา ๔๕ วัตตตอตารางเมตรของผนังดานนอก 
  (ข) สําหรับอาคารเกา ไมเกินกวา ๕๕ วัตตตอตารางเมตรของผนังดานนอก 
  (๓) การคาคาการถานเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร หรอืสวน 
ของอาคารที่มีการปรับอากาศ ใหคํานวณจากคาเฉล่ียถวงน้ําหนักตามขนาดพื้นท่ีของผนังดานนอก 
แตละดานรวมกัน (weighted average) หรือสวนของผนังดานนอกแตละดานรวมกันของสวน 
ของอาคารที่มีการปรับอากาศ 
 
            หมวด ๓ 
          การใชพลังงานในอาคาร 
          ----------- 
 
  ขอ ๔  การใชไฟฟาสองสวางในอาคารโดยไมรวมพื้นที่ที่จอดรถ 
  (๑) ในกรณีท่ีมีการสองสวางดวยไฟฟาในอาคาร จะตองใหไดระดับความสอง 
สวางสําหรับงานแตละประเภทอยางเพียงพอตามหลักและวิธีการที่ยอมรับไดทางวิศวกรรม 
  (๒) อุปกรณ(ไฟฟาสําหรับใชสองสวางภายในอาคารโดยไมรวมพื้นที่ที่จอดรถ 
จะตองใชกําลังไฟฟาไมเกินคาดังตอไปนี้ 
 
  [ขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
  ขอ ๕  มาตรฐานการปรับอากาศในอาคาร 
  ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งในอาคารจะตองมีคาพลังไฟฟาตอตันความเย็น ที่ภาระ 
เต็มพิกัด (fullload) หรือที่ภาระใชงานจริง (actual load) ไมเกินกวาคาตามตาราง ดังตอไปนี ้
 
  [ขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
          หมวด ๔ 
          การประเมินหาคาการถายเทความรอน คากําลังไฟฟาสองสวางในอาคาร 
            และคาสมรรถนะของอุปกรณปรับอากาศ 
        ----------- 
 
  ขอ ๖  การคํานวณคาการถายเทความรอนของวัสดุกอสรางอาคาร ใหใชวิธีการ 
ดังตอไปนี ้
  (๑) สัมประสิทธิ์การนําความรอน (k) 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  คาสัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัสดุตาง ๆ ที่จะใชประกอบการคํานวณเพื่อ 
หาความนําความรอนของวัสดุใด ๆ ใหเปนไปตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ 
ส่ิงแวดลอมจะไดประกาศกําหนด 
  (๒) ความนําความรอน (C) 
  คาความนําความรอนของวัสดุใด ๆ คือ อัตราสวนระหวางคาสัมประสิทธิ ์การนํา 
ความรอนกับความหนาของวัสด ุซึ่งสามารถคํานวณไดดังสมการดังตอไปนี ้
 
  [ขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
  (๓) ความตานทานความรอน (R) 
  คาความตานทานความรอนของวัสดุใด ๆ คือสวนกลับของคาความนําความรอน 
ซึ่งคํานวณไดดังสมการดังตอไปนี้ 
 
  [ขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
  (๔) ความตานทานความรอนของฟลมอากาศ (air film) 
  ความตานทานความรอนของฟลมอากาศ สามารถแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ 
  (ก) ความตานทานความรอนของฟลมอากาศท่ีผิวดานนอกของอาคาร (Ro) 
  (ข) ความตานทานความรอนของฟลมอากาศท่ีผิวดานในของอาคาร (RI)  
  (ค) ความตานทานความรอนของฟลมอากาศ ที่อยูภายในชองวางอากาศของ 
ผนังหลังคาและเพดาน (Ra) สําหรับคาความตานทานความรอนของฟลมอากาศ ที่จะใชประกอบ
การคํานวณเพื่อหาคาความตานทานความรอนของวัสดุผนัง หรอืหลังคา  
ใหเปนไปตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมจะไดกระกาศกําหนด 
  (๕) ความตานทานความรอนรวม (RT) 
  การคํานวณหาคาความตานทานความรอนรวมของผนัง  หลังคาและเพดาน 
(RT) ซึ่งมีโครงสรางประกอบขึ้นจากวัสดุแตกตางกัน n ชนิด สามารถคํานวณโดยวิธีการดังตอไป
นี ้
  (ก) ในกรณีท่ีผนังอาคารประกอบดวยวัสดุ n ชนิด 
 
  [ขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
  (ข) ในกรณีที่ผนังอาคารมีชองวางอากาศ 
  การคํานวณหาคาความตานทานความรอนรวมของผนังหลังคาและเพดาน (RT) 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ซึ่งมีโครงสรางประกอบขึ้นจากวัสดุแตกตางกัน nชนิด และผนังอาคารมีชองวางอากาศสามารถ 
คํานวณโดยวิธีการดังตอไปนี ้
  [ขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
  ขอ ๗  การคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของอาคารใหใชวิธีการดังตอไปนี้ 
  คาการถายเทความรอน ของผนังดานนอกแตละดาน (OTTY) ใหคํานวณจาก 
สมการดังตอไปนี้ 
  [ขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
  (๒) คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกทั้งหมดของอาคาร (OTTV) 
คือคาเฉลี่ยที่ถวงน้ําหนักแลวของคาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกแตละดาน 
(OTTVIi) ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 
 
  [ขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
  ขอ ๘  การประเมินคาการใชไฟฟาในอาคาร 
  (๑) การใชไฟฟาสองสวางในอาคารโดยไมรวมพื้นที่ที่จอดรถ 
  คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุดท่ีติดต้ังในอาคาร คือ คากําลังไฟฟาสองสวางท่ีติด 
ต้ังเฉล่ียตอหนวยพ้ืนท่ีอาคารโดยไมรวมพ้ืนท่ีท่ีจอดรถ ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 
 
  [ขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
  (๒) มาตรฐานการปรับอากาศในอาคาร 
  (ก) สําหรับอาคารใหม 
  เครื่องทําความเย็นชนิดระบายความรอนดวยน้ํา และชนิดระบายความรอนดวย 
อากาศ ใหคํานวณคาสมรรถนะของเครื่องทําความเย็นที่ติดตั้งในอาคาร โดยวิธีดังตอไปน้ี 
 
  [ขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
  (ข) สําหรับอาคารเกา 
  สําหรับอาคารเกาใหใชหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการประเมินคาสมรรถนะ 
ของอุปกรณปรับอากาศของเครื่องทําความเย็นชนิดระบายความรอนดวยน้ํา และชนิดระบาย 
ความรอนดวยอากาศเหมือนกับอาคารใหม เวนแตเมื่อไมมีผลการทดสอบหรือรับรองคากําลัง 
ไฟฟาที่ใชของเครื่องทําความเย็นที่ภาระเต็มพิกัดและความสามารถในการทําความเย็นที่ภาระ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เต็มพิกัดโดยผูผลิตอุปกรณหรือสถาบันการทดสอบที่เชื่อถือ ไดใหใชวิธีการคํานวณโดยวิธี 
ดังตอไปนี ้
  (ข.๑) สวนทํานํ้าเย็นหอยโขง (centrifugal chiller) สวนทําน้ําเย็นแบบลูกสูบ 
(reciprocating chiller) หรือสวนทําน้ําเย็นแบบสกรู (screw chiller) ใหคํานวณคาสมรรถนะ 
ของสวนทําความเย็นท่ีติดต้ังในอาคารโดยวิธีดังตอไปน้ี 
 
  [ขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
     ใหไว ณ วันที ่๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘ 
           ย่ิงพันธ  มนะสิการ 
                รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวิทยาศาสตร 
                 เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
 
+---------------------------------------------------------------
---------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้ คือ โดยที่เจาของอาคารควบคุมตอง 
อนุรักษพลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน 
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.๒๕๓๘/๔๖ก./๖/๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๘] 
 
 


