
                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางกฎกระทรวง 

วาดวยการกําหนดฉนวนใยแกวเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ 
กําหนดฉนวนใยแกวเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผล 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดฉนวนใยแกวเพื่อใชในการอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพพลังงาน

สูงกวาหรือเทากับคาที่กําหนดในรางกฎกระทรวงนี้เปนวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงจะทําใหผูผลิต
และผูจําหนายมีสิทธิในการขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากคณะกรรมการกองทุนได ทั้งนีเ้พือ่เปน
มาตรการจูงใจ สงเสริมและสนับสนุนใหผูผลิตและผูจําหนายรวมมือกันอนุรักษพลังงาน และใหผูบริโภค
สามารถเลือกใชฉนวนใยแกวเพื่อใชในการอนุรักษพลังงานของประเทศ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้



                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

(ราง) 
 

กฎกระทรวงวาดวย  การกําหนดฉนวนใยแกว 
เพื่อใชในการอนุรกัษพลังงาน พ.ศ. ....... 

 
 
 
 
 

ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลงังาน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

(ราง) 
กฎกระทรวง 

วาดวย การกําหนดฉนวนใยแกวเพื่อใชในการอนุรักษพลงังาน 
 พ.ศ. ............. 

_________________________ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง  มาตรา ๒๓   แหง พระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  ออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี ้
 
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ใหใช สงเสริม สนับสนุนแก ผูผลิตและผูจําหนายฉนวนใยแกวเพือ่ใชใน
การอนุรักษพลังงาน 

  
ขอ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 

ฉนวน หมายถึง วัสดุใดๆ ที่มีความสามารถในการปองกันความรอนไมใหสงผานจากดาน
หนึ่งไปยังอีกดานหนึ่งไดงาย 

 
ฉนวนใยแกวเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน  ซ่ึงตอไปนี้จะเรยีกวาฉนวนใยแกว หมายถึง  

ฉนวนที่ไดจากการหลอมละลายแกวและวัตถุดิบธรรมชาติ นํามาทําใหเปนเสนใยละเอยีดและยึด
เกาะตดิดวยกาวชนิดพิเศษ แลวขึ้นรูปเปนฉนวนในรูปแบบตางๆ  โดยตองมีคาคุณภาพ คุณสมบตัิ
และการทดสอบเปนไปตามหมวด ๑ และหมวด ๒ 

 
ผูผลิต หมายถึง ผูประกอบการที่ผลิตฉนวนใยแกวในประเทศ โดยใชวตัถุดิบ สวนประกอบ

ในประเทศหรอืนําเขาจากตางประเทศ 
 

ผูจําหนาย  หมายถึง  ผูประกอบการที่มีการจําหนายฉนวนใยแกว ที่ผลิตภายในประเทศ 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

หมวด ๑ 
คุณภาพและคุณสมบัติของฉนวนใยแกว 

_________________________ 
 
ขอ ๓  คุณภาพของฉนวนใยแกว ตามประเภท และใหพิจารณาตามตารางที่ ๑      

ตารางที่ ๑ คุณภาพของฉนวนใยแกว  
ชนิดของวัสดุ คาคุณภาพ หนวย 
ฉนวนใยแกว 

 
๑)  คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน 
๒) คาความหนาแนนของเนื้อฉนวน 
๓) คาความหนาของเนื้อฉนวน 

วัตตตอเมตรเคลวิน 
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
มิลลิเมตร 

 
ขอ ๔ ความหนาแนนและความหนาของฉนวนใยแกว 

(๑) ชนิดหุมทอลม มีความหนาแนนไมนอยกวา ๒๔ กก. ตอ ลบ.ม. มีความหนาไมนอย
กวา ๕๐ มม. และปดผิว ๑ ดาน ดวยแผนปองกันความชืน้และไอน้ําประเภท
อะลูมิเนียมฟอยล ที่มีคาการซึมผานของไอน้ําและความชื้นไมเกนิ ๐.๑ เพิรม (perm) 
หรือวัสดุปดผิวอ่ืนๆที่เทียบเทา 

(๒) ชนิดบุใตหลังคา มีความหนาแนนไมนอยกวา ๒๔ กก. ตอ ลบ.ม. มีความหนาไมนอย
กวา ๕๐ มม. และปดผิวทัง้ ๒ ดาน ดวยแผนปองกนัความชื้นและไอน้ําประเภท
อะลูมิเนียมฟอยล ที่มีคาการซึมผานของไอน้ําและความชื้นไมเกนิ ๐.๑ เพิรม (perm)   
หรือ วัสดุปดผิวอ่ืนๆที่เทียบเทา 

(๓) ชนิดปูเหนือฝาเพดาน  มีความหนาแนนไมนอยกวา ๑๒ กก. ตอ ลบ.ม. มีความหนา
ไมนอยกวา ๗๕ มม. และปดผิวทั้ง ๒ ดาน  ดวยแผนปองกันความชื้นและไอน้ํา
ประเภทอะลูมิเนียมฟอยล ที่มีคาการซึมผานของไอน้ํา และความชื้นไมเกิน    ๐.๑ 
เพิรม (perm) หรือวัสดุปดผิวอ่ืนๆที่เทียบเทา 

(๔) ชนิดหุมทอ  มีความหนาแนนไมนอยกวา ๖๔ กก.ตอ ลบ.ม. มีความหนาไมนอยกวา 
๕๐ มม. และปดผิวดวยแผนปองกันความชื้นและไอน้าํประเภทอะลูมิเนียมฟอยล   ที่
มีคาการซึมผานของไอน้ําและความชื้นไมเกิน ๐.๑ เพิรม (perm) หรือวสัดุปดผิวอ่ืนๆ
ที่เทียบเทา 

(๕) ชนิดมวนและชนิดแผนสําหรับพื้นผิว มีความหนาแนนไมนอยกวา ๓๒ กก. ตอ ลบ.
ม. และมีความหนาไมนอยกวา ๕๐ มม. 



                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

ขอ ๕   ฉนวนใยแกวตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ใยแกว มอก.๔๘๖,
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แผนใยแกว มอก.๔๘๗ หรือ มาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 
ทอใยแกว มอก.๔๘๘ 
  
ขอ ๖ คุณสมบัติการดูดซับความชืน้ของฉนวนใยแกว  การดดูซับความชื้นของเนื้อวัสดุฉนวนใย
แกวตองไมเกนิกวารอยละ ๕ โดยน้ําหนกั เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C๑๑๐๔/C ๑๑๐๔M 
(Standard Test Method for Determining the Water Vapor Sorption of Unfaced Mineral Fiber 
Insulation ) 
 

 ขอ ๗ คุณสมบัติการติดไฟและลามไฟ 

(๑) วัสดุฉนวนจะตองผานเกณฑ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน BS ๔๗๖  สวนที่ ๕ และ ๖          
(Standard Test Method for Fire Test on Building Materials And Structures Part 5 - 
Method of test for  ignitability , Part 6 - Method of test for fire propagation for 
products   )    หรือผานเกณฑ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E๘๔ (Standard 
Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials )  

(๒) วัสดุฉนวนจะตองไมลามไฟและจัดอยูในประเภทที่ ๑   เมือ่ทดสอบตามมาตรฐาน  
BS ๔๗๖ สวนที่ ๗ (Standard Test Method for Fire Test on Building Materials And 
Structures Part 7 - Method of test to determine the classification of the surface 
spread of flame of  products )    หรือผานเกณฑ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E
๘๔   

(๓)  วัสดุปดผิวจะตองผานเกณฑ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน BS ๔๗๖ สวนที ่๖ หรือผาน
เกณฑ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E๘๔   

(๔) วัสดุปดผิวจะตองไมลามไฟและจัดอยูในประเภทที ่๑  เมือ่ทดสอบตามมาตรฐาน 
           BS ๔๗๖ สวนที่ ๗ หรือผานเกณฑ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E๘๔   
 



                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

หมวด ๒ 
การทดสอบฉนวนใยแกว 

_________________________ 
 

ขอ ๘ หองทดสอบฉนวนใยแกว    ตองเปนหองสอบที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบและ
หองปฏิบัติการสอบเทียบ มอก.๑๗๐๒๕ หรือหองทดสอบที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กรมพัฒนา
และสงเสริมพลังงานกําหนด  

 
 

หมวด ๓ 
แนวทาง หลกัเกณฑ และเงื่อนไข การสงเสริมและชวยเหลือ ผูผลิตหรือผูจําหนาย 

ฉนวนใยแกว 
_________________________ 

 
ขอ ๙ แนวทาง หลักเกณฑ และเงือ่นไข การสงเสริมและชวยเหลือ ผูผลิตหรือผูจําหนายฉนวนใย
แกว ใหเปนไปตาม 

๙.๑ แนวทาง หลักเกณฑ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  กําหนด 
๙.๒  ระเบยีบที่คณะกรรมการกองทุน กําหนด 

 
 
 
 
 
                                                      ใหไว ณ วันที่ ....................................................... 
 
                   (ลงนาม)................................................................ 
                           สนธยา    คุณปลื้ม 

                                                         รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
 



 

 

(ราง) 
ประกาศกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 

เร่ือง การใหการสงเสริมและชวยเหลือ ผูผลติหรือผูจําหนาย 
ฉนวนใยแกวเพ่ือใชในการอนุรักษพลังงาน 

 
 
 เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวย การฉนวนใยแกวเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน  กรมพัฒนา
และสงเสริมพลังงาน จึงประกาศ  ใหมีการสงเสริมและชวยเหลือ ผูผลิตหรือผูจําหนายฉนวนใยแกวเพื่อใช
ในการอนุรักษพลังงานไวดังตอไปนี ้
 
ขอ ๑ สนับสนุนเงินใหเปลา สําหรับคาทดสอบฉนวนใยแกวในการทดสอบรับรองคุณภาพ สําหรับการ

รับรองวาเปนฉนวนใยแกวเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน 
๑.๑ คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุน  ตองเปนผูผลิตหรือผูจําหนายทีเ่ปนนติิบุคคลตาม

กฎหมายไทย และมีสวนของผูถือหุนอยางนอยที่สุดรอยละ ๕๑ เปนของคนไทย 
๑.๒ วงเงินทีใ่หการสนับสนุนเทากับ ๕๐% ของคาทดสอบ  จํานวนเงนิที่ใหการสนบัสนุนของ

ฉนวนใยแกวแตละชนดิและขนาด มดีังนี ้
ก. ฉนวนหุมอัดแผน เทากับ.......................... 
ข. ฉนวนใยอัด  เทากับ.......................... 

 
ขอ ๒ สนับสนุนเงินใหเปลา สําหรับผลประหยัดที่เกิดขึน้จากการใชฉนวนใยแกวเพือ่ใชในการอนรัุกษ

พลังงาน 
๒.๑ คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุน  ตองเปนผูผลิตหรือผูจําหนายทีเ่ปนนติิบุคคลตาม

กฎหมายไทย และมีสวนของผูถือหุนอยางนอยที่สุดรอยละ ๕๑ เปนของคนไทย 
๒.๒ วงเงินทีใ่หการสนับสนุนเทากับ ๕% ของผลประหยัดที่เกิดขึน้จากการใชฉนวนใยแกว 

จํานวนเงินทีใ่หการสนับสนนุของฉนวนใยแกวแตละชนิดและขนาด มีดังนี ้
ก. ฉนวนใยแกวหุมอัดแผน  ขนาด  ๕๐ มม. หุมทอขนาด  ๑  นิ้ว  เทากับ  ๑๐  บาทตอเมตร 
ข. ฉนวนใยแกวหุมอัดแผน  ขนาด  ๕๐ มม. หุมทอขนาด  ๒  นิ้ว  เทากับ  ๓๐ บาทตอเมตร 
ค. ฉนวนใยแกวหุมอัดแผน  ขนาด  ๕๐ มม. หุมทอขนาด  ๓  นิ้ว  เทากับ  ๔๐  บาทตอเมตร 
ง. ฉนวนใยแกวหุมอัดแผน  ขนาด  ๕๐ มม. หุมทอขนาด  ๔  นิ้ว  เทากับ  ๕๐  บาทตอเมตร 
จ. ฉนวนใยแกวหุมอัดแผน  ขนาด  ๗๕ มม. หุมทอขนาด  ๖  นิ้ว  เทากับ  ๗๐  บาทตอเมตร 
ฉ. ฉนวนใยแกวหุมอัดแผน  ขนาด  ๗๕ มม. หุมทอขนาด  ๘  นิ้ว  เทากับ  ๙๐  บาทตอเมตร 



 

 

ช. ฉนวนอัด  ขนาด  ๗๕  มม.  หุมพื้นผิว  เทากับ  ๘๐  บาทตอตารางเมตร 
ซ. ฉนวนอัด  ขนาด  ๗๕  มม.  หุมพื้นผิว  เทากับ  ๘๐  บาทตอตารางเมตร 

 
ขอ ๓ สนับสนุนเงินอุดหนุน เพื่อสรางหรือปรับปรุงหองทดสอบ หรือเพื่อการวิจยัและพัฒนาโคมไฟฟา

เพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน 
๓.๑ คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุน  
 กรณีองคกรเอกชน  ผูเสนอโครงการที่อยูในขายไดรับการสนบัสนุนตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้
ก. เปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  ที่มีกจิกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการอนุรักษพลังงาน

หรือการปองกนัและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนรัุกษพลังงาน และมิไดมี
วัตถุประสงคในทางการเมือง หรือแสวงหาผลกําไร 

ข. มีระยะเวลาจดทะเบียนไมนอยกวา ๓ ป 
กรณีหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกจิ ผูเสนอโครงการที่อยูในขายไดรับการสนบัสนุน 
ตองเปนหนวยงานที่ใหบริการทดสอบเครื่องจักร อุปกรณหรือวัสดุ และมีที่ตั้งอยูในประเทศ
ไทย 

๓.๒ วงเงินและเงื่อนไขการใหการสนับสนุน 
วงเงิน 

การสนับสนุนชวยเหลือเงินอุดหนุนจะแยกออกเปน ๒ กรณี ดังนี ้
ก. กรณีผูขอรับการสนับสนุนเปนองคกรเอกชน ใหกูวงเงนิสูงสุดไมเกินรอยละ ๕๐ 

ของคาลงทุนทั้งโครงการ 
ข. กรณีผูขอรับการสนับสนุนเปนหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกจิ ใหกูไดเต็ม

จํานวนของคาลงทุนทั้งโครงการ 
โดยเอกสารขอเสนอโครงการใหแสดงรายการรวมแตละรายการ ทั้งโครงการ         

เงื่อนไข 
ก. ผูขอรับการสนับสนุนจะตองไมเคยไดรับการสนับสนุนเงินทุน เพื่อการวิจยั

พัฒนา จากหนวยงานของรัฐหนวยงานอื่นๆ ในเครื่องจักร อุปกรณหรือวัสดุใน
ประเภทและขนาดเดยีวกัน 

ข. ในกรณีผูขอรับการสนับสนุนเปนองคกรเอกชน       และมีการยืน่ขอรับการ
สนับสนุนตั้งแต ๒ องคกรขึ้นไปตอเครื่องจักร อุปกรณหรือวัสดุ คณะกรรมการ
กองทุนฯ จะใหการสนับสนุนเฉพาะองคกรที่มีจํานวนสมาชกิของผูผลิต ผู
จําหนายที่มากกวา โดยใหองคกรเอกชนแนบรายชื่อของสมาชิกผูผลิต ผูจําหนาย
ในเอกสารที่ยืน่ขอรับการสนับสนุนดวย 



 

 

ค. หนวยงานที่มาขอรับการสนับสนุน ตองทําการสรางหรือปรับปรุงหองทดสอบ 
ใหไดตามมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๒๕ 

ง. หนวยงานที่ขอรับการสนับสนุนตองรับทดสอบ เครื่องจักร อุปกรณ
ประสิทธิภาพสูง หรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน ที่กรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงานจะทําการทดสอบ 

จ. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ใหเปนตามประกาศที่กรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงานกําหนด 

 
 
 ประกาศ ณ วนัที่ .................................... 

    สิริพร  ไศละสูต 
       อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 

 


