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ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง การกําหนดคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ํา คาประสิทธิภาพการใหความเย็น
และคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใชงานในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัย อํานาจตามความในขอ ๕ แหง กฎกระทรวงกํา หนดประเภทหรือ ขนาดของอาคาร
และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญ ญั ติ ก ารสง เสริ ม การอนุ รั ก ษ พลั ง งาน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อั น เปน กฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานจึงออกประกาศไวดังนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“ระบบปรับอากาศ” หมายความรวมถึง สวนประกอบอื่น ๆ ของระบบปรับอากาศดวย
“เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก” หมายความวา เครื่องปรับอากาศสําหรับหองแบบแยกสวน
ที่ระบายความรอ นดวยอากาศ หรือระบายความรอ นดวยน้ํา โดยออกแบบแยกเปน สองชุดทํางาน
รวมกัน ซึ่งไดแก ชุดคอนเดนซิง (Condensing unit) และชุดแฟนคอยล (Fan-coil unit) ที่ใชไฟฟา
กระแสสลับที่ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ สําหรับใชเพื่อลดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่ไหลผานชุดแฟนคอยล
ตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงนี้
“เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ” หมายความวา อุปกรณที่ทําใหน้ําที่ไหลผานมีอุณหภูมิ
ต่ําลงเพื่อนําไปใชในการปรับอากาศหรือหลอเย็นโดยใชวัฏจักรการทําความเย็น โดยการอัดไอ หรือ
การดูดกลืน
“คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ” หมายถึง อัตราสว นระหวา งขีด ความสามารถทํา ความเย็น
รวมสุทธิของระบบปรับอากาศ หนวยเปนวัตต กับพิกัดกําลังไฟฟา หนวยเปนวัตต
“คาประสิทธิภาพการใหความเย็น” หมายความวา คาประสิทธิภาพการใหความเย็นของระบบ
ปรับอากาศโดยกําหนดในรูปของคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน
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“อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน” หมายถึง อัตราสวนระหวางขีดความสามารถทําความเย็น
รวมสุทธิของระบบปรับอากาศ หนวยเปนบีทียูตอชั่วโมง กับพิกัดกําลังไฟฟา หนวยเปนวัตต
“คาพลังไฟฟาตอตันความเย็น” หมายถึง อัตราสวนระหวางพิกัดกําลังไฟฟา หนวยเปนกิโลวัตต
กับขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องทําน้ําเย็น หนวยเปนตันความเย็น
ขอ ๒ ระบบปรั บ อากาศประเภทและขนาดต า ง ๆ ที่ ติ ด ตั้ ง ใช ง านในอาคาร ต อ งมี
คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ คาประสิทธิภาพการใหความเย็นในรูปของอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน
และคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็นดังตอไปนี้
(๑) เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กตองมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะหรืออัตราสวนประสิทธิภาพ
พลังงานขั้นต่ําดังตอไปนี้
ขนาดของเครื่องปรับอากาศ
คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน
(วัตต)
(วัตตตอวัตต)
(บีทียูตอชั่วโมงตอวัตต)
ไมเกิน ๑๒,๐๐๐
๓.๒๒
๑๑
(๒) ระบบปรับอากาศขนาดใหญตองมีคาพลังไฟฟาตอตัน ความเย็น ของเครื่องทําน้ําเย็ น
และสวนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศดังตอไปนี้
(ก) เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศตองมีคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นไมเกินกวา
ที่กําหนดไวดังตอไปนี้
ขนาดความสามารถ
คาพลังไฟฟา
ประเภทของเครื่องทําน้ําเย็น
ในการทําความเย็น
ตอตันความเย็น
สําหรับระบบปรับอากาศ
ที่ภาระพิกัดของ
(กิโลวัตตตอตัน
เครื่องทําน้ําเย็น
ความเย็น)
ชนิดการระบายความรอน
แบบของเครื่องอัด
(ตันความเย็น)
๑.๓๓
นอยกวา ๓๐๐
ระบายความรอนดวยอากาศ
ทุกชนิด
มากกวา ๓๐๐
๑.๓๑

ระบายความรอนดวยน้ํา

แบบลูกสูบ
แบบโรตารี่ แบบสกรู
หรือแบบสครอลล
แบบแรงเหวี่ยง

ทุกขนาด
นอยกวา ๑๕๐
มากกวา ๑๕๐
นอยกวา ๕๐๐
มากกวา ๕๐๐

๑.๒๔
๐.๘๙
๐.๗๘
๐.๗๖
๐.๖๒
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(ข) สวนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขับเคลื่อ นดวยไฟฟา ซึ่งประกอบดวย
ระบบระบายความรอน ระบบจายน้ําเย็น และระบบสงลมเย็น ตองมีคาพลังไฟฟาตอตัน ความเย็น
รวมกันไมเกิน ๐.๕ กิโลวัตตตอตันความเย็น
(๓) เครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดกลืนตองมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ําแลวแตกรณีดังตอไปนี้
ทั้งนี้ การคิดคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะใหคิดเฉพาะคาความรอนเทานั้น โดยไมรวมกําลังไฟฟาในระบบ
(ก) กําหนดภาวะพิกัดโดยระบุอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ําระบาย ความรอน
เขาเครื่องควบแนนดังตอไปนี้
ภาวะพิกัด
ดานน้ําเย็น
ดานน้ําระบายความรอน
ชนิดของ
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
อัตราการไหล คาสัมประสิทธิ์
เครื่องทํา
สมรรถนะ
น้ําเย็นเขา น้ําเย็นออก น้ําเขาเครื่อง
ของน้ําเขา
น้ําเย็น
ควบแนน
เครื่องควบแนน
แบบดูดกลืน
(ลิตรตอวินาที
(องศาเซลเซียส)
ตอกิโลวัตต)
ก. ชัน้ เดียว
๑๒.๐
๗.๐
๓๒.๐
๐.๑๐๕
๐.๖๕
ข. สองชั้น
๑๒.๐
๗.๐
๓๒.๐
๐.๐๗๙
๑.๑๐
(ข) กําหนดภาวะพิกั ดโดยระบุ อุณหภูมิ น้ําระบายความรอ นเขาและออกจากเครื่อ ง
ควบแนนดังตอไปนี้
ภาวะพิกัด
ดานน้ําเย็น
ดานน้ําระบายความรอน
ชนิดของ
คาสัมประสิทธิ์
เครื่องทํา
อุณหภูมิ อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
สมรรถนะ
น้ําเย็น
น้ําเย็นเขา น้ําเย็นออก
น้ําเขาเครื่อง
น้ําออกจาก
แบบดูดกลืน
ควบแนน
เครื่องควบแนน
(องศาเซลเซียส)
ก. ชัน้ เดียว
๑๒.๐
๗.๐
๓๒.๐
๓๗.๕
๐.๖๕
ข. สองชั้น
๑๒.๐
๗.๐
๓๒.๐
๓๗.๕
๑.๑๐
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ขอ ๓ คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน และคาพลังไฟฟา
ตอตันความเย็นที่กําหนดไวในขอ ๒ ไมใชบังคับกับระบบปรับอากาศที่ใชแหลงพลังงานจากแสงอาทิตย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วรรณรัตน ชาญนุกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

