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เพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคารใหดีกวา
เกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น
ประจำป 2562
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เรงดวนของรัฐบาล โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดออกกฎกระทรวง 
กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบ 
อาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดใหอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลงที่มีขนาด 
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 9 ประเภท ประกอบดวย 
สถานศึกษา สำนักงาน โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ อาคารชุมนุมคน โรงแรม 
โรงพยาบาล และอาคารชุด จะตองมีการออกแบบอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎกระทรวง 
กำหนด กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ไดวางแผนดำเนินงานภายใตนโยบายดังกลาวออกเปน 3 ชวง 
ไดแก ชวงแรก ผลักดันใหมีการบังคับใชกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและ
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน ที่อยู 
ระหวางการปรับปรุงแกไขรวมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยจะทยอยบังคับใชกับอาคาร 
ขนาดใหญพิเศษ ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปกอน แลวจึงบังคับใชกับอาคาร 
ที่มีพื้นที่อาคารต่ำกวา 10,000 ตารางเมตร จนถึง 2,000 ตารางเมตรในปถัดๆ ไป ซึ่งคาดวาจะมี 
ผลบังคับใชในอนาคตอันใกลนี้ ชวงที่สองคือการสนับสนุนสงเสริมอาคารที่กอสรางใหมใหมีการ 
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัสดุอาคาร การ 
สงเสริมประชาสัมพันธเกณฑ BEC การสนับสนุนการติดฉลาก BEC รวมถึงการสนับสนุนดวย 
มาตรการทางการเงินเพื่อการกอสรางหรือปรับปรุงอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑ BEC อันเปน 
การสงเสริมใหอาคารที่กอสรางใหมและอาคารเกามีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และชวง 
ที่สามคือการสงเสริมใหมีการสรางอาคาร Zero Energy Building

 อยางไรก็ตามการออกแบบและกอสรางอาคารเพื่อใหประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มขึ้น 
จากเดิมตามเกณฑ BEC นั้น เจาของอาคารจะตองลงทุนและมีคาใชจายเพื่อออกแบบ ปรับปรุง 
หรือดัดแปลงอาคารที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น พพ. จึงไดจัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือ 
ปรับปรุงอาคารใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเงินขึ้น เพื่อนำรองกลไก สนับสนุน 
การลงทุนในการปรับปรุงระบบตางๆ ของอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายและใช 
เปนกรณีศึกษาตัวอยางใหอาคารอื่นๆ ไดนำไปประยุกตใชเพื่อใหอาคารมีการใชพลังงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพตอไป

คำนำ

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

มิถุนายน 2562

คูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคาร    
ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น ประจำป 2562
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เรงดวนของรัฐบาล โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดออกกฎกระทรวง 
กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบ 
อาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดใหอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลงที่มีขนาด 
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 9 ประเภท ประกอบดวย 
สถานศึกษา สำนักงาน โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ อาคารชุมนุมคน โรงแรม 
โรงพยาบาล และอาคารชุด จะตองมีการออกแบบอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎกระทรวง 
กำหนด กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ไดวางแผนดำเนินงานภายใตนโยบายดังกลาวออกเปน 3 ชวง 
ไดแก ชวงแรก ผลักดันใหมีการบังคับใชกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและ
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน ที่อยู 
ระหวางการปรับปรุงแกไขรวมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยจะทยอยบังคับใชกับอาคาร 
ขนาดใหญพิเศษ ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปกอน แลวจึงบังคับใชกับอาคาร 
ที่มีพื้นที่อาคารต่ำกวา 10,000 ตารางเมตร จนถึง 2,000 ตารางเมตรในปถัดๆ ไป ซึ่งคาดวาจะมี 
ผลบังคับใชในอนาคตอันใกลนี้ ชวงที่สองคือการสนับสนุนสงเสริมอาคารที่กอสรางใหมใหมีการ 
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัสดุอาคาร การ 
สงเสริมประชาสัมพันธเกณฑ BEC การสนับสนุนการติดฉลาก BEC รวมถึงการสนับสนุนดวย 
มาตรการทางการเงินเพื่อการกอสรางหรือปรับปรุงอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑ BEC อันเปน 
การสงเสริมใหอาคารที่กอสรางใหมและอาคารเกามีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และชวง 
ที่สามคือการสงเสริมใหมีการสรางอาคาร Zero Energy Building

 อยางไรก็ตามการออกแบบและกอสรางอาคารเพื่อใหประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มขึ้น 
จากเดิมตามเกณฑ BEC นั้น เจาของอาคารจะตองลงทุนและมีคาใชจายเพื่อออกแบบ ปรับปรุง 
หรือดัดแปลงอาคารที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น พพ. จึงไดจัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือ 
ปรับปรุงอาคารใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเงินขึ้น เพื่อนำรองกลไก สนับสนุน 
การลงทุนในการปรับปรุงระบบตางๆ ของอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายและใช 
เปนกรณีศึกษาตัวอยางใหอาคารอื่นๆ ไดนำไปประยุกตใชเพื่อใหอาคารมีการใชพลังงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพตอไป

   หนา

1. มาตรฐานและหลักเกณฑในการออกแบบอาคาร 5
 เพื่อการอนุรักษพลังงานตามกฎหมาย 
 • สาระสำคัญของกฎกระทรวง 5 
 • ขอมูลประกอบการตรวจรับรองแบบอาคาร (ตรวจประเมินคาการอนุรักษพลังงาน) 8
 • การผานเกณฑ BEC 9
 • สาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับแกไข 9

2. หลักเกณฑ เงื่อนไข และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนการลงทุน 12
 เพื่อสรางหรือปรับปรุงอาคารใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเงิน
   • คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุน 12
 • หลักเกณฑและเงื่อนไขการสนับสนุน 12
 • ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน 14 
  
ภาคผนวก ก 15
กฎกระทรวง กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ
และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552  

ภาคผนวก ข 22
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการขอรับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือปรับปรุง 
อาคารใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเงิน

สารบัญ

   คูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคาร
ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น ประจำป 2562
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เรงดวนของรัฐบาล โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดออกกฎกระทรวง 
กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบ 
อาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดใหอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลงที่มีขนาด 
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 9 ประเภท ประกอบดวย 
สถานศึกษา สำนักงาน โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ อาคารชุมนุมคน โรงแรม 
โรงพยาบาล และอาคารชุด จะตองมีการออกแบบอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎกระทรวง 
กำหนด กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ไดวางแผนดำเนินงานภายใตนโยบายดังกลาวออกเปน 3 ชวง 
ไดแก ชวงแรก ผลักดันใหมีการบังคับใชกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและ
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน ที่อยู 
ระหวางการปรับปรุงแกไขรวมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยจะทยอยบังคับใชกับอาคาร 
ขนาดใหญพิเศษ ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปกอน แลวจึงบังคับใชกับอาคาร 
ที่มีพื้นที่อาคารต่ำกวา 10,000 ตารางเมตร จนถึง 2,000 ตารางเมตรในปถัดๆ ไป ซึ่งคาดวาจะมี 
ผลบังคับใชในอนาคตอันใกลนี้ ชวงที่สองคือการสนับสนุนสงเสริมอาคารที่กอสรางใหมใหมีการ 
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัสดุอาคาร การ 
สงเสริมประชาสัมพันธเกณฑ BEC การสนับสนุนการติดฉลาก BEC รวมถึงการสนับสนุนดวย 
มาตรการทางการเงินเพื่อการกอสรางหรือปรับปรุงอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑ BEC อันเปน 
การสงเสริมใหอาคารที่กอสรางใหมและอาคารเกามีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และชวง 
ที่สามคือการสงเสริมใหมีการสรางอาคาร Zero Energy Building

 อยางไรก็ตามการออกแบบและกอสรางอาคารเพื่อใหประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มขึ้น 
จากเดิมตามเกณฑ BEC นั้น เจาของอาคารจะตองลงทุนและมีคาใชจายเพื่อออกแบบ ปรับปรุง 
หรือดัดแปลงอาคารที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น พพ. จึงไดจัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือ 
ปรับปรุงอาคารใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเงินขึ้น เพื่อนำรองกลไก สนับสนุน 
การลงทุนในการปรับปรุงระบบตางๆ ของอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายและใช 
เปนกรณีศึกษาตัวอยางใหอาคารอื่นๆ ไดนำไปประยุกตใชเพื่อใหอาคารมีการใชพลังงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพตอไป

   หนา

1. มาตรฐานและหลักเกณฑในการออกแบบอาคาร 5
 เพื่อการอนุรักษพลังงานตามกฎหมาย 
 • สาระสำคัญของกฎกระทรวง 5 
 • ขอมูลประกอบการตรวจรับรองแบบอาคาร (ตรวจประเมินคาการอนุรักษพลังงาน) 8
 • การผานเกณฑ BEC 9
 • สาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับแกไข 9

2. หลักเกณฑ เงื่อนไข และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนการลงทุน 12
 เพื่อสรางหรือปรับปรุงอาคารใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเงิน
   • คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุน 12
 • หลักเกณฑและเงื่อนไขการสนับสนุน 12
 • ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน 14 
  
ภาคผนวก ก 15
กฎกระทรวง กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ
และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552  

ภาคผนวก ข 22
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการขอรับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือปรับปรุง 
อาคารใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเงิน

1. มาตรฐานและหลักเกณฑ�ในการออกแบบอาคาร
 เพ�่อการอนุรักษ�พลังงานตามกฎหมาย

• สาระสำคัญของกฎกระทรวง
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือ 
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ 
พลังงาน พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) โดยมีผลบังคับใชกับอาคารที่จะขออนุญาตกอสรางใหมหรือดัดแปลง ที่มี 
พื้นที่ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ใหมีการออกแบบใหผานเกณฑมาตรฐานการออกแบบอาคาร 
เพื่อการอนุรักษพลังงาน 

 อาคาร 9 ประเภท ประกอบดวย อาคารสำนักงาน สถานศึกษา โรงมโหรสพ หางสรรพสินคา 
อาคารชุมนุมคน อาคารสถานบริการ สถานพยาบาล อาคารชุด และโรงแรม โดยแบงกลุมตาม 
ชั่วโมงการใชงานตอวัน ดังนี้

 • กลุมที่ 1 ใชงานไมเกินวันละ 8 ชั่วโมง ไดแก สถานศึกษา และสำนักงาน
 • กลุมที่ 2 ใชงานไมเกินวันละ 12 ช่ัวโมง ไดแก ศูนยการคา อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ 
     และสถานบริการ
 • กลุมที่ 3 ใชงานไมเกินวันละ 24 ชั่วโมง ไดแก สถานพยาบาล โรงแรม และอาคารชุด

 1. ระบบเปลือกอาคาร: คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร (Overall 
thermal transfer value, OTTV) และคาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร (Roof 
thermal transfer value, RTTV) ในสวนท่ีมีการปรับอากาศในแตละประเภทอาคาร ตองมีคาไมเกิน
ที่กฎกระทรวงฯ กำหนด

 2. ระบบไฟฟาแสงสวาง: การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร โดยไมรวมพ้ืนท่ีจอดรถ ตองให
ไดระดับความสองสวางสำหรับงานแตละประเภทอยางเพียงพอ และเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ 
ควบคุมอาคารหรือกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้นกำหนด สวนอุปกรณไฟฟาสำหรับใชสองสวาง 
ภายในอาคารตองใชกำลังไฟฟาในแตละประเภทของอาคารมีคาไมเกินที่กฎกระทรวงฯ กำหนด

 3. ระบบปรับอากาศ: ประเภทและขนาดตางๆ ของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายในอาคาร 
ตองมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ คาประสิทธิภาพการใหความเย็น และคาพลังไฟฟาตอตัน 
ความเย็น เปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องการกำหนด 
คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ คาประสิทธิภาพการใหความเย็น และคาพลังไฟฟาตอตันความเย็น 
ของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใชงานในอาคาร พ.ศ. 2552
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 4. อุปกรณผลิตน้ำรอน: อุปกรณผลิตน้ำรอนที่ติดตั้งภายในอาคาร ตองมีคาประสิทธิภาพ 
ขั้นต่ำและคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำตามที่กฎกระทรวงฯ กำหนด

 5. การใชพลังงานหมุนเวียน: เมื่อมีการใชพลังงานหมุนเวียนในอาคาร ใหยกเวนการนับ 
รวมการใชไฟฟาบางสวนในอาคารในกรณีที่ระบบไฟฟาแสงสวางของอาคารมีการออกแบบเพื่อใช 
แสงธรรมชาติเพื่อการสองสวางภายในอาคารในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร ใหถือเสมือนวาไมมีการ 
ติดตั้งอุปกรณไฟฟาแสงสวางในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคารนั้น โดยการออกแบบดังกลาวตองเปนไป 
ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้

   1. ตองแสดงอยางชัดเจนวา มีการออกแบบสวิตชที ่สามารถเปดและปดอุปกรณไฟฟา 

แสงสวาง ที่ใชกับพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร โดยอุปกรณไฟฟาแสงสวางตองมีระยะหางจากกรอบ
อาคารไม เกิน 1.5 เทาของความสูงของหนาตางในพื้นที่นั้น และ

   2. กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตามขอ 1. ตองมีคาประสิทธิผลของสัมประสิทธิ์การ 
บังแดด (Effective shading coefficient) ไมนอยกวา 0.3 และอัตราสวนการสงผานแสงตอความ 
รอน (Light to solar gain) มากกวา 1.0 และตองมีพื้นที่กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม 
ขอ 1. ตองไมนอยกวาพื้นที่ผนังทึบ

 ทั้งนี้ อาคารที่มีการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยเพื่อใชในอาคาร สามารถนำคาพลังงาน 
ไฟฟาที่ผลิตไดไปหักออกจากคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร

 6. การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร: กรณีที่การขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลง 
อาคารตามกฎกระทรวงกำหนด ที่ไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนดไวในเรื่องระบบกรอบอาคาร เรื่อง 
ระบบไฟฟาแสงสวางและเรื่องระบบปรับอากาศ  ใหพิจารณาตามเกณฑการพิจารณาการใชพลังงาน 
โดยรวมของอาคาร เกณฑการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร ตองมีคาการใชพลังงานโดยรวมของ 
อาคารดังกลาวต่ำกวาคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคารอางอิงที่มีพื้นที่การใชงาน ทิศทางและ 
พ้ืนท่ีของกรอบอาคารแตละดานเปนเชนเดียวกับอาคารท่ีจะกอสรางหรือดัดแปลง และมีคาของระบบ 
กรอบอาคาร ระบบไฟฟาแสงสวางและระบบปรับอากาศ เปนไปตามขอกำหนดของแตละระบบ

• ขอมูลประกอบการตรวจรับรองแบบอาคาร 
 (ตรวจประเมินคาการอนุรักษพลังงาน)
 ในการตรวจประเมินแบบอาคารตามเกณฑมาตรฐาน  BEC  จำเปนตองใชแบบกอสรางอาคาร 
และเอกสาร อยางนอยดังนี้
 (1) แบบสถาปตยกรรม ไดแก ผังบริเวณ แปลนพื้นทุกชั้น แปลนหลังคา รูปดาน รูปตัด และสวน  
      ขยายที่เกี่ยวของกับเปลือกอาคาร
 (2) แบบโครงสราง ไดแก ผังเสา คาน และแบบแสดงหนาตัดคานและเสาที่เปลือกอาคาร
 (3) แบบระบบปรับอากาศ ไดแก ผังเคร่ืองปรับอากาศ และรายการแสดงประเภท ขนาดประสิทธิภาพ
 (4) แบบระบบไฟฟาแสงสวาง  ไดแก  ผังอุปกรณไฟฟาแสงสวาง  และรายการดวงโคมและ 
      หลอดไฟ
 (5) แบบอุปกรณผลิตน้ำรอน ระบุชนิดของอุปกรณและประสิทธิภาพพลังงาน (ถามี)
 (6) แบบรายละเอียดการใชพลังงานหมุนเวียน  ระบุปริมาณไฟฟาหรือพลังงานความรอน
     ที่สามารถผลิตไดใน 1 ป (ถามี)

คูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคาร    
ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น ประจำป 2562
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เรงดวนของรัฐบาล โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดออกกฎกระทรวง 
กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบ 
อาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดใหอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลงที่มีขนาด 
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 9 ประเภท ประกอบดวย 
สถานศึกษา สำนักงาน โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ อาคารชุมนุมคน โรงแรม 
โรงพยาบาล และอาคารชุด จะตองมีการออกแบบอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎกระทรวง 
กำหนด กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ไดวางแผนดำเนินงานภายใตนโยบายดังกลาวออกเปน 3 ชวง 
ไดแก ชวงแรก ผลักดันใหมีการบังคับใชกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและ
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน ที่อยู 
ระหวางการปรับปรุงแกไขรวมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยจะทยอยบังคับใชกับอาคาร 
ขนาดใหญพิเศษ ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปกอน แลวจึงบังคับใชกับอาคาร 
ที่มีพื้นที่อาคารต่ำกวา 10,000 ตารางเมตร จนถึง 2,000 ตารางเมตรในปถัดๆ ไป ซึ่งคาดวาจะมี 
ผลบังคับใชในอนาคตอันใกลนี้ ชวงที่สองคือการสนับสนุนสงเสริมอาคารที่กอสรางใหมใหมีการ 
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัสดุอาคาร การ 
สงเสริมประชาสัมพันธเกณฑ BEC การสนับสนุนการติดฉลาก BEC รวมถึงการสนับสนุนดวย 
มาตรการทางการเงินเพื่อการกอสรางหรือปรับปรุงอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑ BEC อันเปน 
การสงเสริมใหอาคารที่กอสรางใหมและอาคารเกามีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และชวง 
ที่สามคือการสงเสริมใหมีการสรางอาคาร Zero Energy Building

 อยางไรก็ตามการออกแบบและกอสรางอาคารเพื่อใหประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มขึ้น 
จากเดิมตามเกณฑ BEC นั้น เจาของอาคารจะตองลงทุนและมีคาใชจายเพื่อออกแบบ ปรับปรุง 
หรือดัดแปลงอาคารที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น พพ. จึงไดจัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือ 
ปรับปรุงอาคารใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเงินขึ้น เพื่อนำรองกลไก สนับสนุน 
การลงทุนในการปรับปรุงระบบตางๆ ของอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายและใช 
เปนกรณีศึกษาตัวอยางใหอาคารอื่นๆ ไดนำไปประยุกตใชเพื่อใหอาคารมีการใชพลังงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพตอไป

1. มาตรฐานและหลักเกณฑ�ในการออกแบบอาคาร
 เพ�่อการอนุรักษ�พลังงานตามกฎหมาย

• สาระสำคัญของกฎกระทรวง
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือ 
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ 
พลังงาน พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) โดยมีผลบังคับใชกับอาคารที่จะขออนุญาตกอสรางใหมหรือดัดแปลง ที่มี 
พื้นที่ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ใหมีการออกแบบใหผานเกณฑมาตรฐานการออกแบบอาคาร 
เพื่อการอนุรักษพลังงาน 

 อาคาร 9 ประเภท ประกอบดวย อาคารสำนักงาน สถานศึกษา โรงมโหรสพ หางสรรพสินคา 
อาคารชุมนุมคน อาคารสถานบริการ สถานพยาบาล อาคารชุด และโรงแรม โดยแบงกลุมตาม 
ชั่วโมงการใชงานตอวัน ดังนี้

 • กลุมที่ 1 ใชงานไมเกินวันละ 8 ชั่วโมง ไดแก สถานศึกษา และสำนักงาน
 • กลุมที่ 2 ใชงานไมเกินวันละ 12 ช่ัวโมง ไดแก ศูนยการคา อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ 
     และสถานบริการ
 • กลุมที่ 3 ใชงานไมเกินวันละ 24 ชั่วโมง ไดแก สถานพยาบาล โรงแรม และอาคารชุด

า

 1. ระบบเปลือกอาคาร: คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร (Overall 
thermal transfer value, OTTV) และคาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร (Roof 
thermal transfer value, RTTV) ในสวนท่ีมีการปรับอากาศในแตละประเภทอาคาร ตองมีคาไมเกิน
ที่กฎกระทรวงฯ กำหนด

 2. ระบบไฟฟาแสงสวาง: การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร โดยไมรวมพ้ืนท่ีจอดรถ ตองให
ไดระดับความสองสวางสำหรับงานแตละประเภทอยางเพียงพอ และเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ 
ควบคุมอาคารหรือกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้นกำหนด สวนอุปกรณไฟฟาสำหรับใชสองสวาง 
ภายในอาคารตองใชกำลังไฟฟาในแตละประเภทของอาคารมีคาไมเกินที่กฎกระทรวงฯ กำหนด

 3. ระบบปรับอากาศ: ประเภทและขนาดตางๆ ของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายในอาคาร 
ตองมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ คาประสิทธิภาพการใหความเย็น และคาพลังไฟฟาตอตัน 
ความเย็น เปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องการกำหนด 
คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ คาประสิทธิภาพการใหความเย็น และคาพลังไฟฟาตอตันความเย็น 
ของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใชงานในอาคาร พ.ศ. 2552

 กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการ 
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑในการออก 
แบบอาคาร ประกอบดวย 6 สวน ไดแก ระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบปรับอากาศ
อุปกรณผลิตน้ำรอน การใชพลังงานหมุนเวียน และการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร

ระบบหลัก 6 ระบบ

 4. อุปกรณผลิตน้ำรอน: อุปกรณผลิตน้ำรอนที่ติดตั้งภายในอาคาร ตองมีคาประสิทธิภาพ 
ขั้นต่ำและคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำตามที่กฎกระทรวงฯ กำหนด

 5. การใชพลังงานหมุนเวียน: เมื่อมีการใชพลังงานหมุนเวียนในอาคาร ใหยกเวนการนับ 
รวมการใชไฟฟาบางสวนในอาคารในกรณีที่ระบบไฟฟาแสงสวางของอาคารมีการออกแบบเพื่อใช 
แสงธรรมชาติเพื่อการสองสวางภายในอาคารในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร ใหถือเสมือนวาไมมีการ 
ติดตั้งอุปกรณไฟฟาแสงสวางในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคารนั้น โดยการออกแบบดังกลาวตองเปนไป 
ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้

   1. ตองแสดงอยางชัดเจนวา มีการออกแบบสวิตชที ่สามารถเปดและปดอุปกรณไฟฟา 

แสงสวาง ที่ใชกับพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร โดยอุปกรณไฟฟาแสงสวางตองมีระยะหางจากกรอบ
อาคารไม เกิน 1.5 เทาของความสูงของหนาตางในพื้นที่นั้น และ

   2. กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตามขอ 1. ตองมีคาประสิทธิผลของสัมประสิทธิ์การ 
บังแดด (Effective shading coefficient) ไมนอยกวา 0.3 และอัตราสวนการสงผานแสงตอความ 
รอน (Light to solar gain) มากกวา 1.0 และตองมีพื้นที่กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม 
ขอ 1. ตองไมนอยกวาพื้นที่ผนังทึบ

 ทั้งนี้ อาคารที่มีการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยเพื่อใชในอาคาร สามารถนำคาพลังงาน 
ไฟฟาที่ผลิตไดไปหักออกจากคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร

 6. การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร: กรณีที่การขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลง 
อาคารตามกฎกระทรวงกำหนด ที่ไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนดไวในเรื่องระบบกรอบอาคาร เรื่อง 
ระบบไฟฟาแสงสวางและเรื่องระบบปรับอากาศ  ใหพิจารณาตามเกณฑการพิจารณาการใชพลังงาน 
โดยรวมของอาคาร เกณฑการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร ตองมีคาการใชพลังงานโดยรวมของ 
อาคารดังกลาวต่ำกวาคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคารอางอิงที่มีพื้นที่การใชงาน ทิศทางและ 
พ้ืนท่ีของกรอบอาคารแตละดานเปนเชนเดียวกับอาคารท่ีจะกอสรางหรือดัดแปลง และมีคาของระบบ 
กรอบอาคาร ระบบไฟฟาแสงสวางและระบบปรับอากาศ เปนไปตามขอกำหนดของแตละระบบ

• ขอมูลประกอบการตรวจรับรองแบบอาคาร 
 (ตรวจประเมินคาการอนุรักษพลังงาน)
 ในการตรวจประเมินแบบอาคารตามเกณฑมาตรฐาน  BEC  จำเปนตองใชแบบกอสรางอาคาร 
และเอกสาร อยางนอยดังนี้
 (1) แบบสถาปตยกรรม ไดแก ผังบริเวณ แปลนพื้นทุกชั้น แปลนหลังคา รูปดาน รูปตัด และสวน  
      ขยายที่เกี่ยวของกับเปลือกอาคาร
 (2) แบบโครงสราง ไดแก ผังเสา คาน และแบบแสดงหนาตัดคานและเสาที่เปลือกอาคาร
 (3) แบบระบบปรับอากาศ ไดแก ผังเคร่ืองปรับอากาศ และรายการแสดงประเภท ขนาดประสิทธิภาพ
 (4) แบบระบบไฟฟาแสงสวาง  ไดแก  ผังอุปกรณไฟฟาแสงสวาง  และรายการดวงโคมและ 
      หลอดไฟ
 (5) แบบอุปกรณผลิตน้ำรอน ระบุชนิดของอุปกรณและประสิทธิภาพพลังงาน (ถามี)
 (6) แบบรายละเอียดการใชพลังงานหมุนเวียน  ระบุปริมาณไฟฟาหรือพลังงานความรอน
     ที่สามารถผลิตไดใน 1 ป (ถามี)

   คูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคาร
ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น ประจำป 2562
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เรงดวนของรัฐบาล โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดออกกฎกระทรวง 
กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบ 
อาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดใหอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลงที่มีขนาด 
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 9 ประเภท ประกอบดวย 
สถานศึกษา สำนักงาน โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ อาคารชุมนุมคน โรงแรม 
โรงพยาบาล และอาคารชุด จะตองมีการออกแบบอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎกระทรวง 
กำหนด กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ไดวางแผนดำเนินงานภายใตนโยบายดังกลาวออกเปน 3 ชวง 
ไดแก ชวงแรก ผลักดันใหมีการบังคับใชกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและ
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน ที่อยู 
ระหวางการปรับปรุงแกไขรวมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยจะทยอยบังคับใชกับอาคาร 
ขนาดใหญพิเศษ ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปกอน แลวจึงบังคับใชกับอาคาร 
ที่มีพื้นที่อาคารต่ำกวา 10,000 ตารางเมตร จนถึง 2,000 ตารางเมตรในปถัดๆ ไป ซึ่งคาดวาจะมี 
ผลบังคับใชในอนาคตอันใกลนี้ ชวงที่สองคือการสนับสนุนสงเสริมอาคารที่กอสรางใหมใหมีการ 
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัสดุอาคาร การ 
สงเสริมประชาสัมพันธเกณฑ BEC การสนับสนุนการติดฉลาก BEC รวมถึงการสนับสนุนดวย 
มาตรการทางการเงินเพื่อการกอสรางหรือปรับปรุงอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑ BEC อันเปน 
การสงเสริมใหอาคารที่กอสรางใหมและอาคารเกามีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และชวง 
ที่สามคือการสงเสริมใหมีการสรางอาคาร Zero Energy Building

 อยางไรก็ตามการออกแบบและกอสรางอาคารเพื่อใหประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มขึ้น 
จากเดิมตามเกณฑ BEC นั้น เจาของอาคารจะตองลงทุนและมีคาใชจายเพื่อออกแบบ ปรับปรุง 
หรือดัดแปลงอาคารที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น พพ. จึงไดจัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือ 
ปรับปรุงอาคารใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเงินขึ้น เพื่อนำรองกลไก สนับสนุน 
การลงทุนในการปรับปรุงระบบตางๆ ของอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายและใช 
เปนกรณีศึกษาตัวอยางใหอาคารอื่นๆ ไดนำไปประยุกตใชเพื่อใหอาคารมีการใชพลังงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพตอไป

1. มาตรฐานและหลักเกณฑ�ในการออกแบบอาคาร
 เพ�่อการอนุรักษ�พลังงานตามกฎหมาย

• สาระสำคัญของกฎกระทรวง
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือ 
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ 
พลังงาน พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) โดยมีผลบังคับใชกับอาคารที่จะขออนุญาตกอสรางใหมหรือดัดแปลง ที่มี 
พื้นที่ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ใหมีการออกแบบใหผานเกณฑมาตรฐานการออกแบบอาคาร 
เพื่อการอนุรักษพลังงาน 

 อาคาร 9 ประเภท ประกอบดวย อาคารสำนักงาน สถานศึกษา โรงมโหรสพ หางสรรพสินคา 
อาคารชุมนุมคน อาคารสถานบริการ สถานพยาบาล อาคารชุด และโรงแรม โดยแบงกลุมตาม 
ชั่วโมงการใชงานตอวัน ดังนี้

 • กลุมที่ 1 ใชงานไมเกินวันละ 8 ชั่วโมง ไดแก สถานศึกษา และสำนักงาน
 • กลุมที่ 2 ใชงานไมเกินวันละ 12 ช่ัวโมง ไดแก ศูนยการคา อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ 
     และสถานบริการ
 • กลุมที่ 3 ใชงานไมเกินวันละ 24 ชั่วโมง ไดแก สถานพยาบาล โรงแรม และอาคารชุด

 1. ระบบเปลือกอาคาร: คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร (Overall 
thermal transfer value, OTTV) และคาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร (Roof 
thermal transfer value, RTTV) ในสวนท่ีมีการปรับอากาศในแตละประเภทอาคาร ตองมีคาไมเกิน
ที่กฎกระทรวงฯ กำหนด

 2. ระบบไฟฟาแสงสวาง: การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร โดยไมรวมพ้ืนท่ีจอดรถ ตองให
ไดระดับความสองสวางสำหรับงานแตละประเภทอยางเพียงพอ และเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ 
ควบคุมอาคารหรือกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้นกำหนด สวนอุปกรณไฟฟาสำหรับใชสองสวาง 
ภายในอาคารตองใชกำลังไฟฟาในแตละประเภทของอาคารมีคาไมเกินที่กฎกระทรวงฯ กำหนด

 3. ระบบปรับอากาศ: ประเภทและขนาดตางๆ ของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายในอาคาร 
ตองมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ คาประสิทธิภาพการใหความเย็น และคาพลังไฟฟาตอตัน 
ความเย็น เปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องการกำหนด 
คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ คาประสิทธิภาพการใหความเย็น และคาพลังไฟฟาตอตันความเย็น 
ของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใชงานในอาคาร พ.ศ. 2552

 4. อุปกรณผลิตน้ำรอน: อุปกรณผลิตน้ำรอนที่ติดตั้งภายในอาคาร ตองมีคาประสิทธิภาพ 
ขั้นต่ำและคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำตามที่กฎกระทรวงฯ กำหนด

 5. การใชพลังงานหมุนเวียน: เมื่อมีการใชพลังงานหมุนเวียนในอาคาร ใหยกเวนการนับ 
รวมการใชไฟฟาบางสวนในอาคารในกรณีที่ระบบไฟฟาแสงสวางของอาคารมีการออกแบบเพื่อใช 
แสงธรรมชาติเพื่อการสองสวางภายในอาคารในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร ใหถือเสมือนวาไมมีการ 
ติดตั้งอุปกรณไฟฟาแสงสวางในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคารนั้น โดยการออกแบบดังกลาวตองเปนไป 
ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้

   1. ตองแสดงอยางชัดเจนวา มีการออกแบบสวิตชที ่สามารถเปดและปดอุปกรณไฟฟา 

แสงสวาง ที่ใชกับพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร โดยอุปกรณไฟฟาแสงสวางตองมีระยะหางจากกรอบ
อาคารไม เกิน 1.5 เทาของความสูงของหนาตางในพื้นที่นั้น และ

   2. กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตามขอ 1. ตองมีคาประสิทธิผลของสัมประสิทธิ์การ 
บังแดด (Effective shading coefficient) ไมนอยกวา 0.3 และอัตราสวนการสงผานแสงตอความ 
รอน (Light to solar gain) มากกวา 1.0 และตองมีพื้นที่กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม 
ขอ 1. ตองไมนอยกวาพื้นที่ผนังทึบ

 ทั้งนี้ อาคารที่มีการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยเพื่อใชในอาคาร สามารถนำคาพลังงาน 
ไฟฟาที่ผลิตไดไปหักออกจากคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร

 6. การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร: กรณีที่การขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลง 
อาคารตามกฎกระทรวงกำหนด ที่ไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนดไวในเรื่องระบบกรอบอาคาร เรื่อง 
ระบบไฟฟาแสงสวางและเรื่องระบบปรับอากาศ  ใหพิจารณาตามเกณฑการพิจารณาการใชพลังงาน 
โดยรวมของอาคาร เกณฑการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร ตองมีคาการใชพลังงานโดยรวมของ 
อาคารดังกลาวต่ำกวาคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคารอางอิงที่มีพื้นที่การใชงาน ทิศทางและ 
พ้ืนท่ีของกรอบอาคารแตละดานเปนเชนเดียวกับอาคารท่ีจะกอสรางหรือดัดแปลง และมีคาของระบบ 
กรอบอาคาร ระบบไฟฟาแสงสวางและระบบปรับอากาศ เปนไปตามขอกำหนดของแตละระบบ

• ขอมูลประกอบการตรวจรับรองแบบอาคาร 
 (ตรวจประเมินคาการอนุรักษพลังงาน)
 ในการตรวจประเมินแบบอาคารตามเกณฑมาตรฐาน  BEC  จำเปนตองใชแบบกอสรางอาคาร 
และเอกสาร อยางนอยดังนี้
 (1) แบบสถาปตยกรรม ไดแก ผังบริเวณ แปลนพื้นทุกชั้น แปลนหลังคา รูปดาน รูปตัด และสวน  
      ขยายที่เกี่ยวของกับเปลือกอาคาร
 (2) แบบโครงสราง ไดแก ผังเสา คาน และแบบแสดงหนาตัดคานและเสาที่เปลือกอาคาร
 (3) แบบระบบปรับอากาศ ไดแก ผังเคร่ืองปรับอากาศ และรายการแสดงประเภท ขนาดประสิทธิภาพ
 (4) แบบระบบไฟฟาแสงสวาง  ไดแก  ผังอุปกรณไฟฟาแสงสวาง  และรายการดวงโคมและ 
      หลอดไฟ
 (5) แบบอุปกรณผลิตน้ำรอน ระบุชนิดของอุปกรณและประสิทธิภาพพลังงาน (ถามี)
 (6) แบบรายละเอียดการใชพลังงานหมุนเวียน  ระบุปริมาณไฟฟาหรือพลังงานความรอน
     ที่สามารถผลิตไดใน 1 ป (ถามี)

คูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคาร    
ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น ประจำป 2562
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เรงดวนของรัฐบาล โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดออกกฎกระทรวง 
กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบ 
อาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดใหอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลงที่มีขนาด 
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 9 ประเภท ประกอบดวย 
สถานศึกษา สำนักงาน โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ อาคารชุมนุมคน โรงแรม 
โรงพยาบาล และอาคารชุด จะตองมีการออกแบบอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎกระทรวง 
กำหนด กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ไดวางแผนดำเนินงานภายใตนโยบายดังกลาวออกเปน 3 ชวง 
ไดแก ชวงแรก ผลักดันใหมีการบังคับใชกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและ
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน ที่อยู 
ระหวางการปรับปรุงแกไขรวมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยจะทยอยบังคับใชกับอาคาร 
ขนาดใหญพิเศษ ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปกอน แลวจึงบังคับใชกับอาคาร 
ที่มีพื้นที่อาคารต่ำกวา 10,000 ตารางเมตร จนถึง 2,000 ตารางเมตรในปถัดๆ ไป ซึ่งคาดวาจะมี 
ผลบังคับใชในอนาคตอันใกลนี้ ชวงที่สองคือการสนับสนุนสงเสริมอาคารที่กอสรางใหมใหมีการ 
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัสดุอาคาร การ 
สงเสริมประชาสัมพันธเกณฑ BEC การสนับสนุนการติดฉลาก BEC รวมถึงการสนับสนุนดวย 
มาตรการทางการเงินเพื่อการกอสรางหรือปรับปรุงอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑ BEC อันเปน 
การสงเสริมใหอาคารที่กอสรางใหมและอาคารเกามีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และชวง 
ที่สามคือการสงเสริมใหมีการสรางอาคาร Zero Energy Building

 อยางไรก็ตามการออกแบบและกอสรางอาคารเพื่อใหประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มขึ้น 
จากเดิมตามเกณฑ BEC นั้น เจาของอาคารจะตองลงทุนและมีคาใชจายเพื่อออกแบบ ปรับปรุง 
หรือดัดแปลงอาคารที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น พพ. จึงไดจัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือ 
ปรับปรุงอาคารใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเงินขึ้น เพื่อนำรองกลไก สนับสนุน 
การลงทุนในการปรับปรุงระบบตางๆ ของอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายและใช 
เปนกรณีศึกษาตัวอยางใหอาคารอื่นๆ ไดนำไปประยุกตใชเพื่อใหอาคารมีการใชพลังงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพตอไป

1. มาตรฐานและหลักเกณฑ�ในการออกแบบอาคาร
 เพ�่อการอนุรักษ�พลังงานตามกฎหมาย

• สาระสำคัญของกฎกระทรวง
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือ 
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ 
พลังงาน พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) โดยมีผลบังคับใชกับอาคารที่จะขออนุญาตกอสรางใหมหรือดัดแปลง ที่มี 
พื้นที่ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ใหมีการออกแบบใหผานเกณฑมาตรฐานการออกแบบอาคาร 
เพื่อการอนุรักษพลังงาน 

 อาคาร 9 ประเภท ประกอบดวย อาคารสำนักงาน สถานศึกษา โรงมโหรสพ หางสรรพสินคา 
อาคารชุมนุมคน อาคารสถานบริการ สถานพยาบาล อาคารชุด และโรงแรม โดยแบงกลุมตาม 
ชั่วโมงการใชงานตอวัน ดังนี้

 • กลุมที่ 1 ใชงานไมเกินวันละ 8 ชั่วโมง ไดแก สถานศึกษา และสำนักงาน
 • กลุมที่ 2 ใชงานไมเกินวันละ 12 ช่ัวโมง ไดแก ศูนยการคา อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ 
     และสถานบริการ
 • กลุมที่ 3 ใชงานไมเกินวันละ 24 ชั่วโมง ไดแก สถานพยาบาล โรงแรม และอาคารชุด

 1. ระบบเปลือกอาคาร: คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร (Overall 
thermal transfer value, OTTV) และคาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร (Roof 
thermal transfer value, RTTV) ในสวนท่ีมีการปรับอากาศในแตละประเภทอาคาร ตองมีคาไมเกิน
ที่กฎกระทรวงฯ กำหนด

 2. ระบบไฟฟาแสงสวาง: การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร โดยไมรวมพ้ืนท่ีจอดรถ ตองให
ไดระดับความสองสวางสำหรับงานแตละประเภทอยางเพียงพอ และเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ 
ควบคุมอาคารหรือกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้นกำหนด สวนอุปกรณไฟฟาสำหรับใชสองสวาง 
ภายในอาคารตองใชกำลังไฟฟาในแตละประเภทของอาคารมีคาไมเกินที่กฎกระทรวงฯ กำหนด

 3. ระบบปรับอากาศ: ประเภทและขนาดตางๆ ของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายในอาคาร 
ตองมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ คาประสิทธิภาพการใหความเย็น และคาพลังไฟฟาตอตัน 
ความเย็น เปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องการกำหนด 
คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ คาประสิทธิภาพการใหความเย็น และคาพลังไฟฟาตอตันความเย็น 
ของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใชงานในอาคาร พ.ศ. 2552

 4. อุปกรณผลิตน้ำรอน: อุปกรณผลิตน้ำรอนที่ติดตั้งภายในอาคาร ตองมีคาประสิทธิภาพ 
ขั้นต่ำและคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำตามที่กฎกระทรวงฯ กำหนด

 5. การใชพลังงานหมุนเวียน: เมื่อมีการใชพลังงานหมุนเวียนในอาคาร ใหยกเวนการนับ 
รวมการใชไฟฟาบางสวนในอาคารในกรณีที่ระบบไฟฟาแสงสวางของอาคารมีการออกแบบเพื่อใช 
แสงธรรมชาติเพื่อการสองสวางภายในอาคารในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร ใหถือเสมือนวาไมมีการ 
ติดตั้งอุปกรณไฟฟาแสงสวางในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคารนั้น โดยการออกแบบดังกลาวตองเปนไป 
ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้

   1. ตองแสดงอยางชัดเจนวา มีการออกแบบสวิตชที ่สามารถเปดและปดอุปกรณไฟฟา 

แสงสวาง ที่ใชกับพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร โดยอุปกรณไฟฟาแสงสวางตองมีระยะหางจากกรอบ
อาคารไม เกิน 1.5 เทาของความสูงของหนาตางในพื้นที่นั้น และ

   2. กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตามขอ 1. ตองมีคาประสิทธิผลของสัมประสิทธิ์การ 
บังแดด (Effective shading coefficient) ไมนอยกวา 0.3 และอัตราสวนการสงผานแสงตอความ 
รอน (Light to solar gain) มากกวา 1.0 และตองมีพื้นที่กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม 
ขอ 1. ตองไมนอยกวาพื้นที่ผนังทึบ

 ทั้งนี้ อาคารที่มีการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยเพื่อใชในอาคาร สามารถนำคาพลังงาน 
ไฟฟาที่ผลิตไดไปหักออกจากคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร

 6. การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร: กรณีที่การขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลง 
อาคารตามกฎกระทรวงกำหนด ที่ไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนดไวในเรื่องระบบกรอบอาคาร เรื่อง 
ระบบไฟฟาแสงสวางและเรื่องระบบปรับอากาศ  ใหพิจารณาตามเกณฑการพิจารณาการใชพลังงาน 
โดยรวมของอาคาร เกณฑการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร ตองมีคาการใชพลังงานโดยรวมของ 
อาคารดังกลาวต่ำกวาคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคารอางอิงที่มีพื้นที่การใชงาน ทิศทางและ 
พ้ืนท่ีของกรอบอาคารแตละดานเปนเชนเดียวกับอาคารท่ีจะกอสรางหรือดัดแปลง และมีคาของระบบ 
กรอบอาคาร ระบบไฟฟาแสงสวางและระบบปรับอากาศ เปนไปตามขอกำหนดของแตละระบบ

• ขอมูลประกอบการตรวจรับรองแบบอาคาร 
 (ตรวจประเมินคาการอนุรักษพลังงาน)
 ในการตรวจประเมินแบบอาคารตามเกณฑมาตรฐาน  BEC  จำเปนตองใชแบบกอสรางอาคาร 
และเอกสาร อยางนอยดังนี้
 (1) แบบสถาปตยกรรม ไดแก ผังบริเวณ แปลนพื้นทุกชั้น แปลนหลังคา รูปดาน รูปตัด และสวน  
      ขยายที่เกี่ยวของกับเปลือกอาคาร
 (2) แบบโครงสราง ไดแก ผังเสา คาน และแบบแสดงหนาตัดคานและเสาที่เปลือกอาคาร
 (3) แบบระบบปรับอากาศ ไดแก ผังเคร่ืองปรับอากาศ และรายการแสดงประเภท ขนาดประสิทธิภาพ
 (4) แบบระบบไฟฟาแสงสวาง  ไดแก  ผังอุปกรณไฟฟาแสงสวาง  และรายการดวงโคมและ 
      หลอดไฟ
 (5) แบบอุปกรณผลิตน้ำรอน ระบุชนิดของอุปกรณและประสิทธิภาพพลังงาน (ถามี)
 (6) แบบรายละเอียดการใชพลังงานหมุนเวียน  ระบุปริมาณไฟฟาหรือพลังงานความรอน
     ที่สามารถผลิตไดใน 1 ป (ถามี)

   คูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคาร
ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น ประจำป 2562
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เรงดวนของรัฐบาล โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดออกกฎกระทรวง 
กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบ 
อาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดใหอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลงที่มีขนาด 
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 9 ประเภท ประกอบดวย 
สถานศึกษา สำนักงาน โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ อาคารชุมนุมคน โรงแรม 
โรงพยาบาล และอาคารชุด จะตองมีการออกแบบอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎกระทรวง 
กำหนด กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ไดวางแผนดำเนินงานภายใตนโยบายดังกลาวออกเปน 3 ชวง 
ไดแก ชวงแรก ผลักดันใหมีการบังคับใชกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและ
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน ที่อยู 
ระหวางการปรับปรุงแกไขรวมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยจะทยอยบังคับใชกับอาคาร 
ขนาดใหญพิเศษ ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปกอน แลวจึงบังคับใชกับอาคาร 
ที่มีพื้นที่อาคารต่ำกวา 10,000 ตารางเมตร จนถึง 2,000 ตารางเมตรในปถัดๆ ไป ซึ่งคาดวาจะมี 
ผลบังคับใชในอนาคตอันใกลนี้ ชวงที่สองคือการสนับสนุนสงเสริมอาคารที่กอสรางใหมใหมีการ 
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัสดุอาคาร การ 
สงเสริมประชาสัมพันธเกณฑ BEC การสนับสนุนการติดฉลาก BEC รวมถึงการสนับสนุนดวย 
มาตรการทางการเงินเพื่อการกอสรางหรือปรับปรุงอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑ BEC อันเปน 
การสงเสริมใหอาคารที่กอสรางใหมและอาคารเกามีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และชวง 
ที่สามคือการสงเสริมใหมีการสรางอาคาร Zero Energy Building

 อยางไรก็ตามการออกแบบและกอสรางอาคารเพื่อใหประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มขึ้น 
จากเดิมตามเกณฑ BEC นั้น เจาของอาคารจะตองลงทุนและมีคาใชจายเพื่อออกแบบ ปรับปรุง 
หรือดัดแปลงอาคารที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น พพ. จึงไดจัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือ 
ปรับปรุงอาคารใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเงินขึ้น เพื่อนำรองกลไก สนับสนุน 
การลงทุนในการปรับปรุงระบบตางๆ ของอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายและใช 
เปนกรณีศึกษาตัวอยางใหอาคารอื่นๆ ไดนำไปประยุกตใชเพื่อใหอาคารมีการใชพลังงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพตอไป

• ขอมูลประกอบการตรวจรับรองแบบอาคาร 
 (ตรวจประเมินคาการอนุรักษพลังงาน)
 ในการตรวจประเมินแบบอาคารตามเกณฑมาตรฐาน  BEC  จำเปนตองใชแบบกอสรางอาคาร 
และเอกสาร อยางนอยดังนี้
 (1) แบบสถาปตยกรรม ไดแก ผังบริเวณ แปลนพื้นทุกชั้น แปลนหลังคา รูปดาน รูปตัด และสวน  
      ขยายที่เกี่ยวของกับเปลือกอาคาร
 (2) แบบโครงสราง ไดแก ผังเสา คาน และแบบแสดงหนาตัดคานและเสาที่เปลือกอาคาร
 (3) แบบระบบปรับอากาศ ไดแก ผังเคร่ืองปรับอากาศ และรายการแสดงประเภท ขนาดประสิทธิภาพ
 (4) แบบระบบไฟฟาแสงสวาง  ไดแก  ผังอุปกรณไฟฟาแสงสวาง  และรายการดวงโคมและ 
      หลอดไฟ
 (5) แบบอุปกรณผลิตน้ำรอน ระบุชนิดของอุปกรณและประสิทธิภาพพลังงาน (ถามี)
 (6) แบบรายละเอียดการใชพลังงานหมุนเวียน  ระบุปริมาณไฟฟาหรือพลังงานความรอน
     ที่สามารถผลิตไดใน 1 ป (ถามี)

• การผานเกณฑ BEC
 การผานเกณฑมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน BEC มี 2 แนวทาง

แนวทางเลือกที่ 1 คือ การผานเกณฑทุกระบบ หากผลการตรวจประเมินผานทุกรายระบบ ไดแก 
ระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟาแสงสวาง และระบบปรับอากาศ ก็จะถือวาอาคารนี้ผานเกณฑการ 
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน แตถาหากมีบางสวนไมผานเกณฑรายระบบใดระบบหนึ่ง 
ใหพิจารณา
แนวทางที่ 2 คือการผานเกณฑการใชพลังงานโดยรวมของอาคารตอป โดยนำคาการใชพลังงานโดย 
รวมของอาคารที่ออกแบบมาเปรียบเทียบกับคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร อางอิงตามกฎ 
กระทรวงโดยถามีคาต่ำกวาหรือเทียบเทาจึงถือวาเปนการผานเกณฑการออกแบบอาคารเพื่อการ 
อนุรักษพลังงานเชนกัน

 ทั้งนี้ ทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 นั้น หากในอาคารมีการใชอุปกรณผลิตน้ำรอน อุปกรณ 
ดังกลาวจะตองผานขอกำหนดดานประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณผลิตน้ำรอน ดวย

 

• สาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับแกไข
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดทำการศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุง 
แกไขกฎกระทรวงที่ไดประกาศใชในป พ.ศ. 2552 ที่ไดกลาวมาขางตน เพื่อใหมีความเหมาะสม 
สอดคลองกับสภาพปจจุบัน โดยมีแนวทางการปรับแกไขเกณฑตางๆ ท่ีจะมีผลบังคับใชในอนาคต ดังน้ี
 1. การบังคับใชจะทยอยบังคับใชกับอาคารขนาดใหญพิเศษ ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต 10,000 
ตารางเมตรขึ้นไปกอน แลวจึงบังคับใชกับอาคารขนาดใหญที่มีพื้นที่ต่ำกวา 10,000 ตารางเมตร 
จนถึง 2,000 ตารางเมตร ในปถัดๆ ไป

คูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคาร    
ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น ประจำป 2562
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เรงดวนของรัฐบาล โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดออกกฎกระทรวง 
กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบ 
อาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดใหอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลงที่มีขนาด 
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 9 ประเภท ประกอบดวย 
สถานศึกษา สำนักงาน โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ อาคารชุมนุมคน โรงแรม 
โรงพยาบาล และอาคารชุด จะตองมีการออกแบบอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎกระทรวง 
กำหนด กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ไดวางแผนดำเนินงานภายใตนโยบายดังกลาวออกเปน 3 ชวง 
ไดแก ชวงแรก ผลักดันใหมีการบังคับใชกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและ
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน ที่อยู 
ระหวางการปรับปรุงแกไขรวมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยจะทยอยบังคับใชกับอาคาร 
ขนาดใหญพิเศษ ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปกอน แลวจึงบังคับใชกับอาคาร 
ที่มีพื้นที่อาคารต่ำกวา 10,000 ตารางเมตร จนถึง 2,000 ตารางเมตรในปถัดๆ ไป ซึ่งคาดวาจะมี 
ผลบังคับใชในอนาคตอันใกลนี้ ชวงที่สองคือการสนับสนุนสงเสริมอาคารที่กอสรางใหมใหมีการ 
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัสดุอาคาร การ 
สงเสริมประชาสัมพันธเกณฑ BEC การสนับสนุนการติดฉลาก BEC รวมถึงการสนับสนุนดวย 
มาตรการทางการเงินเพื่อการกอสรางหรือปรับปรุงอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑ BEC อันเปน 
การสงเสริมใหอาคารที่กอสรางใหมและอาคารเกามีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และชวง 
ที่สามคือการสงเสริมใหมีการสรางอาคาร Zero Energy Building

 อยางไรก็ตามการออกแบบและกอสรางอาคารเพื่อใหประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มขึ้น 
จากเดิมตามเกณฑ BEC นั้น เจาของอาคารจะตองลงทุนและมีคาใชจายเพื่อออกแบบ ปรับปรุง 
หรือดัดแปลงอาคารที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น พพ. จึงไดจัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือ 
ปรับปรุงอาคารใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเงินขึ้น เพื่อนำรองกลไก สนับสนุน 
การลงทุนในการปรับปรุงระบบตางๆ ของอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายและใช 
เปนกรณีศึกษาตัวอยางใหอาคารอื่นๆ ไดนำไปประยุกตใชเพื่อใหอาคารมีการใชพลังงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพตอไป

 ระบบเปลือกอาคาร คงเดิม ยังมีความเหมาะสม
 (OTTV/RTTV)  

  ปรับเกณฑ เกณฑเดิม เกณฑใหม

  1. สถานศึกษา 14 W/m2 10 W/m2

     สำนักงาน
 ระบบไฟฟา
 แสงสวาง (LPD) 2. ศูนยการคา 18 W/m2 11 W/m2

     อาคารชุมนุมคน

  3. โรงแรม โรงพยาบาล 12 W/m2 12 W/m2

     อาคารชุด

  Split type ปรับเกณฑ อางอิงเกณฑของฉลากเครื่องปรับอากาศ
   เบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิตฯ (กฟผ.)
 ระบบปรับอากาศ 
 (A/C System) Chiller ปรับเกณฑ อางอิงเกณฑขั้นต่ำของกฎกระทรวงกำหนด
   เครื่องทำความเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ
   ที่มีประสิทธิภาพสูง (พพ.)

 ระบบอุปกรณ ใชเกณฑเดิม เกณฑปจจุบันยังมีความเหมาะสม
 ผลิตน้ำรอน 
 (Hot Water System)

 การใชพลังงาน ปรับเกณฑ ยกเลิกวิธีการชดเชยหลอดไฟตามแนวกรอบ
 หมุนเวียน  อาคาร เพิ่มวิธีการชดเชยการใชความรอน
 (Renewable Energy)  จากพลังงานหมุนเวียน เชน Solar collector
   และเพิ่มการใชพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ
   อื่นๆ (Other renewable energy, ORE)

 การใชพลังงานรวม ปรับเกณฑ เกณฑปจจุบันมีความเหมาะสม แตปรับ
 (Whole Building   เปลี่ยนสมการการใชพลังงานหมุนเวียน
 Energy)  รูปแบบใหมๆ

 เกณฑ การปรับปรุง เหตุผล

2. แนวโนมการปรับปรุงเกณฑการอนุรักษพลังงานในอาคาร และเหตุผลในการปรับปรุง ดังนี้

10    คูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคาร
ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น ประจำป 2562
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 เกณฑมาตรฐานอาคารดานพลังงาน (Building Energy Code: BEC) เปนนโยบายปฏิรูป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
เรงดวนของรัฐบาล โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดออกกฎกระทรวง 
กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบ 
อาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดใหอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลงที่มีขนาด 
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 9 ประเภท ประกอบดวย 
สถานศึกษา สำนักงาน โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ อาคารชุมนุมคน โรงแรม 
โรงพยาบาล และอาคารชุด จะตองมีการออกแบบอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎกระทรวง 
กำหนด กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ไดวางแผนดำเนินงานภายใตนโยบายดังกลาวออกเปน 3 ชวง 
ไดแก ชวงแรก ผลักดันใหมีการบังคับใชกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและ
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน ที่อยู 
ระหวางการปรับปรุงแกไขรวมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยจะทยอยบังคับใชกับอาคาร 
ขนาดใหญพิเศษ ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปกอน แลวจึงบังคับใชกับอาคาร 
ที่มีพื้นที่อาคารต่ำกวา 10,000 ตารางเมตร จนถึง 2,000 ตารางเมตรในปถัดๆ ไป ซึ่งคาดวาจะมี 
ผลบังคับใชในอนาคตอันใกลนี้ ชวงที่สองคือการสนับสนุนสงเสริมอาคารที่กอสรางใหมใหมีการ 
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัสดุอาคาร การ 
สงเสริมประชาสัมพันธเกณฑ BEC การสนับสนุนการติดฉลาก BEC รวมถึงการสนับสนุนดวย 
มาตรการทางการเงินเพื่อการกอสรางหรือปรับปรุงอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑ BEC อันเปน 
การสงเสริมใหอาคารที่กอสรางใหมและอาคารเกามีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และชวง 
ที่สามคือการสงเสริมใหมีการสรางอาคาร Zero Energy Building

 อยางไรก็ตามการออกแบบและกอสรางอาคารเพื่อใหประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มขึ้น 
จากเดิมตามเกณฑ BEC นั้น เจาของอาคารจะตองลงทุนและมีคาใชจายเพื่อออกแบบ ปรับปรุง 
หรือดัดแปลงอาคารที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น พพ. จึงไดจัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือ 
ปรับปรุงอาคารใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเงินขึ้น เพื่อนำรองกลไก สนับสนุน 
การลงทุนในการปรับปรุงระบบตางๆ ของอาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายและใช 
เปนกรณีศึกษาตัวอยางใหอาคารอื่นๆ ไดนำไปประยุกตใชเพื่อใหอาคารมีการใชพลังงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพตอไป

 โดยในอนาคตอันใกลนี้ คาดวากฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน ฉบับแกไข จะมีผลบังคับใช 
เสมือนกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งจะสงผล 
ใหอาคารที่จะกอสรางใหมหรืออาคารเดิมที่มีการดัดแปลงเพิ่มเติมสวนของอาคารที่มีขนาดพื้นที่และ
ประเภทตามท่ีกำหนดไวในกฎกระทรวงจะตองไดรับการออกแบบใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับแกไข

 นอกจากนี้ ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลงอาคาร ตองมีการยื่นเอกสารที่มี 
ผูรับรองวาอาคารที่จะกอสราง ดัดแปลงไดมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน พรอมกับแนบ 
หนังสือรับรอง ของผูออกแบบอาคารเพื่อประกอบการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่นวาอาคาร 
ดังกลาวไดออกแบบใหมีการอนุรักษพลังงานเปนไปตามกฎหมาย และเมื่อไดมีการกอสรางหรือ 
ดัดแปลงอาคารแลวเสร็จกอนยื่นขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลงอาคาร ตองมีการยื่นเอกสารที่มี 
ผูรับรองวาอาคารไดมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงานอีกครั้งหนึ่งดวย

ผูรับรอง หมายถึง ผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจรับรองแบบอาคาร (ประเมินคาการอนุรักษพลังงาน)
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

คูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคาร    
ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น ประจำป 2562
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2. หลักเกณฑ� เง�่อนไข และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน
 การลงทุนเพ�่อสร�างหร�อปรับปรุงอาคารให�ดีกว�าเกณฑ�
 BEC ด�วยมาตรการทางการเง�น

    พพ. ไดออกประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการขอรับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือปรับปรุงอาคารใหดีกวา 
เกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเงิน กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ปงบประมาณ 2562 
โดยมีคุณสมบัติ หลักเกณฑ และเงื่อนไขการใหการสนับสนุน ดังนี้

•  คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุน

 1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่เปนเจาของอาคาร 
ที่จะกอสรางอาคารใหม หรือจะปรับปรุงอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต 
2,000 ตารางเมตรขึ้นไป    

 2. เปนอาคาร 9 ประเภท ไดแก สถานศึกษา สำนักงาน อาคารโรงมหรสพ อาคารหางสรรพสินคา 
หรือศูนยการคา อาคารสถานบริการ อาคารชุมนุมคน โรงแรม สถานพยาบาล และอาคารชุด 

 3.  ในกรณีผูขอรับการสนับสนุนเปนเจาของอาคารที่เขาขายเปนอาคารควบคุมตาม พรก. 
กำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ตองมีการจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการ 
พลังงานในรอบป 2561 ใหแก พพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 หรือไดรับอนุญาตจาก พพ. 
ใหผอนผัน ณ วันที่ยื่นใบสมัครขอรับการสนับสนุน

•  หลักเกณฑและเงื่อนไขการสนับสนุน

 วงเงินการสนับสนุน
 พพ.จะสนับสนุนการลงทุนไมเกินรอยละ 30 ของคาวัสดุอุปกรณและคาติดต้ังตามท่ี พพ. กำหนด
แตไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) ตออาคาร โดยสนับสนุนแกผูขอรับการสนับสนุนท่ีผาน
การพิจารณาและไดรับการอนุมัติวงเงินสนับสนุนตั้งแต 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ขึ้นไป 
ทั้งนี้วัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสรางหรือปรับปรุงอาคารตองมีคุณลักษณะตามที่ พพ. กำหนด 

 • ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
 • ตองเปนราคาที่หักสวนลดแลว
 • ไมเกินราคากลางที่ พพ. เห็นชอบ

   คูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคาร
ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น ประจำป 2562
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 การกอสรางหรือปรับปรุงอาคารที่ใหการสนับสนุน
 พพ. จะใหการสนับสนุนการลงทุนแกผูขอรับการสนับสนุนที่มีการปรับปรุงเกณฑประสิทธิภาพ 
พลังงานในระบบตางๆ ในอาคารใหดีกวาเกณฑ BEC ดังนี้
 • ปรับปรุงคาประสิทธิภาพพลังงานในระบบตาง ๆ ของอาคาร ใหเปนไปตามเกณฑ BEC หรือ
       สูงกวาเกณฑ BEC
 • ปรับปรุงคาประสิทธิภาพพลังงานในระบบเปลือกอาคารในสวนที่เปนผนังดานนอกของอาคาร
       (OTTV) และ หรือหลังคาของอาคาร (RTTV) ซึ่งอาจรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
       ระบบปรับอากาศระบบใดระบบหนึ่ง หรือทั้ง 2 ระบบดวยหรือไมก็ได
 • ระยะเวลาคืนทุน (Simple Payback Period) เฉลี่ยไมเกิน 7 ป

 เงื่อนไขการใหการสนับสนุน

 • ผูขอรับการสนับสนุนในโครงการนี้ จะขอรับการสนับสนุนซ้ำซอนในมาตรการเดียวกันกับ 
โครงการสนับสนุนอื่นๆ ของ พพ. ไมได
 • ผูขอรับการสนับสนุนที่ไดรับอนุมัติการสนับสนุนแลว จะตองดำเนินการกอสรางหรือปรับปรุง 
อาคาร และสงหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแตวันลง 
นามในสัญญาสนับสนุน

 รายละเอียดคุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุน หลักเกณฑและเงื่อนไข การสนับสนุนแสดงใน 
ภาคผนวก ข

YES

YES

YES

NO

OTTV

OTTV

RTTV

RTTV ไฟฟาแสงสวาง

ไฟฟาแสงสวาง

ปรับอากาศ

ปรับอากาศ

คูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคาร    
ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น ประจำป 2562
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ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน
การลงทุนเพื่อสรางหรือปรับปรุงอาคารใหดีกวาเกณฑ BEC

ดวยมาตรการทางการเงิน

อาคาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงงาน

    
                     

 

 
 

 
 

  
 
 

 
         

 
. .   

 
 

           
  . .     

  (   )  . .     
                  

   
  

   
   

 
   

 
 

 

     
  ,      

 

1. ยื่นใบสมัครขอรับการสนับสนุน 

4. ทำสัญญารับการสนับสนุน 
(ภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับแจง)

7. ดำเนินการกอสราง/ปรับปรุงอาคารให
แลวเสร็จและแจง พพ. ใหเขาตรวจสอบ

หลังการกอสราง/ปรับปรุง

12. รับเงินสนับสนุน

9. ยื่นหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุนพรอม
เอกสารประกอบมายัง พพ. ใหแลวเสร็จ

ภายใน 3 เดือน นับตั้งแตวันลงนาม
ในสัญญาสนับสนุน

5. แจง พพ. เขาตรวจสอบ
กอนการกอสราง/ปรับปรุงอาคาร

2. พิจารณาคุณสมบัติ 
ความถูกตองและความสมบูรณของใบสมัคร

3. แจงผลการอนุมัติไปยังอาคาร

6. เขาตรวจสอบ
กอนการกอสราง/ปรับปรุงอาคาร

8. เขาตรวจสอบ
หลังการกอสราง/ปรับปรุงอาคาร

11. แจงใหมารับเงินสนับสนุน

10. ตรวจสอบเอกสารเบิกเงิน 

   คูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคาร
ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น ประจำป 2562
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เอกสารแนบทายประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการสนับสนุน

โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือปรับปรุงอาคารใหดีกวาเกณฑ BEC 

ดวยมาตรการทางการเงิน

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ปงบประมาณ 2562

1. ตัวอยางหนังสือขอรับการสนับสนุน

2. ใบสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือ

 ปรับปรุงอาคารใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเงิน

3. ตัวอยางหนังสือมอบอำนาจ

   คูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคาร
ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น ประจำป 2562
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ตรา/เครื่องหมายของผูยื่นคำขอฯ
หรือหัวจดหมายของนิติบุคคล (ถามี)

ตัวอยางหนังสือขอรับการสนับสนุน

เลขที่หนังสือ..../....

วันที่.........เดือน....................พ.ศ............

ขอแสดงความนับถือ

ลงชอื ......................................................

(ชื่อ-นามสกุลผูมีอำนาจลงนาม หรือผูรับมอบอำนาจ)

หนังสือขอรับการสนับสนุน

ประทับตรา

(ถามี)

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือปรับปรุงอาคาร
 ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเงิน

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

สิ่งที่สงมาดวย ใบสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือปรับปรุงอาคาร
 ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเงิน ปงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ชุด

 ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดมีประกาศหลักเกณฑเงื่อนไข

และวิธีการขอรับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือปรับปรุงอาคารใหดีกวา
เกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเงิน นั้น

 ขาพเจา …(ชื่อบุคคล/นิติบุคคลที่ขอรับการสนับสนุน)…. มีความประสงคขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือปรับปรุงอาคารใหดีกวาเกณฑ BEC ดวย
มาตรการทางการเงินจาก พพ. จำนวน ……จำนวนรายการที่ปรับปรุง……รายการ เปนเงิน …...
วงเงินเปนตัวเลข…... บาท…..(วงเงินเปนตัวหนังสือ)….. ตามรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวยพรอมนี้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคาร    
ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น ประจำป 2562
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ใบสมัครขอรับการสนับสนนุ
โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือปรับปรุงอาคารใหดีกวาเกณฑ
BEC ดวยมาตรการทางการเงิน

เลขที่รับ
วันที่                เวลา
ผูรับ
               เฉพาะเจาหนาที่

ขาพเจา (ชื่อบุคคล หรือ ชื่อนิติบุคคล) …………………………………………………………………………………………………………….

เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิตบุคคล..............................................................................................................

ที่ตั้ง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โทรศัพท………………………………………………โทรสาร…………………………………………อีเมล…………………………………………

ชื่อผูติดตอประสานงาน……………………………………………ตำแหนง………………………….…โทรศัพทมือถือ………………….…

โทรศัพทสำนักงาน………………………………………………โทรสาร………………………………อีเมล……………………………………..

ที่อยูในการสงเอกสาร.....................................................................................................รหัสไปรษณีย………………………

(ใหระบุที่อยูในการจัดสงเอกสารของโครงการ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน (พพ.) จะจัดสงตามทอี่ ยูทรี่ ะบุโดยไปรษณียลงทะเบียน)

ประเภทอาคาร

 สถานศึกษา สำนักงาน โรงมหรสพ

 หางสรรพสินคา/ศนู ยก ารคา สถานบริการ อาคารชุมนุมคน

 โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด

มีจำนวน………………ชั้น พื้นที่รวมกันทุกชั้น…………………………………..ตารางเมตร

เปนอาคาร เขาขายเปนอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 TSIC-ID…………….

 ไมเขาขายเปนอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538

ขนาดหมอแปลงไฟฟาที่ติดตั้ง................................................................................kVA

การใชพลังงานของอาคาร/ป (ปที่ผานมา)

 พลังงานไฟฟา ..............................................................................kWh/ป

 พลังงานความรอน........................................................................MJ/ป

มีความประสงคขอรับการสนับสนุนเพื่อ

 กอสรางอาคารใหม จำนวน......................ชั้น มีพื้นที่รวมกัน ..............................................ตารางเมตร

 ปรับปรุงระบบตา ง ๆ ของอาคารเดิม จำนวน...............ชั้น พื้นที่ปรบั ปรุง………....……...…ตารางเมตร

 เปนผลใหมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น

  เพิ่มขึ้น...............................................ตารางเมตร

  ลดลง.................................................ตารางเมตร

  เทาเดิม

   คูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคาร
ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น ประจำป 2562
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ขาพเจาไดรับทราบและยอมรับในหลักเกณฑและเง่ือนไขตางๆ ของโครงการ มีความประสงคขอสมัครเขารวมโครงการ
โดยมีรายการที่ขอรับการสนับสนุนดังนี้

ระบบ/รายการที่ขอรับการสนับสนุน

1. ระบบเปลือกอาคาร (OTTV)
1.1 …………………………………………….
1.2 ……………………………………………
2. ระบบเปลือกอาคาร (RTTV)
2.1 …………………………………………….
2.2 …………………………………………….
3. ระบบไฟฟาแสงสวาง
3.1 …………………………………………….
3.2 ……………………………………………
4. ระบบปรับอากาศ
4.1 ...................................................
4.2 ..................................................

รายละเอียดการกอสรางหรือปรับปรุงอาคาร
รวม

เงินลงทุน (บาท) ผลประหยัด
(บาท/ป)คาวัสดุ

อุปกรณ
คาติดตั้ง รวม

ระยะเวลา
การคืนทุน

(ป)

เงินขอรับการ
สนับสนุน

(บาท)

คูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคาร    
ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น ประจำป 2562
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สถานที่กอสรางหรือปรับปรุงอาคาร

ตั้งอยูเลขที่-ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย

โทรศัพท โทรสาร

แผนที่

แผนการดำเนินงาน

รายละเอียด
ระยะเวลา
(เดือน)

ป 2562 เดือนที่
7 8 9 10 11 12

พรอมท้ังนำสงเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาดังน้ี
 หนังสือมอบอำนาจพรอมติดอากรแสตมป (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจลงนามและผูรับ
 มอบอำนาจ โดยตองรับรองความถูกตองของสำเนาเอกสารทุกฉบับพรอมประทับตรานิติบุคคล (ถามี)
 แนบสำเนาใบรับรองขนาดหมอแปลงไฟฟาจากการไฟฟา นครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค
 (กรณีอาคารท่ีอยูนอกขายเปนอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538)
 สำเนาใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลงอาคาร (กรณีอาคารอยูระหวางการกอสราง ดัดแปลงอาคาร)  (ถาเก่ียวของ)
 ผังพ้ืนหรือแปลนอาคารท้ังท่ีเปน็ ปจจุบันและในสวนท่ีจะปรับปรุง รูปดาน รูปตัด รายละเอียดวัสดุกรอบอาคาร
 รวมถึงรายละเอียดในเร่ืองตาง ๆ ประกอบดวยระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวาง รายละเอียดผังติดต้ังโคมและ
 หลอดไฟฟาแสงสวาง ในสวนท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงอาคาร ดังน้ี
 -  แบบสถาปตยกรรม (ผังบริเวณ แปลนพ้ืนทุกช้ัน แปลนหลังคา รูปดาน รูปตัด และสวนขยายท่ีเก่ียวของกับ
  เปลือกอาคาร)
 - แบบโครงสราง (ผังเสา คาน และแบบแสดงหนาตัดคานและเสาท่ีเปลือกอาคาร)
 - แบบระบบปรบั อากาศ (ผังเคร่ืองปรับอากาศ และรายการแสดงประเภท ขนาด ประสิทธิภาพ)
 - แบบระบบไฟฟาแสงสวาง (ผังอุปกรณไฟฟาแสงสวาง และรายการดวงโคมและหลอดไฟ)
 สำเนาใบเสนอราคาจากผูจาํ หนายวัสดุอุปกรณท่ีขอรับการสนับสนุน ซ่ึง ตองเปนวัสดุอุปกรณท่ีม่ีีคุณลักษณะ
 เฉพาะตามท่ี พพ. กำหนด

   คูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคาร
ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น ประจำป 2562
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ประทับตรา

(ถามี)

พรอมกันน้ีขาพเจาขอใหคำรับรองวา

 1. ขอมูลท่ีแจงในการสมัครเขารวมโครงการน้ีเปนจริงทุกประการ

 2. ขาพเจาไมเคยไดรับการสนับสนุนหรืออยูระหวางการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ่ือกอสรางหรือปรับปรุง

  อาคาร ใหดีกวาเกณฑ BEC จากโครงการอ่ืนๆ ของ พพ.

 3. ขาพเจายินยอมและจะอำนวยความสะดวกใหเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก พพ. เขามาตรวจสอบ

  การปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินโครงการ

ลงชื่อ………………………………………………………….

(                                                   )

ตำแหนง.............................................................

ผูขอรับการสนับสนุน

วันที่ …………………………………………………………

คูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคาร    
ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น ประจำป 2562
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หนังสือมอบอำนาจ

ตัวอยางหนังสือมอบอำนาจ

ประทับตรา

(ถามี)

หมายเหตุ ผูขอรับการสนับสนุนสามารถปรับเปล่ียนขอความในหนังสือมอบอำนาจไดตามความเหมาะสม

ติดอากรแสตมป 30 บาท

ตรา/เคร่ืองหมาย/
สัญลักษณของอาคารควบคุม (ถามี)

เขียนที่ (ชื่อบริษัท)

วันที่.........เดือน.........................2562

ลายมือชื่อ  ผูมอบอำนาจ

 (ชื่อผูมอบอำนาจ)

ลายมือชื่อ  ผูมอบอำนาจ

 (ชื่อผูมอบอำนาจ)

ลายมือชื่อ  ผูมอบอำนาจ

 (ชื่อผูมอบอำนาจ)

ลายมือชื่อ                                พยาน

                     (ชื่อพยาน)

ลายมือชื่อ                                พยาน

                     (ชื่อพยาน)

 การใดที่ผูรับมอบอำ นาจไดกระทำ ไปภายในขอบเขตแหงการมอบอำ นาจนี้ ขาพเจาขอรับผิดชอบ
เสมือนหนึ่งวาขาพเจาไดกระทำการดวยตนเองตลอดจนสิ้นสุดโครงการ และเพื่อเปนหลักฐานผูมอบอำนาจและ
ผูรับมอบอำนาจตางไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน

1. สมัครเขารวมโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือปรับปรุงอาคารใหดีกวาเกณฑ BEC

 ดวยมาตรการทางการเงิน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

2. ขอรับเงินสนับสนุนในโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางหรือปรับปรุงอาคารใหดีกวาเกณฑ

 BEC ดวยมาตรการทางการเงิน พรอมทั้งใหมีอำนาจลงนามและแกไขในเอกสารสำคัญที่เกี่ยวของ

 กับการเขารวมโครงการ หรือรับ หรือสงเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนใหมีอำนาจใหถอยคำ

 ตางๆ ตอเจาหนาท่ี พพ. ลงนามในสัญญาสนับสนุน และดำเนินการอ่ืน ท่ีเก่ียวของไดจนเสร็จการ

 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา (ชื่อบุคคล หรือ นิติบุคคล) สำนักงานใหญตั้งอยูที่ (ที่อยู) โดย (นาย/
นาง/นางสาว) (ช่ือผูมีอำนาจผูกพันนิติบุคคล) และ (นาย/นาง/นางสาว) (ช่ือผูมีอำนาจผูกพันนิติบุคคล) ขอมอบอำนาจ
ให (ชื่อผูรับมอบอำนาจ) อยูบานเลขที่ (บานเลขที่ผูรับมอบอำนาจ) มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ดังตอไปนี้

   คูมือการขอรับการสนับสนุนการลงทุนเพ�่อสรางหร�อปรับปรุงอาคาร
ใหดีกวาเกณฑ BEC ดวยมาตรการทางการเง�น ประจำป 2562



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
      

     
   

       
 

 
 

 
 

 
 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท. 0-2223-0021-9, 0-2223-2593-9

ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

ที่ปรึกษาโครงการ 
บริษัท ฟนิกซ คอนซัลติ้ง กรุป จำกัด
โทรศัพท 0 2621 8970, 08 6399 1672
www.subsidybec.org อีเมล: subsidybec@gmail.com

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลัง
งา

น


