ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง การกําหนดคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ํา คาประสิทธิภาพการใหความเย็น
และคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใชงานในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ แหงกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิ ธีการในการออกแบบอาคารเพื่อ การอนุรั กษ พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การสง เสริมการอนุรั กษพ ลัง งาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อั นเป นกฎหมายที่ มีบทบั ญญัติบางประการ
เกี่ ยวกับการจํากัด สิท ธิและเสรีภาพของบุค คล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานจึงออกประกาศไวดังนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“ระบบปรับอากาศ” หมายความรวมถึง สวนประกอบอื่นๆ ของระบบปรับอากาศดวย
“เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก” หมายความวา เครื่องปรับอากาศสําหรับหองแบบแยกสวนที่
ระบายความรอนดวยอากาศ หรือระบายความรอนดวยน้ํา โดยออกแบบแยกเปน สองชุ ดทํางานรวมกัน ซึ่ง
ไดแก ชุดคอนเดนซิง (Condensing unit) และชุ ดแฟนคอยล (Fan-coil unit) ที่ใชไฟฟา กระแสสลับ ที่
ความถี่ ๕๐ เฮิ ร ตซ สําหรั บ ใชเพื่ อลดอุ ณหภูมิและความชื้นของอากาศที่ไหลผ า นชุดแฟนคอยล ตามที่
กําหนดในประกาศกระทรวงนี้
“เครื่อ งทํา น้ําเย็นสําหรับ ระบบปรับอากาศ” หมายความวา อุปกรณ ที่ทํา ใหน้ําที่ไหลผ านมี
อุณหภูมิต่ําลงเพื่อนําไปใชในการปรับอากาศหรือหลอเย็นโดยใชวัฎจักรการทําความเย็นโดยการอัดไอ หรือ
การดูดกลืน
“คาสัม ประสิทธิ์สมรรถนะ” หมายถึง อัตราสวนระหวา งขีดความสามารถทํ าความเย็นรวม
สุทธิของระบบปรับอากาศ หนวยเปนวัตต กับพิกัดกําลังไฟฟา หนวยเปนวัตต
“คา ประสิท ธิภาพการใหค วามเย็น ” หมายความว า คาประสิท ธิภาพการใหค วามเย็น ของ
ระบบปรับอากาศโดยกําหนดในรูปของคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน

-๒–
“อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน” หมายถึง อัตราสวนระหวางขีดความสามารถทําความเย็น
รวมสุทธิของระบบปรับอากาศ หนวยเปนบีทียูตอชั่วโมง กับพิกัดกําลังไฟฟา หนวยเปนวัตต
“คาพลังไฟฟ าต อตันความเย็ น” หมายถึง อัตราสวนระหวางพิกัดกํ าลังไฟฟ า หนวยเป น
กิโลวัตต กับขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องทําน้ําเย็น หนวยเปนตันความเย็น
ขอ ๒ ระบบปรับอากาศประเภทและขนาดตางๆ ที่ติดตั้งใชงานในอาคาร ตองมี
คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ คาประสิทธิภาพการใหความเย็นในรูปของอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน และ
คาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็นดังตอไปนี้
(๑) เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กตองมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะหรืออัตราสวน
ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ําดังตอไปนี้
ขนาดของเครื่องปรับอากาศ
(วัตต)

คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ
(วัตตตอวัตต)

อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน
(บีทียูตอชั่วโมงตอวัตต)

ไมเกิน ๑๒,๐๐๐

๓.๒๒

๑๑

(๒) ระบบปรับ อากาศขนาดใหญตองมีคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของเครื่อง
ทําน้ําเย็นและสวนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศดังตอไปนี้
(ก) เครื่ อ งทํ า น้ํ า เย็น สําหรั บ ระบบปรับ อากาศตอ งมี คา พลัง ไฟฟา ตอ ตัน
ความเย็นไมเกินกวาที่กําหนดไวดังตอไปนี้

-๓-

ชนิดการระบายความรอน

แบบของเครื่องอัด

ขนาดความสามารถ
ในการทําความเย็น
ที่ภาระพิกัดของ
เครื่องทําน้ําเย็น
(ตันความเย็น)

ระบายความรอนดวยอากาศ

ทุกชนิด

นอยกวา ๓๐๐
มากกวา ๓๐๐

๑.๓๓
๑.๓๑

ระบายความรอนดวยน้ํา

แบบลูกสูบ
แบบโรตารี่ แบบสกรู
หรือแบบสครอลล

ทุกขนาด
นอยกวา ๑๕๐
มากกวา ๑๕๐
นอยกวา ๕๐๐
มากกวา ๕๐๐

๑.๒๔
๐.๘๙
๐.๗๘
๐.๗๖
๐.๖๒

ประเภทของเครื่องทําน้ําเย็น
สําหรับระบบปรับอากาศ

แบบแรงเหวี่ยง

คาพลังไฟฟา
ตอตันความเย็น
(กิโลวัตตตอตัน
ความเย็น)

(ข) ส วนประกอบอื่ น ของระบบปรั บ อากาศที่ขั บ เคลื่อ นด ว ยไฟฟ า ซึ่ ง
ประกอบดวย ระบบระบายความรอน ระบบจายน้ําเย็น และระบบสงลมเย็น ตองมีคาพลังไฟฟาตอตันความ
เย็นรวมกันไมเกิน ๐.๕ กิโลวัตตตอตันความเย็น
(๓) เครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดกลืนตองมีคาสัมประสิทธิ์ สมรรถนะขั้ นต่ําแลวแต
กรณี ดั ง ต อ ไปนี้ ทั้ ง นี้ การคิ ด ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส มรรถนะให คิ ด เฉพาะค า ความร อ นเท า นั้ น โดยไม ร วม
กําลังไฟฟาในระบบ
(ก) กําหนดภาวะพิกัดโดยระบุอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ําระบาย
ความรอนเขาเครื่องควบแนนดังตอไปนี้

-๔-

ชนิดของ
เครื่องทํา
น้ําเย็น
แบบดูดกลืน

ก. ชั้นเดียว
ข. สองชั้น

ภาวะพิกัด
ดานน้ําเย็น
ดานน้ําระบายความรอน
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
อัตราการไหล
อุณหภูมิ
น้ําเย็นเขา น้ําเย็นออก น้ําเขาเครื่อง
ของน้ําเขา
ควบแนน เครื่องควบแนน
(องศาเซลเซียส)
(ลิตรตอวินาที
ตอกิโลวัตต)
๑๒.๐
๗.๐
๓๒.๐
๐.๑๐๕
๑๒.๐
๗.๐
๓๒.๐
๐.๐๗๙

คาสัมประสิทธิ์
สมรรถนะ

๐.๖๕
๑.๑๐

(ข) กําหนดภาวะพิกัดโดยระบุอุณหภูมิน้ําระบายความรอนเขาและออกจาก
เครื่องควบแนนดังตอไปนี้
ชนิดของ
เครื่องทํา
น้ําเย็น
แบบดูดกลืน
ก. ชั้นเดียว
ข. สองชั้น

ภาวะพิกัด
ดานน้ําเย็น
ดานน้ําระบายความรอน
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
น้ําเย็นเขา น้ําเย็นออก
น้ําเขาเครื่อง
น้ําออกจาก
ควบแนน
เครื่องควบแนน
(องศาเซลเซียส)
๑๒.๐
๗.๐
๓๒.๐
๓๗.๕
๑๒.๐
๗.๐
๓๒.๐
๓๗.๕

คาสัมประสิทธิ์
สมรรถนะ

๐.๖๕
๑.๑๐

ขอ ๓ คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน และคา พลังไฟฟาตอตัน
ความเย็นที่กําหนดไวในขอ ๒ ไมใชบังคับกับระบบปรับอากาศที่ใชแหลงพลังงานจากแสงอาทิตย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วรรณรัตน ชาญนุกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

