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ของอาคาร
คู่มือฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5



2 ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของอาคาร
Building No.5

บทนำ�



3การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
Energy Generating Authority of Thailand

	 ปัจจบุนัปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในภาคครวัเรอืนมีอตัราการใช้พลงังาน

สูงถึง	24%	ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศ	คิดเป็น	44,430	GWh/y	

ทีผ่่านมาทัง้หน่วยงานของทางภาครฐั	และรัฐวสิาหกจิได้ด�าเนนิมาตรการเกีย่วกบั

การอนุรักษ์พลังงานในบ้านและอาคาร	อาทิเช่น	การก�าหนดฉลากประหยัดไฟฟ้า

เบอร์	5	ของเครื่ืองใช้ไฟฟ้า	และการออกกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและขนาด

ของอาคารเพ่ือการอนรุกัษ์พลงังาน	(มาตรฐาน	BEC)	ซึง่ท�าให้บ้านและอาคารมกีาร

ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	 เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

ใช้พลังงาน	 และยกระดับการประหยัดพลังงานในบ้านและอาคารให้เพิ่มขึ้น	 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 จึงได้ด�าเนินการศึกษาหลักเกณฑ	์

และวิธีการก�าหนดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	 5	 ของบ้านและอาคาร	 โดยด�าเนิน

การศึกษาและรวบรวมเกณฑ์มาตรฐานบ้านและอาคารประหยัดพลังงานทั้งใน

และต่างประเทศ	 จัดท�าหลักเกณฑ์การก�าหนดฉลากบ้านและอาคารประหยัด

พลังงานเบอร์	 5	 และจัดท�าโปรแกรมประเมินระดับของฉลากบ้านและอาคาร	

คู่มือเล่มน้ีมีเน้ือหาประกอบด้วย	เกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	ของอาคาร	

และแนวทางการออกแบบอาคารประหยดัไฟฟ้าเบอร์	5	เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

ให้ผู้สนใจรับทราบ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.) 

สิงหาคม	2562

บทนำ�



4 ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของอาคาร
Building No.5

บทที่ 1 เกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของอาคาร 

	 ประเภทของอาคาร

	 รูปแบบฉลาก

	 เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน 

	 (Energy	Efficiency)

	 เกณฑ์นวัตกรรม	และการออกแบบพึ่งพาธรรมชาต ิ

	 (Innovation	and	Passive	Design)

	 ตัวอย่างการประเมินแบบอาคาร

บทที่ 2 แนวทางการออกแบบอาคารประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

	 ผนังอาคาร

	 หลังคาอาคาร

	 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

บทที่ 3 ขั้นตอนการรับประเมิน

5

6

7

9

17

22

25

26

28

30

32

ส�รบัญ



เกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 ของอาคาร

บทที่ 1

ส�รบัญ



6 ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของอาคาร
Building No.5

	 อาคารก่อสร้างใหม่	 และมีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นในหลังเดียว	 ตั้งแต่	 100	 ตารางเมตร	

ขึ้นไป	ใน	10	ประเภทอาคาร	ดังนี้

การใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวัน

การใช้งาน 12 ชั่วโมงต่อวัน

การใช้งาน 24 ชั่วโมงต่อวัน

ประเภทของอ�ค�ร

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

อาคารส�านักงาน

ห้างสรรพสินค้า

โรงแรม โรงพยาบาล อาคารชุด หอพัก

โรงมหรสพ อาคารชุมนุมคน สถานบริการ

สถานศึกษา

ชื่อโครงการหรืออาคาร

และเลขที่ของฉลาก

เว็บไซต์โครงการฉลาก

ประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5
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Energy Generating Authority of Thailand

รูปแบบฉล�กเบอร์ 5

แสดงประสิทธิภาพ

พลังงาน

ประเภทอาคาร

คะแนนประสทิธภิาพ

ชื่อโครงการหรืออาคาร

และเลขที่ของฉลาก

เว็บไซต์โครงการฉลาก

ประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5

ฉลากโลหะแบบ	

Platinum



8 ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของอาคาร
Building No.5

	 เกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	 5	 ของอาคาร	 พิจารณาคะแนนจากเกณฑ์ประสิทธิภาพ

พลังงาน	 และเกณฑ์นวัตกรรมและการออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ	 มีคะแนนรวมเต็ม	 125	 คะแนน	

ประกอบด้วย

	 เงื่อนไข				1			ต้องผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต�่าของทุกด้าน

-	 													2			ต้องได้คะแนนรวมมากกว่า	80%	หรือมากกว่า	100	คะแนน

เกณฑ์ฉล�กประหยัดไฟฟ้�เบอร์ 5 ของอ�ค�ร

1. เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน คะแนนเต็ม	100	คะแนน	ประกอบด้วย

	 -	ระบบเปลือกอาคารส่วนผนัง	คะแนนเต็ม	60	คะแนน

	 -	ระบบเปลือกอาคารส่วนหลังคา	คะแนนเต็ม	20	คะแนน

	 -	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	คะแนนเต็ม	10	คะแนน

	 -	ระบบปรับอากาศ	คะแนนเต็ม	10	คะแนน

	 -	อุปกรณ์ผลิตน�้าร้อน	(ถ้ามี)	ต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนด	และไม่พิิจารณาคะแนน

2.  เกณฑ์นวัตกรรม และการออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ คะแนนเต็ม	25	คะแนน	ประกอบด้วย

	 -	Passive	Design	คะแนนเต็ม	5	คะแนน

	 -	Electricity	Generation	คะแนนเต็ม	5	คะแนน

	 -	Automatic	Control	System	for	Energy	Saving	คะแนนเต็ม	5	คะแนน

	 -	Smart	Active	Ventilation	System	คะแนนเต็ม	5	คะแนน

	 -	Energy	Saving	Innovation	คะแนนเต็ม	5	คะแนน

100%
(125 คะแนน)

80%
(100 คะแนน)

ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องมคีะแนนรวมมากกว่า 80%
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Energy Generating Authority of Thailand

ระบบเปลือกอ�ค�ร  
ส่วนผนัง (Wall) 

ระบบไฟฟ้�แสงสว่�ง 
(Lighting System)

	 เกณฑ์ประสทิธภิาพพลงังาน	ประกอบด้วย	5	ด้าน	และมคีะแนนเตม็	100	คะแนน	ซึง่อาคาร

ที่จะได้รับฉลากต้องผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต�่าของทุกด้าน	

*อ้างอิงหลักเกณฑ์และวิธีการค�านวณ OTTV, RTTV และ LPD ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก�าหนด

ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการ

อนุรักษ์พลังงาน ของกระทรวงพลังงาน (Building Energy Code, BEC)

100 คะแนน

อุปกรณ์ผลิตนำ้�ร้อน  
(Boiler and Heat Pump)

ระบบปรับอ�ก�ศ  
(Air Conditioning 

System)

ระบบเปลือกอ�ค�ร  
ส่วนหลังค� (Roof)

เกณฑ์ประสิทธิภ�พพลังง�น (Energy Efficiency)1



10 ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของอาคาร
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ช่วงค่� OTTV ขั้นต่ำ 48 คะแนน

ช่วงค่� OTTV ขั้นสูง 60 คะแนน

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 3

46 - 50 W/m2

< 46 W/m2

36 - 40 W/m2

< 36 W/m2

27 - 30 W/m2

< 27 W/m2

	 		ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านผนังอาคาร	(Overall	Thermal	Transfer	Value,	OTTV)	

ของอาคารแต่ละกลุ่มต้องมีค่า	OTTV	ไม่เกินค่า	ดังต่อไปนี้	 

	 -	ค่า	OTTV	ของกลุ่มที่	1	≤	50	W/m2 

 -	ค่า	OTTV	ของกลุ่มที่	2	≤	40	W/m2 

 -	ค่า	OTTV	ของกลุ่มที่	3	≤	30	W/m2 

และแบ่งคะแนนของค่า	OTTV	ของอาคารแต่ละกลุ่ม	ดังนี้

ระบบเปลือกอ�ค�รส่วนผนัง (Wall) คะแนนเต็ม 60 คะแนน
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Energy Generating Authority of Thailand

ระบบเปลือกอ�ค�รส่วนหลังค� (Roof) คะแนนเต็ม 20 คะแนน

ช่วงค่� RTTV ขั้นต่ำ 16 คะแนน

ช่วงค่� RTTV ขั้นสูง 20 คะแนน

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 3

6 - 10 W/m2

< 6 W/m2

5 - 8 W/m2

< 5 W/m2

3 - 6 W/m2

< 3 W/m2

	 		ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านหลังคาอาคาร	(Roof	Thermal	Transfer	Value,	RTTV)	

ของอาคารแต่ละกลุ่มต้องมีค่า	RTTV	ไม่เกินค่า	ดังต่อไปนี้	 

	 -	ค่า	RTTV	ของกลุ่มที่	1	≤	10	W/m2 

 -	ค่า	RTTV	ของกลุ่มที่	2	≤	8	W/m2 

 -	ค่า	RTTV	ของกลุ่มที่	3	≤	6	W/m2 

และแบ่งคะแนนของค่า	RTTV	ของอาคารแต่ละกลุ่ม	ดังนี้



12 ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของอาคาร
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	 		ค่าก�าลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด	(Lighting	Power	Density,	LPD)	ของอาคารแต่ละกลุ่ม 

ต้องมีค่า	LPD	ไม่เกินค่า	ดังต่อไปน้ี	 

	 -	ค่า	LPD	ของกลุ่มที่	1	≤	10	W/m2 

 -	ค่า	LPD	ของกลุ่มที่	2	≤	11	W/m2 

 -	ค่า	LPD	ของกลุ่มที่	3	≤	12	W/m2 

และแบ่งคะแนนของค่า	LPD	ของอาคารแต่ละกลุ่ม	ดังนี้

ช่วงค่� LPD ขั้นต่ำ 8 คะแนน

ช่วงค่� LPD ขั้นสูง 10 คะแนน

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 3

5 - 10 W/m2

< 5 W/m2

5 - 11 W/m2

< 5 W/m2

4 - 12 W/m2

< 4 W/m2

ระบบไฟฟ้�แสงสว่�ง คะแนนเต็ม 10 คะแนน
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	 		ระบบปรับอากาศประกอบด้วย	เครื่องปรับอากาศแบบหน่วยเดียว	(Split	Type)	และ	 
เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์	(Central	Unit)	แบ่งคะแนนตามแต่ละประเภท	ดังนี	้

	 		เครื่องปรับอากาศต้องได้ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	

และมีค่าประสิทธิภาพพลังงาน	(Energy	Efficiency	Ratio,	

EER)	หรือค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล	(Seasonal	

Energy	Efficiency	Ratio,	SEER)	ดังนี้

เกณฑ์ Split Type ขั้นต่ำ 8 คะแนน

เกณฑ์ Split Type ขั้นสูง 10 คะแนน

Split Type ≤ 40,944 Btu/h

Split Type  
ทุกขนาด

 • Fixed Speed เบอร์ 5

 • มี Fixed Speed ≥ 50% ของจ�านวนการ 
   ติดตั้ง เป็นเบอร์ 5 แบบมีดาว  
 • หรือมี Inverter ≥ 50% ของจ�านวนการติดตั้ง 
 • หรือมีระบบ VRF อย่างน้อย 1 ชุด

Split Type > 40,944 Btu/h 
ต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนด  

และไม่พิจารณาคะแนน

 • Fixed Speed มีค่า EER ≥ 10     
   (SEER ≥ 10.62) 

• เครื่องปรับอ�ก�ศแบบหน่วยเดียว (Split Type)

ระบบปรับอ�ก�ศ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
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• เครื่องปรับอ�ก�ศแบบรวมศูนย์ (Central Unit)

ชนิดการระบาย 
ความร้อน

ประเภท 
เครื่องอัด

เครื่องทำ�น้ำเย็นแบบอัดไอ ขน�ดทำ� 
คว�มเย็นที่ภ�ระ 
เต็มพิกัด (TR)

ค่�กำ�ลังไฟฟ้� 
ต่อตันคว�มเย็น 

(kW/TR)

ระบายความร้อน 
ด้วยอากาศ

ระบายความร้อน 
ด้วยน้ำ

ทุกชนิด

      แบบลูกสูบ

      แบบโรตาร ี
        แบบสกรู  
     แบบสครอลล์

    แบบแรงเหวี่ยง

ทุกขนาด

ทุกขนาด

ทุกขนาด

≤ 300 ≤ 0.67
> 300 ≤ 0.61

≤ 1.12

≤ 0.88

≤ 0.70

ชั้นเดียว สองชั้น

ภ�วะพิกัดของ Chiller
เครื่องทำ�น้ำเย็นแบบดูดกลืน

ด้านน้ำเย็น

ด้านน้ำ 
ระบาย 

ความร้อน

อุณหภูมิน้ำเย็นเข้า (oC) 

อุณหภูมิน้ำ 
เข้าเครื่องควบแน่น (oC) 

อุณหภูมิน้ำเย็นออก (oC) 

อุณหภูมิน้ำ 
ออกเครื่องควบแน่น (oC) 

อัตราการไหลของน้ำ 
เข้าเครื่องควบแน่น (l/s/kW) 

ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)

12.0

32.0

7.0

37.5

0.105

≥ 0.65

12.0

32.0

7.0

37.5

0.079

≥ 1.10

-	ส่วนประกอบอ่ืน	ๆ	ท่ีใช้ไฟฟ้า	เช่น	เครือ่งส่งลมเยน็	(Air	Handling	Unit),	ป๊ัมน�า้เยน็	(Pump)			 

		หรือหอผึ่งลมเย็น	(Cooling	Tower)	ต้องมีค่าก�าลังไฟฟ้ารวม	≤	0.5	kW/TR

เกณฑ์ Central Unit ขั้นต่ำ 8 คะแนน
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• เครื่องปรับอ�ก�ศแบบรวมศูนย์ (Central Unit)

ต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนด และไม่พิจารณาคะแนน

ประเภทหม้อไอนำ้� หรือหม้อต้มนำ้�ร้อน

หม้อไอน�้าที่ใช้น�้ามันเป็นเชื้อเพลิง 
(Oil Fired Steam Boiler)

หม้อต้มน�้าร้อนที่ใช้น�้ามันเป็นเพลิง 
(Oil Fired Hot Water Boiler)

หม้อไอน�้าที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง 
(Gas Fired Steam Boiler)

หม้อต้มน�า้ร้อนท่ีใช้แก๊สเป็นเชือ้เพลงิ 
(Gas Fired Hot Water Boiler)

ค่�ประสิทธิภ�พ (ร้อยละ)

≥ 85

≥ 80

≥ 80

≥ 80

อุปกรณ์ผลิตนำ้�ร้อน

 • เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ต้องมีระบบ Variable Speed Drive     
 • หรือระบบ Magnetic Bearing หรือระบบ Ceramic Bearing  
 • หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน

เกณฑ์ Central Unit ขั้นสูง 10 คะแนน

	 เกณฑ์ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ผลิตน�้าร้อน	ประกอบด้วย 

	 -	หม้อไอน�้า	หรือหม้อต้มน�้าร้อน	(Boiler) 

	 -	ปั๊มความร้อน	(Heat	Pump)	มีค่าดังนี้
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แบบที่ 1 แบบที่ 2

ประเภทเครื่องปั้มคว�มร้อน

อุณหภูมิน�้าเข้า (oC) 

อุณหภูมิน�้าออก (oC)

อุณหภูมิน�้าอากาศ (oC)

ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)

30.0

50.0

30.0

≥ 3.5

30.0

60.0

30.0

≥ 3.0

ภ�วะพิกัด

ต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนด และไม่พิจารณาคะแนน

อุปกรณ์ผลิตนำ้�ร้อน
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	 					เกณฑ์นวัตกรรม	และการออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ	ประกอบด้วย	5	ด้าน	และมีคะแนน

เต็ม	25	คะแนน	ประกอบด้วย

25 คะแนน

ก�รออกแบบพึ่งพ�ธรรมช�ติ 
(Passive Design)

ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
สำ�หรับก�รประหยัดพลังง�น  

(Automatic Control System  
for Energy Saving)

เกณฑ์นวัตกรรม และก�รออกแบบพึ่งพ�ธรรมช�ติ 
(Innovation and Passive Design)

ก�รระบ�ยอ�ก�ศเชิงกล 
(Smart Active Ventilation System)

ก�รผลิตไฟฟ้� 
(Electricity Generation)

นวัตกรรมประหยัดพลังง�น
(Energy Saving Innovation)

2
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การใช้แสงธรรมชาติ	(Daylight)	ประกอบด้วย	4	ข้อ	ซึ่งจะต้องผ่านเงื่อนไขทุกข้อ	ดังนี้	

	อย่างน้อย	75%	ของพื้นที่มีการใช้งานประจ�า	ห่างจากกรอบอาคารไม่เกิน	7.5	m

พื้นที่กระจกอย่างน้อย	40%	ของพื้นที่กระจกทั้งหมด	ต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย	2.1	m

1

2

ก�รออกแบบพึ่งพ�ธรรมช�ติ (Passive Design) คะแนนเต็ม 5 คะแนน
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กระจกที่สูงจากพื้นมากกว่า	2.1	m
ต้องมีค่าแสงสว่างส่องผ่าน	(Visible	
Transmittance,	VT)	ไม่น้อยกว่า	0.60

กระจกที่สูงจากพื้นไม่เกิน	2.1	m	
ต้องมีค่าแสงสว่างส่องผ่าน	(Visible	
Transmittance,	VT)	ไม่น้อยกว่าย	0.50

3

4

	 การใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	หรือเทคโนโลยีอื่น	ๆ 

ที่มีก�าลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า	1%	ของค่าการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร

 ระบบควบคุมอัตโนมัติส�าหรับการประหยัดพลังงาน	เช่น	 
ระบบบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร	(Building	Energy	 
Management	Systems,	BEMS)	หรือระบบควบคุมการจัดการ 
เครื่องท�าความเย็น	หรือเทคโนโลยีอื่น	ๆ	ที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน

มา
กก

ว่า
	2

.1
	m

ไม
่เก

ิน	
2.
1	

m

ระดับพิื้นของแต่ละชั้น

ก�รผลิตไฟฟ้� (Electricity Generation) คะแนนเต็ม 5 คะแนน

ระบบควบคุมอัตโนมัติสำ�หรับก�รประหยัดพลังง�น  
(Automatic Control System for Energy Saving) คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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	 การใช้ระบบเติมอากาศ	เช่น	การใช้ระบบ	Energy	Recovery	
Ventilation	ในระบบเติมอากาศและระบบ	Dedicated	Outdoor	Air	
System	(DOAS)	เป็นต้น	หรือเทคโนโลยีอื่น	ๆ	ที่มีคุณสมบัติประหยัด
พลังงาน

เทคโนโลยีผลิตน�้าร้อนด้วยแสงอาทิตย์

ระบบ	Energy	Recovery	Ventilation ระบบ	Dedicated	Outdoor	
Air	System	(DOAS)

ระบบท่อน�าแสง	(Light	Pipe)

 การใช้นวัตกรรมท่ีมีคุณสมบัติประหยัดพลังงานในอาคาร	เช่น
เทคโนโลยีผลิตน�้าร้อนด้วยแสงอาทิตย์,	ระบบท่อน�าแสง,	การใช้ระบบ	
Radiant	Floor	Cooling,	ระบบ	Chilled	Beam	ในระบบปรับอากาศ	 
หรือเครื่องท�าน�้าร้อนจากระบบปรับอากาศ	เป็นต้น

ก�รระบ�ยอ�ก�ศเชิงกล (Smart Active Ventilation System) 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน

นวัตกรรมประหยัดพลังง�น (Energy Saving Innovation)  
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
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การใช้ระบบ	Radiant	Floor	Cooling	
ในระบบปรับอากาศ

การใช้ระบบ	Chilled	Beam	
ในระบบปรับอากาศ

เครื่องท�าน�้าร้อนจากระบบปรับอากาศ 
(Water	Heater	form	Air	Conditioning)
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ตัวอย่�งก�รประเมินอ�ค�ร
ประเภทอ�ค�รสำ�นักง�น

หลังคาคอนกรีต	และหลังคา
Metal	Sheet	ติดฉนวน

โพลียูริเทน	และแผ่นยิปซั่มบอร์ด
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์	T8
และหลอดไฟ	LED	ขนาด	6-23	W

กระจกลามิเนตสีเขียวตัดแสง
ความหนา	8	mm	และ	12	mm

เครื่องปรับอากาศ	Water-Cooled
Chiller	แบบโรตารี	มีค่าประสิทธิภาพ
0.7	kW/TR

ผนังคอนกรีต
พร้อมฉนวนกันความร้อน

ติดตั้งระบบบริหารจัดการ
พลังงานในอาคาร	BEMS

ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์

อุปกรณ์บังแดด

ผลประเมิน ระดับเกณฑ์ คะแนน

ผลก�รประเมิน

ผนังอาคาร (OTTV)

หลังคาอาคาร (RTTV)

การออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (LPD)

การผลิตไฟฟ้า

เครื่องปรับอากาศ (AC)

ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
ส�าหรับการประหยัดพลังงาน 

43.31 W/m2

8.89 W/m2

ผ่านทั้งหมด 4 ข้อ 

5.00 W/m2

ติดตั้ง Solar Cell 75 kW

0.7 kW/TR

ติดตั้งระบบ BEMS

ขั้นสูง 60

ขั้นต�่า 16

5

ขั้นต�่า 8

5

107

ขั้นต�่า 8

5

เกณฑ์ก�รประเมิน

พื้นที่อาคาร		:	22,000	m2

อัตราส่วน	WWR	(AC	Zone)	:	20	%

รวมคะแนน
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ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ตัวอย่�งก�รประเมินอ�ค�ร
ประเภทห้�งสรรพสินค้�

หลังคาคอนกรีต	และหลังคา
	Metal	Sheet	ติิดฉนวนใยแก้ว

หุุ้มอลูมิเนียมฟอยล์	และแผ่นยิปซั่มบอร์ด

หลอดไฟ	LED	
ขนาด	12-55	W

กระจกใส
หนา	12	mmติดตั้งระบบ	Energy	

Recovery	Ventilation

ผนังคอนกรีตมวลเบา

เครื่องปรับอากาศ	Water-Cooled	Chiller	แบบสกรู	มีค่าประสิทธิภาพ	0.58	kW/TR
	และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด	12,000	-	36,000	Btu/h	เบอร์	5		

ผลประเมิน ระดับเกณฑ์ คะแนน

ผลก�รประเมิน

ผนังอาคาร (OTTV)

หลังคาอาคาร (RTTV)

การผลิตไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (LPD)

การระบายอากาศเชิงกล

เครื่องปรับอากาศ (AC)

ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
ส�าหรับการประหยัดพลังงาน 

33.61 W/m2

7.5 W/m2

ติดตั้ง Solar Cell 900 kW

1.71 W/m2

ติดตั้งระบบ Energy  
Recovery Ventilation

0.58 kW/TR

ติดตั้งระบบ BEMS

ขั้นสูง 60

ขั้นต�่า 16

5

ขั้นสูง 10

5

109

ขั้นต�่า 8

5

เกณฑ์ก�รประเมิน

พื้นที่อาคาร		:	160,000	m2	

อัตราส่วน	WWR	(AC	Zone)	:	10	%

รวมคะแนน
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หลอดไฟ	LED	
ขนาด	8-30	W

ตัวอย่�งก�รประเมินอ�ค�ร
ประเภทโรงพย�บ�ล

หลังคา	Metal	Sheet	ติดฉนวน
ใยแก้วหุุ้มอลูมิเนียมฟอยล์	

และแผ่นยิปซั่มบอร์ด
ตดิตัง้ระบบบรหิารจดัการ
พลังงานในอาคาร	BEMS

กระจกลามิเนตสะท้อน
แสงหนา	10	mm

ผนังคอนกรีตมวลเบา

เครื่องปรับอากาศ	Water-
Cooled	Chiller	แบบสกรู	
มีค่าประสิทธิภาพ	0.6	kW/TR

ผลประเมิน ระดับเกณฑ์ คะแนน

ผลก�รประเมิน

ผนังอาคาร (OTTV)

หลังคาอาคาร (RTTV)

การออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (LPD)

การระบายอากาศเชิงกล

เครื่องปรับอากาศ (AC)

ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
ส�าหรับการประหยัดพลังงาน 

22.06 W/m2

2.97 W/m2

ผ่านทั้งหมด 4 ข้อ 

4.08 W/m2

ติดตั้งระบบ Energy  
Recovery Ventilation

0.6 kW/TR

ติดตั้งระบบ BEMS

ขั้นสูง 60

ขั้นสูง 20

5

ขั้นต�่า 8

5

111

ขั้นต�่า 8

5

เกณฑ์ก�รประเมิน

พื้นที่อาคาร		:	17,500	m2

อัตราส่วน	WWR	(AC	Zone)	:	34	%

รวมคะแนน

ติดตั้งระบบ	Energy	
Recovery	Ventilation



แนวทางการออกแบบ
อาคารประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

บทที่ 2
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 ผนังอาคารช่วยลดความร้อนเข้าสู่อาคารและลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ	 

มแีนวทางการออกแบบเพือ่ลดค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านผนงัอาคาร	(OTTV)	เช่น	การเลอืกใช้

ผนงัอาคารทีม่ค่ีาการน�าความร้อนต�า่	หรอืการตดิตัง้อุปกรณ์บังแดด	เป็นต้น

แนวท�งก�รออกแบบผนังอ�ค�ร

คอนกรีตมวลเบา

อาคารกลุ่มที่ 1 อาคารส�านักงาน และสถานศึกษา

กระจกเขียวตัดแสง

 กราฟแนวทางการออกแบบค่า	OTTV	กบัค่า	WWR	ให้ผ่านเกณฑ์ฉลากเบอร์	5	ของอาคาร	
โดยมีเงื่อนไขการออกแบบด้วยคอนกรีตมวลเบาหนา	10	cm	ผนังสีอ่อนที่มีค่าสัมประสิทธ์ิการ 
ดูดกลืนรังสี	0.5	และมีอุปกรณ์บังแดดที่มีค่า	SC	=	0.8	กับกระจกแต่ละประเภท

อุปกรณ์บังแดดฉนวนกันความร้อน

ผนังโทนสีขาว	หรือสีอ่อน	และม ี

ค่าอัตราส่วน	WWR	(AC	Zone)	

WWR ≤ 30%

อาคารกลุ่มที่ 1 อาคารส�านักงาน และสถานศึกษา
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อาคารกลุ่มที่ 3 โรงแรม โรงพยาบาล อาคารชุด และหอพัก

อาคารกลุ่มที่ 2 ห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ อาคารชุมนุมคน และสถานบริการ
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 หลังคาอาคารมีแนวทางการออกแบบใหผ่้านเกณฑ์ฉลากเบอร์	5	ของอาคาร	พิจารณาจาก

ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านหลังคาอาคาร	(RTTV)	เปรียบเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืน

รังสีอาทิตย์	 โดยมีเงื่อนไขการออกแบบหลังคาคอนกรีตหนา	20	cm	กับช่องว่างอากาศ	แผ่น 
อลูมิเนียมฟอยล์	ฉนวนกันความร้อน	และแผ่นยิปซั่มบอร์ด	แบ่งเป็น	3	กรณี	ดังนี	้

แนวท�งก�รออกแบบหลังค�อ�ค�ร

1 32

อาคารกลุ่มที่ 1 อาคารส�านักงาน และสถานศึกษา

กรณีที่ กรณีที่ กรณีที่

 หลังคาอาคารมีแนวทางการออกแบบใหผ่้านเกณฑ์ฉลากเบอร์	5	ของอาคาร	พิจารณาจาก

ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านหลังคาอาคาร	(RTTV)	เปรียบเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืน

รังสีอาทิตย์	 โดยมีเงื่อนไขการออกแบบหลังคาคอนกรีตหนา	20	cm	กับช่องว่างอากาศ	แผ่น 
อลูมิเนียมฟอยล์	ฉนวนกันความร้อน	และแผ่นยิปซั่มบอร์ด	แบ่งเป็น	3	กรณี	ดังนี	้
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Energy Generating Authority of Thailand

อาคารกลุ่มที่ 2 ห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ อาคารชุมนุมคน และสถานบริการ

อาคารกลุ่มที่ 3 โรงแรม โรงพยาบาล อาคารชุด และหอพัก
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Building No.5

แนวท�งก�รออกแบบระบบไฟฟ้�แสงสว่�ง

                                

)(         )W(      )nemuL(                        

Incandescent  				730	 								60	  1,000

CFL	   				760	 								14	  8,000

LED	Bulb  				800	          9 											15,000

FL-T5   		2,850	 								36												13,000

FL-T8   		2,500	 								18												15,000

LED	Tube	  		2,100	 								16												30,000

 

หลอดกลม หลอดย�ว

อาคารกลุ่มที่ 1 อาคารส�านักงาน และสถานศึกษา

 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างมีแนวทางการออกแบบให้ผ่านเกณฑ์ฉลากเบอร์	 5	 ของอาคาร	

พิจารณาจากค่าก�าลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด	(LPD)	เปรียบเทียบกับค่าความส่องสว่าง	ด้วยหลอดไฟ
ชนิดกลม	และชนิดยาวที่มีคุณสมบัติ	ดังนี้	

h
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แนวท�งก�รออกแบบระบบไฟฟ้�แสงสว่�ง

หลอดกลม

หลอดกลม

หลอดย�ว

หลอดย�ว

อาคารกลุ่มที่ 2 ห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ อาคารชุมนุมคน และสถานบริการ

อาคารกลุ่มที่ 3 โรงแรม โรงพยาบาล อาคารชุด และหอพัก



ขั้นตอนการรับประเมิน

บทที่ 3
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อนุมัติเบื้องต้น 
(Pre Approved)

ขั้นตอนก�รประเมิน

หน่วยงานที่สนใจท�าหนังสือขอรับประเมินฉลากเบอร์ 5 
ส่งมาที่ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
และแบบอาคาร และรายละเอียดอื่น ๆ

พิจารณาคะแนน

อาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ  
และ กฟผ. อนุมัติให้ฉลากจริง
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เอกส�รเพื่อยื่นขอรับประเมิน
 เอกสารเพื่อยื่นขอรับประเมินฉลากอาคารประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	มีดังนี้

1

3

2

4

5

เอกสาร	หรือหนังสือส่งข้อมูลแบบอาคาร	เพื่อขอรับประเมินฉลากอาคารประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5

ข้อมูลพื้นฐานของแบบอาคาร,	ประเภทอาคาร,	ขนาดพื้นที่ใช้งาน,	สถานที่ตั้ง	และอื่น	ๆ	

แบบฟอร์มรายละเอียดการตรวจประเมินส�าหรับอาคาร	ดาวน์โหลดที่	http://homeno5.egat.co.th

ผลตรวจประเมินแบบอาคารด้วยโปรแกรม	BEC	และลงนามโดยผู้รับรอง	(ถ้ามี)

แบบอาคารที่ครอบคลุมเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน	(Energy	Efficiency)	และเกณฑ์นวัตกรรม	

และการออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ	(Innovation	and	Passive	Design)	ประกอบด้วย

แบบสถ�ปัตยกรรมและแบบโครงสร้�ง
(Architectural and Structural)

แบบระบบไฟฟ้�แสงสว่�ง
(Lighting System)

แบบระบบปรับอ�ก�ศ
(Air Conditioning System)

แบบอุปกรณ์ผลิตนำ�้ร้อน 
(Hot Water System)

แบบอุปกรณ์นวัตกรรม 
(Innovation Equipment)



ช่องทางการติดต่อ
เพื่อขอรับการประเมินอาคารประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

Website: homeno5.egat.co.th
E-mail: eesp@egat.co.th

ฝ่�ยบริห�รด้�นก�รใช้ไฟฟ้�และกิจก�รเพื่อสังคม 
ชั้น 7 อาคาร ท.103

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต�าบลบางกรวย อ�าเภอบางกรวย

 จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-436-5555

ที่ปรึกษาโครงการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบสถ�ปัตยกรรมและแบบโครงสร้�ง
(Architectural and Structural)

แบบระบบไฟฟ้�แสงสว่�ง
(Lighting System)

แบบระบบปรับอ�ก�ศ
(Air Conditioning System)

แบบอุปกรณ์ผลิตนำ�้ร้อน 
(Hot Water System)

แบบอุปกรณ์นวัตกรรม 
(Innovation Equipment)


