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กฎกระทรวง
ก้ำหนดตู้น้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคที่มปี ระสิทธิภำพสูง
พ.ศ. ๒๕๖๔
อำศัยอ้ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคสอง และมำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสำม
แห่งพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ
กำรส่ ง เสริ ม กำรอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งำน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงพลั งงำน
โดยค้ำแนะน้ำของคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี
“ตู้น้ ำเย็นบริโภค” หมำยควำมว่ำ เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ท้ำให้น้ำเพื่อกำรบริโภคมีอุณหภูมิต่้ำลง
โดยมี ข นำดของถั งบรรจุ น้ ำ เย็ น ภำยในเครื่ อ งไม่ เ กิ น ๖ ลิ ต ร และใช้ ก ระแสไฟฟ้ ำ แบบ ๑ เฟส
แรงดันไฟฟ้ำไม่เกิน ๒๕๐ โวลต์ หรือใช้กระแสไฟฟ้ำแบบ ๓ เฟส แรงดันไฟฟ้ำไม่เกิน ๔๘๐ โวลต์
และมีควำมถี่ไฟฟ้ำ ๕๐ เฮิรตซ์
“ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค” หมำยควำมว่ำ เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ท้ำให้น้ำเพื่อกำรบริโภคมีอุณหภูมิ
สูงขึนในส่วนของน้ำร้อนและท้ำให้น้ำเพื่อกำรบริโภคมีอุณหภูมิต่้ำลงในส่วนของน้ำเย็น โดยมีขนำดของถัง
บรรจุน้ำร้อนภำยในเครื่องไม่เกิน ๕ ลิตร และมีขนำดของถังบรรจุน้ำเย็นภำยในเครื่องไม่เกิน ๖ ลิตร
และใช้กระแสไฟฟ้ำแบบ ๑ เฟส แรงดันไฟฟ้ำไม่เกิน ๒๕๐ โวลต์ หรือใช้กระแสไฟฟ้ำแบบ ๓ เฟส
แรงดันไฟฟ้ำไม่เกิน ๔๘๐ โวลต์ และมีควำมถี่ไฟฟ้ำ ๕๐ เฮิรตซ์
“ค่ำประสิทธิภำพพลังงำน” หมำยควำมว่ำ ค่ำประสิทธิภำพกำรใช้ไฟฟ้ำของตู้น้ำเย็นบริโภค
และตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคที่ได้จำกกำรทดสอบในภำวะพร้อมใช้งำนและไม่มีกำรใช้น้ำจำกเครื่องในระหว่ำง
กำรทดสอบ โดยอุ ณหภู มิ ของน้ ำเย็ น ที่ ได้ จำกกำรทดสอบต้ องมี ค่ ำไม่ สู งกว่ ำ ๑๐ องศำเซลเซี ยส
และอุณหภูมิของน้ำร้อนที่ได้จำกกำรทดสอบต้องมีค่ำไม่ต่้ำกว่ำ ๗๕ องศำเซลเซียส ตำมวิธีกำรค้ำนวณ
ที่ก้ำหนดในกฎกระทรวงนี
ข้อ ๒ กำรค้ำนวณหำค่ำประสิทธิภำพพลังงำนของตู้น้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค
ให้ใช้สูตรกำรค้ำนวณ ดังต่อไปนี
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โดย w หมำยถึง ค่ำประสิทธิภำพพลังงำน มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวัน
E หมำยถึง ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ตลอดระยะเวลำที่ใช้ในกำรทดสอบ
ซึ่งอ่ำนได้จำกเครื่องมือวัด มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง
t หมำยถึง ระยะเวลำที่ใช้ในกำรทดสอบ มีค่ำเท่ำกับ ๑ วัน
ข้อ ๓ ค่ำประสิทธิภำพพลังงำนของตู้น้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค ให้ก้ำหนด
ตำมประเภทของตู้น้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคที่ผู้ผลิตระบุ ดังต่อไปนี
ประเภท
ตู้น้าเย็นบริโภค
ตู้น้าร้อนน้าเย็นบริโภค

ค่าประสิทธิภาพพลังงาน
(กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวัน)
๐.๑๖ - ๐.๑๐
๑.๒๐ - ๐.๘๐

ข้อ ๔ ค่ำประสิทธิภำพพลังงำนของตู้น้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคตังแต่ค่ำจ้ำนวนมำก
ถึ งค่ ำจ้ ำนวนน้ อยตำมข้อ ๓ ค่ ำใดเป็ นค่ำที่มีประสิทธิภำพพลั งงำนสู ง ให้ รั ฐมนตรีประกำศก้ำหนด
ทังนี โดยค้ำนึงถึงสภำพเศรษฐกิจ นโยบำยด้ำนพลังงำนของรัฐบำล ควำมพร้อมของกำรผลิตและจ้ำหน่ำย
ตู้น้ ำเย็นบริโภคและตู้น้ ำร้อนน้ ำเย็นบริโภค ตลอดจนกำรส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ผลิตและผู้จ้ำหน่ ำย
ตู้น้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค
ตู้น้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคที่มีประสิทธิภำพสูง ต้องเป็นตู้น้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำร้อน
น้ ำเย็นบริโภคที่มีค่ำประสิทธิ ภำพพลังงำนไม่ เกินค่ำประสิ ทธิ ภำพพลั งงำนที่รัฐมนตรี ประกำศก้ ำหนด
ตำมวรรคหนึ่ง
ข้อ ๕ กำรทดสอบหำค่ำประสิทธิภำพพลังงำนของตู้น้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค
ต้องกระท้ำโดยหน่วยงำนที่รัฐมนตรีประกำศก้ำหนด
ข้อ ๖ มำตรฐำนและวิธีกำรทดสอบหำค่ำประสิทธิภำพพลังงำนของตู้น้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำร้อน
น้ำเย็นบริโภค ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรีประกำศก้ำหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖4
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี คือ โดยที่เป็นกำรสมควรก้ำหนดให้ตู้น้ำเย็นบริโภค
และตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคที่มีค่ำประสิทธิภำพพลังงำนไม่เกินค่ำที่รัฐมนตรีประกำศก้ำหนดตำมกฎกระทรวง
เป็ น ตู้น้ ำเย็ น บริ โภคและตู้น้ ำ ร้ อนน้ำเย็ น บริ โภคที่มีประสิทธิภำพสู ง เพื่อประโยชน์ในกำรอนุรักษ์พลังงำน
เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้จ้ำหน่ำยมีสิทธิขอรับกำรส่งเสริมและช่วยเหลือจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
และเพื่อให้ผู้บริโภคสำมำรถเลือกใช้ตู้น้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคที่ มีประสิทธิภำพสูง อันเป็น
กำรประหยัดพลังงำนของประเทศและช่วยลดมลภำวะ จึงจ้ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี

