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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดเครื่องทําน้ําอุนไฟฟาที่มีประสิทธภิาพสูง 

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 
“เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา” หมายความวา เครื่องใชไฟฟาซึ่งทําใหน้ําที่ไหลผานมี

อุณหภูมิสูงข้ึนในทันทีโดยไมมีการเก็บน้ําไว 
“คาประสิทธิภาพพลังงาน” หมายความวา คาประสิทธิภาพการใชไฟฟาของ

เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา ซึ่งเปนอัตราสวนระหวางปริมาณความรอนที่ไดรับจากเครื่องทําน้ําอุนไฟฟา
ตอปริมาณไฟฟาที่ใชไป ตามวิธีการคํานวณที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

 
ขอ ๒  เครื่องทําน้ําอุนไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงตองมีคาประสิทธิภาพพลังงาน

ไมนอยกวาคาประสิทธิภาพพลังงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ 
นโยบายดานพลังงานของรัฐบาล ความพรอมของการผลิตและจําหนายเครื่องทําน้ําอุนไฟฟา 
ตลอดจนการสงเสริมและชวยเหลือผูผลิตและผูจําหนายเครื่องทําน้ําอุนไฟฟา 

คาประสิทธิภาพพลังงาน ใหกําหนดตามขนาดกําลังไฟฟาของเครื่องทําน้ําอุน
ไฟฟาที่ผูผลิตระบุตามตารางดังตอไปนี ้

ขนาดกาํลังไฟฟาของเครื่องทําน้ําอุนไฟฟา 
(วัตต) 

คาประสิทธภิาพพลังงาน 
(รอยละ) 

นอยกวา ๔,๐๐๐ ๘๐-๙๕ 

ตั้งแต ๔,๐๐๐ ถึง ๕,๕๐๐ ๘๐-๙๕ 

มากกวา ๕,๕๐๐ ๘๐-๙๕ 
 
ขอ ๓  การคํานวณหาคาประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทําน้ําอุนไฟฟา ใหใช

สูตรการคํานวณ ดังตอไปนี ้
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนที่ ๒๓ ก/หนา ๔๓/๘ เมษายน ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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 
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i=1

6
Σ [Mi×Cpi×(Tdel,i-Tin,i)] 

η  =
 3,600×E 

×100 

โดย  η  หมายถึง  คาประสิทธิภาพพลังงาน มีคาเปนรอยละ 
i  หมายถึง  ครั้งที่การทดสอบ 
Mi  หมายถึง  มวลของน้ําที่จายในครั้งที่ i (หรือคํานวณจากปริมาตร)  

มีหนวยเปนกิโลกรัม 
Cpi หมายถึง  ค ว า ม จุ ค ว า ม ร อ น จํ า เ พ า ะ ข อ ง น้ํ า ที่ อุ ณ หภู มิ 

×(Tdel,i+Tin,i)/ 2  
มีหนวยเปนกิโลจูลตอกิโลกรัม-เคลวิน 

Tdel,i หมายถึง  อุณหภูมิเฉล่ียของน้ําขาออกของการทดสอบครั้งที่ i  
มีหนวยเปนเคลวิน 

Tin,i หมายถึง  อุณหภูมิเฉล่ียของน้ําขาเขาของการทดสอบครั้งที่ i  
มีหนวยเปนเคลวิน 

E  หมายถึง  ปริมาณไฟฟาที่ใชตลอดระยะเวลาการทดสอบ  
มีหนวยเปนกิโลวัตต - ช่ัวโมง 

 
ขอ ๔  การทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทําน้ําอุนไฟฟา ตอง

กระทําโดยหนวยงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
ขอ ๕  มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทํา

น้ําอุนไฟฟาใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



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 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
เครื่องทําน้ําอุนไฟฟาที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานไมนอยกวาคาที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ เปน
เครื่องทําน้ําอุนไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงาน เพ่ือใหผูผลิตและ
ผูจําหนายมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และ
เพ่ือใหผูบริโภคสามารถเลือกใชเครื่องทําน้ําอุนไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงอันเปนการประหยัด
พลังงานของประเทศและชวยลดมลภาวะ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ 

 


