
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 
กําหนดเครื่องปรับอากาศทีม่ีประสิทธิภาพสูง 

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
ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี ้
“เครื่องปรับอากาศ” หมายความวา เครื่องปรับอากาศสําหรับหอง แบบแยกสวน

ที่ระบายความรอนดวยอากาศ โดยออกแบบแยกเปน ๒ ชุด ทํางานรวมกัน ซึ่งไดแก ชุดคอนเดน
ซิง (condensing unit) และชุดแฟนคอยล (fan-coil unit) ที่ใชไฟฟากระแสสลับที่ความถี่ ๕๐ 
เฮิรตซ สําหรับใชเพ่ือลดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่ไหลผานชุดแฟนคอยล ตามขนาดที่
กําหนดในกฎกระทรวงนี ้

“คาประสิทธิภาพพลังงาน” หมายความวา คาประสิทธิภาพการใชไฟฟาของ
เครื่องปรับอากาศซึ่งเปนอัตราสวนระหวางขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของ
เครื่องปรับอากาศตอพิกัดกําลังไฟฟาที่ใช มีหนวยเปนวัตตตอวัตต ตามวิธีการคํานวณที่กําหนด
ในกฎกระทรวงนี้ 

 
ขอ ๒  เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงตองมีคาประสิทธิภาพพลังงานไม

นอยกวาคาประสิทธิภาพพลังงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ 
นโยบายดานพลังงานของรัฐบาล ความพรอมของการผลิตและจําหนายเครื่องปรับอากาศ 
ตลอดจนการสงเสริมและชวยเหลือผูผลิตและผูจําหนายเครื่องปรับอากาศ 

คาประสิทธิภาพพลังงาน ใหกําหนดตามขนาดของเครื่องปรับอากาศที่ผูผลิตระบุ
ตามตาราง ดังตอไปนี้ 

ขนาดของเครือ่งปรับอากาศ 
(วัตต) 

คาประสิทธภิาพพลังงาน 
(วัตตตอวัตต) 

ไมเกิน ๘,๐๐๐ ๓.๒๒ - ๔.๑๐ 

มากกวา ๘,๐๐๐ แตไมเกิน ๑๒,๐๐๐ ๓.๒๒ - ๔.๑๐ 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนที่ ๒๓ ก/หนา ๒๕/๘ 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 
 

 
ขอ ๓ การคํานวณหาคาประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศ ใหใชสูตร

การคํานวณ ดังตอไปนี ้
คาประสิทธภิาพพลังงาน = ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ 
 พิกัดกําลังไฟฟา 
โดย “ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ” หมายถึง ความสามารถ 

 ทั้งหมดของเครื่องปรับอากาศที่จะระบายความรอนสัมผสัและความรอนแฝงออกจาก 
 บริเวณที่ปรับอากาศตอหนวยเวลา มีหนวยเปนวัตต 
“พิกัดกําลังไฟฟา” หมายถึง กําลังไฟฟาทีใ่ชพรอมกันของเครื่องอัดกาซ พัดลม อุปกรณ 
 ควบคุม และอุปกรณอ่ืนที่ประกอบใชกับเครื่องปรับอากาศนั้น ๆ มหีนวยเปนวัตต 
 
ขอ ๔  การทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศ ตองกระทํา

โดยหนวยงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
ขอ  ๕   มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค าประสิทธิภาพพลั งงานของ

เครื่องปรับอากาศใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
เครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานไมนอยกวาคาที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ เปน
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงาน เพ่ือใหผูผลิตและผู
จําหนายมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และ
เพ่ือใหผูบริโภคสามารถเลือกใชเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงอันเปนการประหยัด
พลังงานของประเทศและชวยลดมลภาวะ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ 

 


