
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรบัอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

พ.ศ. ๒๕๕๒๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๒) 

และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่
มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทํา
ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ” หมายความวา อุปกรณที่ทําใหน้ําที่

ไหลผานมีอุณหภูมิต่ําลงเพ่ือนําไปใชในการปรับอากาศหรือหลอเย็นโดยใชวัฏจักรการทําความ
เย็นโดยการอัดไอ 

“คาประสิทธิภาพพลังงาน” หมายความวา คาประสิทธิภาพการใชไฟฟาของ
เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ โดยกําหนดในรูปของคาสมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็น
สําหรับระบบปรับอากาศ 

“คาสมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ” หมายความวา 
อัตราสวนไฟฟาที่ใชไปซึ่งมีหนวยเปนกิโลวัตต ตอคาความสามารถในการทําความเย็นที่ภาระเต็ม
พิกัดของเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศซึ่งมีหนวยเปนตันความเย็น ตามวิธีการคํานวณ
ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

 
ขอ ๒  เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงตองมีคา

ประสิทธิภาพพลังงานไมเกินกวาคาประสิทธิภาพพลังงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ นโยบายดานพลังงานของรัฐบาล ความพรอมของการผลิตและจําหนาย
เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ ตลอดจนการสงเสริมและชวยเหลือผูผลิตและผูจําหนาย
เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ 

คาประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ ใหกําหนด
ตามขนาดความสามารถในการทําความเย็นที่ภาระเต็มพิกัดของเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับ
อากาศท่ีผูผลิตระบุตามตารางดังตอไปนี้ 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนที่ ๒๓ ก/หนา ๓๖/๘ เมษายน ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประเภทของเครื่องทําน้าํเยน็สาํหรบัระบบปรับอากาศ 

ชนิดการระบายความรอน แบบของเครื่องอดั 

ขนาดความสามารถในการทํา 
ความเย็นที่ภาระเต็มพิกัด 
ของเครื่องทําน้าํเย็นสาํหรับ 

ระบบปรับอากาศ 
(ตันความเย็น) 

คาประสิทธิภาพพลังงาน 
(กิโลวัตตตอตนัความเย็น) 

ระบายความรอนดวยอากาศ ทุกแบบ ทุกขนาด ๑.๑๒ - ๐.๙๕ 
แบบลูกสูบ ทุกขนาด ๐.๘๘ - ๐.๗๕ 
แบบโรตารี 
แบบสกรู หรือ 
แบบสครอลล 

ทุกขนาด ๐.๗๐ - ๐.๖๐ 

นอยกวา ๓๐๐ ๐.๖๗ - ๐.๕๔ 

ระบายความรอนดวยน้ํา 

แบบแรงเหวี่ยง 
ตั้งแต ๓๐๐ ขึ้นไป ๐.๖๑ - ๐.๕๐ 

 
ขอ ๓  การคํานวณหาคาประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบ

ปรับอากาศใหใชสูตรการคํานวณดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
โดย ChP  หมายถึง  คาสมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับ

อากาศ 
  มีหนวยเปนกิโลวัตตตอตันความเย็น 

P  หมายถึง  กําลังไฟฟาที่ใชสําหรับเครื่องอัดไอ มีหนวยเปนกิโลวัตต 
mw หมายถึง  อัตราการไหลของน้ําที่ไหลผานเครื่องระเหย มีหนวยเปน 
  ลูกบาศกเดซิเมตรตอวินาท ี
Cp หมายถึง  คาความจุความรอนจําเพาะของน้ําซึ่งมีคาเทากับ ๔.๑๘๗ 
  มีหนวยเปนกิโลจูลตอกิโลกรัม - องศาเซลเซียส 
ti หมายถึง  อุณหภูมิของน้ําที่ไหลเขาเครื่องระเหย มีหนวยเปนองศา

เซลเซียส 
te หมายถึง  อุณหภูมิของน้ําที่ไหลออกจากเครื่องระเหย มีหนวยเปน 
  องศาเซลเซียส 

 
ขอ ๔  การทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบ

ปรับอากาศตองกระทําโดยหนวยงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
ขอ ๕  มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทําน้ํา

เย็นสําหรับระบบปรับอากาศ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ChP  = 3.517×P 
 mw×Cp (ti - te) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วรรณรัตน  ชาญนุกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานไมเกินกวาคาที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ เปนเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือประโยชนใน
การอนุรักษพลังงาน เพ่ือใหผูผลิตและผูจําหนายมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจาก
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และเพ่ือใหผูบริโภคสามารถเลือกใชเครื่องทําน้ําเย็น
สําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงอันเปนการประหยัดพลังงานของประเทศและชวยลด
มลภาวะ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ 

 


