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บทนำ� 	 ปัจจบุนัปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในภาคครวัเรอืนมีอตัราการใช้พลงังาน

สูงถึง	24%	ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศ	คิดเป็น	44,430	GWh/y	

ทีผ่่านมาทัง้หน่วยงานของทางภาครฐั	และรัฐวสิาหกจิได้ด�าเนนิมาตรการเกีย่วกบั

การอนุรักษ์พลังงานในบ้านและอาคาร	อาทิเช่น	การก�าหนดฉลากประหยัดไฟฟ้า

เบอร์	5	ของเครื่ืองใช้ไฟฟ้า	และการออกกฎกระทรวงก�าหนดประเภทและขนาด

ของอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	 (มาตรฐาน	BEC)	 ซ่ึงท�าให้บ้านและอาคาร 

มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การใช้พลังงาน	และยกระดับการประหยัดพลังงานในบ้านและอาคารให้เพิ่มขึ้น	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 จึงได้ด�าเนินการศึกษาหลักเกณฑ	์

และวิธีการก�าหนดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	 5	 ของบ้านและอาคาร	 โดยด�าเนิน

การศึกษาและรวบรวมเกณฑ์มาตรฐานบ้านและอาคารประหยัดพลังงาน 

ทัง้ในและต่างประเทศ	จดัท�าหลกัเกณฑ์การก�าหนดฉลากบ้านและอาคารประหยดั

พลังงานเบอร์	 5	 และจัดท�าโปรแกรมประเมินระดับของฉลากบ้านและอาคาร	

คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย	 เกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	 5	 ของบ้าน	

และแนวทางการออกแบบบ้านประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ให้ผู้สนใจรับทราบ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.) 

สิงหาคม	2562
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	 เกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	ของบ้าน	พิจารณาบ้านอยู่อาศัยที่ก่อสร้างใหม่ในรูป

แบบ	บ้านเดี่ยว,	บ้านแฝด	และบ้านแถว	เท่านั้น	ดังนี้

	 บ ้านเดี่ยวที่อยู ่อาศัยท่ีมีขนาดและลักษณะ

ของที่ดินก�าหนดให้ต้องมีเนื้อที่ไม่ต�่ากว่า	50	ตารางวา	

เมื่อท�าการปลูกสร้างบ้านแล้วจะต้องมีพื้นท่ีเปิดโล่ง

เพียงพอที่จะท�าช่องเปิดได้	 หรือบ้านเดี่ยวที่การเคหะ

แห่งชาติจัดสรร

	 บ้านแฝดที่ใช้เป็นท่ีอยู ่อาศัยก่อสร้างติดกัน

สองบ้าน	 มีผนังร่วมกันเป็นบ้าน	 มีที่ว่างระหว่างรั้ว

หรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารด้านหน้า	ด้านหลัง	และ

ด้านข้างของแต่ละบ้าน	และมีทางเข้าของแต่ละบ้าน

แยกจากกันเป็นสัดส่วน

	 บ้านแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย	ซึ่งมีที่

ว ่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขต

ที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา

หมายเหตุ	:	ขนาดและเนื้อที่ดินของบ้านเดี่ยว,	บ้านแฝด	และบ้านแถว	เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

นิย�มบ้�นที่พิจ�รณ�

บ้�นเดี่ยว

บ้�นแฝด

บ้�นแถว

ชื่อโครงการหรือบ้าน

และเลขที่ของฉลาก

เว็บไซต์โครงการฉลาก

ประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5
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รูปแบบฉล�กเบอร์ 5

แสดงประสิทธิภาพ

พลังงาน

ประเภทบ้าน

คะแนนประสทิธภิาพ

ชื่อโครงการหรือบ้าน

และเลขที่ของฉลาก

เว็บไซต์โครงการฉลาก

ประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5

ฉลากโลหะแบบ	

Platinum
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เกณฑ์ฉล�กประหยัดไฟฟ้�เบอร์ 5 ของบ้�น

1. เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน คะแนนเต็ม	100	คะแนน	ประกอบด้วย

	 -	ระบบเปลือกอาคารส่วนผนัง	คะแนนเต็ม	50	คะแนน

	 -	ระบบเปลือกอาคารส่วนหลังคา	คะแนนเต็ม	30	คะแนน

	 -	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	คะแนนเต็ม	10	คะแนน

	 -	เครื่องปรับอากาศ	คะแนนเต็ม	10	คะแนน

2.  เกณฑ์นวัตกรรม และการออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ คะแนนเตม็	25	คะแนน	ประกอบด้วย

	 -	Passive	Design	คะแนนเต็ม	5	คะแนน

	 -	Electricity	Generation	คะแนนเต็ม	5	คะแนน

	 -	Automatic	Control	System	for	Energy	Saving	คะแนนเต็ม	5	คะแนน

	 -	Active	Ventilation	System	คะแนนเต็ม	5	คะแนน

	 -	Energy	Saving	Innovation	คะแนนเต็ม	5	คะแนน

100%
(125 คะแนน)

80%
(100 คะแนน)

	 เกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	 5	 ของบ้าน	 พิจารณาคะแนนจากเกณฑ์ประสิทธิภาพ

พลังงาน	 และเกณฑ์นวัตกรรมและการออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ	 มีคะแนนรวมเต็ม	 125	 คะแนน	

ประกอบด้วย

	 เงื่อนไข				1			ต้องผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต�่าของทุกด้าน

              2			ต้องผ่านเกณฑ์นวัตกรรม	และการออกแบบพึ่งพาธรรมชาต ิ
	 	 	 			ในหัวข้อ	Passive	Design

-              3   ต้องได้คะแนนรวมมากกว่า	80%	หรือมากกว่า	100	คะแนน

ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องมคีะแนนรวมมากกว่า 80%
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ระบบไฟฟ้�แสงสว่�ง 
(Lighting System)

100 คะแนน

เครื่องปรับอ�ก�ศ  
(Air Conditioner)

ระบบเปลือกอ�ค�ร  
ส่วนหลังค� (Roof)

เกณฑ์ประสิทธิภ�พพลังง�น (Energy Efficiency)

ระบบเปลือกอ�ค�ร  
ส่วนผนัง (Wall)

	 เกณฑ์ประสทิธภิาพพลงังาน	ประกอบด้วย	4	ด้าน	และมคีะแนนเตม็	100	คะแนน	ซึง่บ้านที่

จะได้รับฉลากต้องผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต�่าของทุกด้าน	
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	 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านผนังบ้าน	(Overall	Thermal	

Transfer	Value,	OTTV)	ต้องมีค่าไม่เกิน	30	W/m2	และแบ่ง

คะแนนของค่า	OTTV	ดังนี้

ระบบเปลือกอ�ค�รส่วนผนัง (Wall) คะแนนเต็ม 50 คะแนน

ช่วงค่� OTTV ขั้นต่ำ 40 คะแนน

ช่วงค่� OTTV ขั้นสูง 50 คะแนน

27 - 30 W/m2

< 27 W/m2



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
Energy Generating Authority of Thailand

11

ช่วงค่� RTTV ขั้นต่ำ 24 คะแนน

ช่วงค่� RTTV ขั้นสูง 30 คะแนน

5 - 8 W/m2

< 5 W/m2

	 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านหลังคาบ้าน	 (Roof	

Thermal	Transfer	Value,	RTTV)	ต้องมีค่าไม่เกิน	

8	W/m2	และแบ่งคะแนนของค่า	RTTV	ดังนี้

ระบบเปลือกอ�ค�รส่วนหลังค� (Roof) คะแนนเต็ม 30 คะแนน
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	 ค่าก�าลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด	(Lighting	Power	Density,	

LPD)	ต้องมีค่าไม่เกิน	8	W/m2	และแบ่งคะแนนของค่า	LPD	ดังนี้

ระบบไฟฟ้�แสงสว่�ง คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ช่วงค่� LPD ขั้นต่ำ 8 คะแนน

ช่วงค่� LPD ขั้นสูง 10 คะแนน

3 - 8 W/m2

< 3 W/m2
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	 เครื่องปรับอากาศต้องได้ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	และ 

มีค่าประสิทธิภาพพลังงาน	 (Energy	Efficiency	Ratio,	EER)	

หรือค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล	 (Seasonal	Energy	

Efficiency	Ratio,	SEER)	ดังนี้

เครื่องปรับอ�ก�ศ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

เกณฑ์ Split Type ขั้นต่ำ 8 คะแนน

Split Type ≤ 40,944 Btu/h  • Fixed Speed เบอร์ 5

Split Type > 40,944 Btu/h

ต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนด  
และไม่พิจารณาคะแนน

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

เกณฑ์ Split Type ขั้นสูง 10 คะแนน

 • มี Fixed Speed ในพ้ืนท่ี ใช้สอยหลกัตัง้แต่ 1 ชดุข้ึนไป   
   เป็นเบอร์ 5 แบบมีดาว 
 • หรือมี  Inverter ในพื้นที่ใช้สอยหลักตั้งแต่ 1 ชุดขึ้นไป  
 • หรือมีระบบ VRF ในพื้นที่ใช้สอยหลักตั้งแต่ 1 ชุดขึ้นไป

Split Type  
ทุกขนาด

หมายเหตุ:	พื้นที่ใช้สอยหลัก	ได้แก่	ห้องรับแขก,	ห้องทานอาหาร,	ห้องนอน,	ห้องท�างาน,

ห้องอเนกประสงค์	และห้องครัว	
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	 เกณฑ์นวัตกรรม	และการออกแบบพึ่งพาธรรมชาติเป็นเกณฑ์ส่งเสริม	ประกอบด้วย	5	ด้าน	

และมีคะแนนเต็ม	25	คะแนน	ประกอบด้วย

25 คะแนน

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

ก�รออกแบบพึ่งพ�ธรรมช�ติ 
(Passive Design)

ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
สำ�หรับก�รประหยัดพลังง�น  

(Automatic Control System  
for Energy Saving)

นวัตกรรมประหยัดพลังง�น
(Energy Saving Innovation)

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

ก�รผลิตไฟฟ้� 
(Electricity Generation)
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					บ้านที่จะได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	ต้องผ่านเกณฑ์	Passive	Design	

อย่างน้อย	3	ด้าน	จาก	5	ด้าน	ดังต่อไปนี้	

การระบายอากาศของห้องใช้สอยหลัก

 • จ�านวน	60%	ของจ�านวนห้องใช้สอยหลักทั้งหมด	มีช่องระบายอากาศอย่างน้อย	2	ด้าน	

			และพื้นที่ของช่องระบายอากาศรวมกันไม่น้อยกว่า	15%	ของพื้นที่ห้อง

การระบายอากาศของห้องใช้สอยรอง

 • จ�านวน	60%	ของจ�านวนห้องใช้สอยรองทั้งหมด	มีพื้นที่ของช่องระบายอากาศรวมกัน

			ไม่น้อยกว่า	10%	ของพื้นที่ห้อง

1

2

ก�รออกแบบพึ่งพ�ธรรมช�ติ (Passive Design) คะแนนเต็ม 5 คะแนน

การใช้แสงธรรมชาติของห้องใช้สอยหลัก

 • จ�านวน	60%	ของจ�านวนห้องใช้สอยหลักท้ังหมด	มีพ้ืนที่ช่องแสงอย่างน้อยหนึ่งด้านหรือ

			ทุกด้านรวมกันไม่น้อยกว่า	15%	ของพื้นท่ีห้อง	และกระจกของช่องแสงมีค่าการส่องผ่าน

			แสง	(Visible	Transmittance,	VT)	ไม่น้อยกว่า	0.6

3
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การป้องกันฝนของห้องใช้สอยหลัก

 • จ�านวน	50%	ของจ�านวนช่องระบายอากาศหรือช่องแสงของพื้นที่ใช้สอยหลัก	มีอุปกรณ์

			บังแดดหรือชายคา	เหนือช่องระบายอากาศหรือช่องแสง	โดยมีระยะยื่นจากช่องระบาย

			อากาศหรือช่องแสงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความสูงของช่องระบายอากาศหรือช่องแสง

5

การใช้แสงธรรมชาติของห้องใช้สอยรอง

 • จ�านวน	60%	ของจ�านวนห้องใช้สอยรองทั้งหมด	มีพื้นที่ช่องแสงอย่างน้อยหนึ่งด้านหรือ

			ทกุด้านรวมกนัไม่น้อยกว่า	5%	ของพืน้ท่ีห้อง	และกระจกของช่องแสงมค่ีาการส่องผ่านแสง

   (Visible	Transmittance,	VT)	ไม่น้อยกว่า	0.6

4
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หมายเหตุ:	

1)	ห้องใช้สอยหลัก	ได้แก่	ห้องรับแขก,	ห้องทานอาหาร,	ห้องนอน,	ห้องท�างาน,

			ห้องอเนกประสงค์	และห้องครัว	

2)	ห้องใช้สอยรอง	ได้แก่	ห้องน�้า

3)	ช่องระบายอากาศ	หมายถึง	พื้นที่ที่สามารถเปิดรับลมหรือระบายอากาศได้ไม่นับรวม

			ประตูท่ีอยู่ภายในบ้าน	กรณีท่ีเป็นหน้าต่างหรือประตูบานเลื่อนให้คิดพื้นท่ีการระบาย

			อากาศได้เพียงครึ่งหนึ่งของพื้นที่หน้าต่างหรือประตูบานเลื่อน

ระบบควบคุมอัตโนมัติสำ�หรับก�รประหยัดพลังง�น  
(Automatic Control System for Energy Saving) คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

      ระบบควบคุมอัตโนมัติส�าหรับการประหยัดพลังงาน	เช่น	 
Motion	Sensing	Lighting	System	หรือ Daylight-linked	 
Automatic	Lighting	Control	System	หรอืเทคโนโลยอีืน่	ๆ	 
ที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน

      การใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	หรือเทคโนโลยีอื่น	ๆ 

ที่มีขนาดก�าลังไฟฟ้าติดตั้งไม่น้อยกว่า	500	W 

ก�รผลิตไฟฟ้� (Electricity Generation) คะแนนเต็ม 5 คะแนน
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					การระบายอากาศเชิงกล	ต้องผ่านทั้งหมด	2	ข้อดังนี้	

					1.	มีการระบายอากาศเชิงกลในพื้นที่ปรับอากาศ

					2.	มีการระบายอากาศเชิงกลในห้องน�้าที่ไม่มีผนังติดด้านนอก

					การใช้ระบบนวัตกรรมอื่น	ๆ	ที่มีคุณสมบัติช่วยประหยัดพลังงาน	เช่น

					1.	เทคโนโลยีผลิตน�้าร้อนด้วยแสงอาทิตย์	(Solar	Water	Heater)	

					2.	เครื่องท�าน�้าร้อนจากระบบปรับอากาศ	(Water	Heater	form	

									Air	Conditioning)

กระเบื้องลอนเล็กพร้อม
ฉนวนกันความร้อน	

และแผ่นยิปซั่มบอร์ด

ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
ในห้องนอนและห้องน�้า

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

นวัตกรรมประหยัดพลังง�น (Energy Saving Innovation)  
คะแนนเต็ม 5 คะแนน

เครื่องท�าน�้าร้อนจากระบบปรับอากาศเทคโนโลยีผลิตน�้าร้อนด้วยแสงอาทิตย์
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ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์
จ�านวน	600	W

ตัวอย่�งก�รประเมินบ้�น
ประเภทบ้�นเดี่ยว

กระเบื้องลอนเล็กพร้อม
ฉนวนกันความร้อน	

และแผ่นยิปซั่มบอร์ด

หลอดไฟคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต์	(CFL)
ขนาด	13	-	18	W

เครื่องปรับอากาศ
แบบ	Fixed	Speed
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5

ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
ในห้องนอนและห้องน�้า

ผนังอิฐมวลเบาและ
กระจกเขียวตัดแสง
ความหนา	6	mm

ผลประเมิน ระดับเกณฑ์ คะแนน

ผลก�รประเมิน

ผนังบ้าน (OTTV)

หลังคาบ้าน (RTTV)

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (LPD)

การผลิตไฟฟ้า

เครื่องปรับอากาศ (AC)

การออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ

การระบายอากาศเชิงกล

27.01 W/m2

4.74 W/m2

ผ่าน 3 ข้อจาก 5 ข้อ

1.98 W/m2

ติดตั้ง Solar Cell 600 W

เบอร์ 5 ปกติ

มีพัดลมระบายอากาศ 
ในห้องนอนและห้องน�้า

ขั้นต�่า 40

ขั้นสูง 30

5

ขั้นสูง 10

5

103

ขั้นต�่า 8

5

เกณฑ์ก�รประเมิน

พื้นที่บ้าน		:	180	m2

อัตราส่วน	WWR	(AC	Zone)	:	24	%

รวมคะแนน
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ตัวอย่�งก�รประเมินบ้�น
ประเภทบ้�นแฝด

กระเบื้องลอนใหญ่	พร้อมฉนวน
กนัความร้อนหุ้มอลมูเินยีมฟอยล์

และแผ่นยิปซั่มบอร์ด

หลอดไฟ	LED
ขนาด	18	W

เครื่องปรับอากาศ
แบบ	Fixed	Speed
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5

ผนังอิฐมวลเบาและ
กระจกใสความหนา

6	mm

ผลประเมิน ระดับเกณฑ์ คะแนน

ผลก�รประเมิน

ผนังบ้าน (OTTV)

หลังคาบ้าน (RTTV)

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (LPD)

เครื่องปรับอากาศ (AC)

การออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ

22.00 W/m2

4.45 W/m2

ผ่าน 3 ข้อจาก 5 ข้อ

2.21 W/m2

เบอร์ 5 ปกติ

ขั้นสูง 50

ขั้นสูง 30

5

ขั้นสูง 10

103

ขั้นต�่า 8

เกณฑ์ก�รประเมิน

พื้นที่บ้าน		:	195	m2

อัตราส่วน	WWR	(AC	Zone)	:	24	%

รวมคะแนน

กระเบื้องซีแพ็ค	พร้อมฉนวนกันความร้อน
หุ้มอลูมิเนียมฟอยล์	และแผ่นยิปซั่มบอร์ด

ผนังอิฐมวลเบาและ
กระจกใสความหนา

6	mm

ติดตั้งพัดลมระบาย
อากาศในห้องนอน

และห้องน�้า
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ตัวอย่�งก�รประเมินบ้�น
ประเภทบ้�นแถว

กระเบื้องซีแพ็ค	พร้อมฉนวนกันความร้อน
หุ้มอลูมิเนียมฟอยล์	และแผ่นยิปซั่มบอร์ด

หลอดไฟ	LED
ขนาด	6	-	14	W

เครื่องปรับอากาศ
แบบ	Fixed	Speed
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5

ผนังอิฐมวลเบาและ
กระจกใสความหนา

6	mm

ติดตั้งพัดลมระบาย
อากาศในห้องนอน

และห้องน�้า

ผลประเมิน ระดับเกณฑ์ คะแนน

ผลก�รประเมิน

ผนังบ้าน (OTTV)

หลังคาบ้าน (RTTV)

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (LPD)

เครื่องปรับอากาศ (AC)

การออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ

21.34 W/m2

4.73 W/m2

ผ่าน 3 ข้อจาก 5 ข้อ

1.55 W/m2

Inverter

ขั้นสูง 50

ขั้นสูง 30

5

ขั้นสูง 10

110

ขั้นสูง 10

เกณฑ์ก�รประเมิน

พื้นที่บ้าน		:	250	m2

อัตราส่วน	WWR	(AC	Zone)	:	15	%

รวมคะแนน

การระบายอากาศเชิงกล มีพัดลมระบายอากาศ 
ในห้องนอนและห้องน�้า 5



แนวทางการออกแบบ
บ้านประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

บทที่ 2
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แนวท�งก�รออกแบบผนังบ้�น

กรณีผนังสีค่อนข้างเข้ม และค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด (SC) = 1 

 ผนังบ้านช่วยลดความร้อนและลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศมีแนวทางการ

ออกแบบเพื่อลดค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านผนัง	 (OTTV)	 เช่น	 การเลือกใช้วัสดุผนังบ้านที่มี

ค่าการน�าความร้อนต�่า	หรือการติดตั้งอุปกรณ์บังแดด	เป็นต้น

คอนกรีตมวลเบากระจกเขียวตัดแสง

อุปกรณ์บังแดดฉนวนกันความร้อน

ผนังโทนสีขาว	หรือสีอ่อน	และม ี

ค่าอัตราส่วน	WWR	(AC	Zone)	

WWR ≤ 30%
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ความสัมพันธ์ WWR และค่า SC พิจารณาการใช้ผนังคอนกรีตมวลเบา ร่วมกับกระจกเขียวตัดแสง

เกณฑ์ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์	5	ของบ้าน	สามารถใช้วัสดผุนงัทึบ	และกระจกทีม่จี�าหน่ายทัว่ไป
ในท้องตลาด	ร่วมกับการออกแบบที่เหมาะสม	เช่น	อัตราส่วน	WWR,	การติดตั้งระแนงบังแดด	
และการทาสผีนงั	เป็นต้น	

กรณีผนังสีอ่อน และค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด (SC) = 0.5 
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แนวท�งก�รออกแบบหลังค�บ้�น

	 หลังคาบ้านมีแนวทางการออกแบบใหผ้่านเกณฑ์ฉลากเบอร์	 5	 ของบ้าน	พิจารณาจากค่า

การถ่ายเทความร้อนรวมผ่านหลงัคา	 (RTTV)	 เปรยีบเทยีบกับค่าสมัประสทิธิก์ารดดูกลนืรงัสอีาทติย์	
โดยมีเงื่อนไขการออกแบบให้กับหลังคาชนิดต่าง	ๆ 	กับช่องว่างอากาศ	แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์	ฉนวน
กันความร้อน	และแผ่นยิปซั่มบอร์ด	แบ่งเป็น	3	กรณี	ดังนี้

1 32กรณีที่ กรณีที่ กรณีที่
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แนวท�งก�รออกแบบระบบไฟฟ้�แสงสว่�ง
 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างมีแนวทางการออกแบบใหผ้่านเกณฑ์ฉลากเบอร์	5	ของบ้านพิจารณา

จากค่าก�าลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด	(LPD)	เปรียบเทียบกับค่าความส่องสว่าง	ด้วยหลอดไฟชนิดกลม	
และชนิดยาวที่มีคุณสมบัติ	ดังนี้

เกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	ของบ้าน	สามารถใช้หลอดไฟที่มีจ�าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด
เช่น	หลอดไฟ	T5,	T8	หรือหลอด	LED	เป็นต้น	

                                

)(         )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

 
h



ขั้นตอนการรับประเมิน

บทที่ 3
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ขั้นตอนก�รประเมิน

อนุมัติเบื้องต้น 
(Pre Approved)

หน่วยงานที่สนใจท�าหนังสือขอรับประเมินฉลากเบอร์ 5 
ส่งมาที่ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
แบบบ้าน และรายละเอียดอื่น ๆ

พิจารณาคะแนน

บ้านก่อสร้างแล้วเสร็จ  
และ กฟผ. อนุมัติให้ฉลากจริง
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เอกส�รเพื่อยื่นขอรับประเมิน
 เอกสารเพื่อยื่นขอรับประเมินฉลากบ้านประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	มีดังนี้

1

3

4

เอกสาร	หรือหนังสือส่งข้อมูลแบบบ้าน	เพื่อขอรับประเมินฉลากบ้านประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5

ข้อมูลพื้นฐานของแบบบ้าน,	ประเภทบ้าน,	ขนาดพื้นที่ใช้งาน,	สถานที่ตั้ง	และอื่น	ๆ	

แบบบ้านที่ครอบคลุมเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน	(Energy	Efficiency)	และเกณฑ์นวัตกรรม	

และการออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ	(Innovation	and	Passive	Design)	ประกอบด้วย

แบบสถ�ปัตยกรรมและแบบโครงสร้�ง
(Architectural and Structural)

แบบระบบไฟฟ้�แสงสว่�ง
(Lighting System)

แบบเครื่องปรับอ�ก�ศ
(Air Conditioner)

แบบอุปกรณ์นวัตกรรม 
(Innovation Equipment)

2 แบบฟอร์มรายละเอียดการตรวจประเมินส�าหรับบ้าน	ดาวน์โหลดที่	http://homeno5.egat.co.th
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แบบสถ�ปัตยกรรมและแบบโครงสร้�ง
(Architectural and Structural)

แบบระบบไฟฟ้�แสงสว่�ง
(Lighting System)

แบบเครื่องปรับอ�ก�ศ
(Air Conditioner)

แบบอุปกรณ์นวัตกรรม 
(Innovation Equipment)

ช่องทางการติดต่อ
เพื่อขอรับการประเมินบ้านประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 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


