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กฎกระทรวง 
กําหนดตูเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  (๒)  และวรรคสาม   
แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   (ฉบับที่   ๒)  พ .ศ.   ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย   รัฐมนตรีว าการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ตูเย็น”  หมายความวา  ตูเย็นสําหรับใชในที่อยูอาศัย  ที่กรุฉนวนความรอน  และมีเคร่ือง 

ทําความเย็นที่ใชไฟฟา  โดยมีอุปกรณและปริมาตรเหมาะสมสําหรับใชในที่อยูอาศัย 

“คาประสิทธิภาพพลังงาน”  หมายความวา   คาประสิทธิภาพการใชไฟฟาของตู เ ย็น   
โดยกําหนดคาในรูปของปริมาณไฟฟาที่ใชตอป  ตามขนาดปริมาตรปรับเทียบของตูเย็น 

“ปริมาตรปรับเทียบ”  หมายความวา  ปริมาตรชองเก็บอาหารที่ไดรับการปรับคา  เนื่องจาก
ความแตกตางดานอุณหภูมิของชองเก็บอาหาร  โดยใชอุณหภูมิของชองแชเย็นเปนหลัก  ตามวิธีการ
คํานวณที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 
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“แบบการขจัดฝาน้ําแข็งดวยมือ”  หมายความวา  การขจัดฝาน้ําแข็งในตูเย็น  โดยผูใชตองมี
บทบาทในการเริ่มและกําหนดระยะเวลาการขจัดแตละคร้ัง  สวนในเร่ืองการใหน้ําที่ไดจากการละลาย  
ฝาน้ําแข็ง  หรือน้ําแข็งออกจากบริเวณแชแข็ง  ผูใชจะมีบทบาทหรือไมก็ได 

“แบบการขจัดฝาน้ําแข็งกึ่งอัตโนมัติ”  หมายความวา  การขจดัฝาน้ําแข็งในตูเย็น  โดยผูใชตอง
มีบทบาทในการเริ่มการขจัดแตละคร้ัง  แตไมตองมีบทบาทในเรื่องระยะเวลาการขจัดและการใหน้ําที่ได
จากการละลายออกจากบริเวณแชแข็ง  หรือการขจัดฝาน้ําแข็งในตูเย็น  โดยผูใชไมมีบทบาทในการ 
เร่ิมการขจัดและกําหนดระยะเวลาในการขจัดแตละคร้ัง  แตตองมีบทบาทในการขจัดน้ําที่ไดจาก 
การละลายออกจากบริเวณแชแข็ง 

“แบบการขจัดฝาน้ําแข็งอัตโนมัติ”  หมายความวา  การขจัดฝาน้ําแข็งในตูเย็น  โดยผูใชไมตอง
มีบทบาทในการเริ่มและกําหนดระยะเวลาการขจัด  และการใหน้ําที่ไดจากการละลายออกจากบริเวณ 
แชแข็ง 

“ชองแชเย็น”  หมายความวา  ชองสําหรับเก็บอาหารที่ไมตองการแชแข็ง 

“ชองแชแข็ง”  หมายความวา  ชองสําหรับเก็บอาหารแชแข็ง 

ขอ  ๒  ตูเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงตองมีคาประสิทธิภาพพลังงานไมเกินกวาคาประสิทธิภาพ
พลังงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ  นโยบายดานพลังงานของรัฐบาล  
ความพรอมของการผลิตและจําหนายตูเย็น  ตลอดจนการสงเสริมและชวยเหลือผูผลิตและผูจําหนายตูเย็น 

คาประสิทธิภาพพลังงานซึ่งกําหนดคาในรูปของปริมาณไฟฟาที่ใชตอป  ใหกําหนดตาม
ปริมาตรปรับเทียบของตูเย็นตามตารางดังตอไปนี้ 

ประเภทของตูเย็น 
ปริมาณไฟฟาที่ใชตอป 

(กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

ตูเย็น  ๑  ประตู  แบบการขจัดฝาน้ําแข็งดวยมือ  
และแบบการขจัดฝาน้ําแข็งกึ่งอัตโนมัติ 

 

AV  มีคานอยกวา  ๑๐๐  ลูกบาศกเดซิเมตร (0.68AV  +  ๒๕๕)  ถึง  (0.60AV  +  ๒๒๔)  
AV  มีคาต้ังแต  ๑๐๐  ลูกบาศกเดซิเมตร  ข้ึนไป (0.39AV  +  ๑๔๕)  ถึง  (0.34AV  +  ๑๒๘)   
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ประเภทของตูเย็น 
ปริมาณไฟฟาที่ใชตอป 

(กิโลวัตต-ชั่วโมง) 
ตูเย็นต้ังแต  ๒  ประตูข้ึนไป  แบบการขจัด 
ฝาน้ําแข็งดวยมือ  แบบการขจัดฝาน้ําแข็ง
ก่ึงอัตโนมัติ  และแบบการขจัดฝาน้ําแข็งอัตโนมัติ 

 

AV  มีคานอยกวา  ๔๕๐  ลูกบาศกเดซิเมตร (0.39AV  +  ๓๘๘)  ถึง  (0.34AV  +  ๓๔๒)   
AV  มีคาต้ังแต  ๔๕๐  ลูกบาศกเดซิเมตร  ข้ึนไป (0.68AV  +  ๓๘๘)  ถึง  (0.60AV  +  ๓๔๒)   

ขอ ๓ การคํานวณหาคาปริมาตรปรับเทียบ  ใหใชสูตรการคํานวณดังตอไปนี้ 
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โดย AV หมายถึง  ปริมาตรปรับเทียบของตูเย็น  มีหนวยเปนลูกบาศกเดซิเมตร 
 Vr หมายถึง  ปริมาตรชองแชเย็นของตูเย็น  มีหนวยเปนลูกบาศกเดซิเมตร 
 Vf หมายถึง  ปริมาตรชองแชแข็งของตูเย็น  มีหนวยเปนลูกบาศกเดซิเมตร 
 Ta หมายถึง  อุณหภูมิสภาวะแวดลอมของหองทดสอบ  โดยกําหนดใหมีคา

เทากับ  ๓๒  องศาเซลเซียส 
 Tr หมายถึง  อุณหภูมิเฉลี่ยภายในชองแชเย็น  มีหนวยเปนองศาเซลเซียส 
 Tf หมายถึง  อุณหภูมิเฉลี่ยภายในชองแชแข็ง  มีหนวยเปนองศาเซลเซียส 
ขอ ๔ การทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงานของตูเย็น  ตองกระทําโดยหนวยงาน

ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ขอ ๕ มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงานของตูเย็น  ใหเปนไป

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหตูเย็นท่ีมีคา
ประสิทธิภาพพลังงานไมเกินกวาคาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้  เปนตูเย็นท่ีมีประสิทธิภาพสูง  เพ่ือประโยชน
ในการอนุรักษพลังงาน  เพ่ือใหผูผลิตและผูจําหนายมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากกองทุน 
เพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  และเพื่อใหผูบริโภคสามารถเลือกใชตูเย็นท่ีมีประสิทธิภาพสูงอันเปนการ
ประหยัดพลังงานของประเทศและชวยลดมลภาวะ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


