
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 
กําหนดตูเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง 

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
ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ตูเย็น” หมายความวา ตูเย็นสําหรับใชในที่อยูอาศัย ที่กรุฉนวนความรอน และมี

เครื่องทําความเย็นที่ใชไฟฟา โดยมีอุปกรณและปริมาตรเหมาะสมสําหรับใชในที่อยูอาศัย 
“คาประสิทธิภาพพลังงาน” หมายความวา คาประสิทธิภาพการใชไฟฟาของตูเย็น

โดยกําหนดคาในรูปของปริมาณไฟฟาที่ใชตอป ตามขนาดปริมาตรปรับเทียบของตูเย็น 
“ปริมาตรปรับเทียบ” หมายความวา ปริมาตรชองเก็บอาหารที่ไดรับการปรับคา 

เนื่องจากความแตกตางดานอุณหภูมิของชองเก็บอาหาร โดยใชอุณหภูมิของชองแชเย็นเปนหลัก 
ตามวิธีการคํานวณที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

“แบบการขจัดฝาน้ําแข็งดวยมือ” หมายความวา การขจัดฝาน้ําแข็งในตูเย็น โดย
ผูใชตองมีบทบาทในการเริ่มและกําหนดระยะเวลาการขจัดแตละคร้ัง สวนในเรื่องการใหน้ําที่ได
จากการละลายฝาน้ําแข็ง หรือน้ําแข็งออกจากบริเวณแชแข็ง ผูใชจะมีบทบาทหรือไมก็ได 

“แบบการขจัดฝาน้ําแข็งก่ึงอัตโนมัติ” หมายความวา การขจัดฝาน้ําแข็งในตูเย็น 
โดยผูใชตองมีบทบาทในการเริ่มการขจัดแตละคร้ัง แตไมตองมีบทบาทในเรื่องระยะเวลาการขจัด
และการใหน้ําที่ไดจากการละลายออกจากบริเวณแชแข็ง หรือการขจัดฝาน้ําแข็งในตูเย็น โดยผูใช
ไมมีบทบาทในการเริ่มการขจัดและกําหนดระยะเวลาในการขจัดแตละครั้ง แตตองมีบทบาทใน
การขจัดน้ําที่ไดจากการละลายออกจากบริเวณแชแข็ง 

“แบบการขจัดฝาน้ําแข็งอัตโนมัติ” หมายความวา การขจัดฝาน้ําแข็งในตูเย็น 
โดยผูใชไมตองมีบทบาทในการเริ่มและกําหนดระยะเวลาการขจัด และการใหน้ําที่ไดจากการ
ละลายออกจากบริเวณแชแข็ง 

“ชองแชเย็น” หมายความวา ชองสําหรับเก็บอาหารที่ไมตองการแชแข็ง 
“ชองแชแข็ง” หมายความวา ชองสําหรับเก็บอาหารแชแข็ง 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนที่ ๒๓ ก/หนา ๒๘/๘ 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 ๒  ตูเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงตองมีคาประสิทธิภาพพลังงานไมเกินกวาคา
ประสิทธิภาพพลังงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ นโยบายดาน
พลังงานของรัฐบาลความพรอมของการผลิตและจําหนายตูเย็น ตลอดจนการสงเสริมและ
ชวยเหลือผูผลิตและผูจําหนายตูเย็น 

คาประสิทธิภาพพลังงานซึ่งกําหนดคาในรูปของปริมาณไฟฟาที่ใชตอป ให
กําหนดตามปริมาตรปรับเทียบของตูเย็นตามตารางดังตอไปนี ้

ประเภทของตูเย็น ปริมาณไฟฟาที่ใชตอป 
(กิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

ตูเย็น ๑ ประตู แบบการขจัดฝาน้ําแข็งดวยมือ 
และแบบการขจัดฝาน้ําแข็งก่ึงอัตโนมัต ิ

 

AV มีคานอยกวา ๑๐๐ ลูกบาศกเดซิเมตร  
AV มีคาตั้งแต ๑๐๐ ลูกบาศกเดซิเมตร ข้ึน

ไป  
ตูเย็นตั้งแต ๒ ประตูข้ึนไป แบบการขจัด 
ฝาน้ําแข็งดวยมือ แบบการขจัดฝาน้ําแข็ง 
ก่ึงอัตโนมัติ และแบบการขจัดฝาน้ําแข็งอัตโนมัต ิ

(0 .68AV + ๒๕๕)  ถึ ง  (0 .60AV + 
๒๒๔) 
(0.39AV + ๑๔๕) ถึง (0.34AV + ๑๒๘)

AV มีคานอยกวา ๔๕๐ ลูกบาศกเดซิเมตร  
AV มีคาตั้งแต ๔๕๐ ลูกบาศกเดซิเมตร ข้ึน

ไป  

(0 .39AV + ๓๘๘)  ถึ ง  (0 .34AV + 
๓๔๒) 
(0 .68AV + ๓๘๘)  ถึ ง  (0 .60AV + 
๓๔๒) 

 
ขอ ๓  การคํานวณหาคาปริมาตรปรับเทียบ ใหใชสูตรการคํานวณดังตอไปนี ้
 

Ta - Tf 
Ta - Tr 

 
โดย  AV  หมายถึง  ปริมาตรปรับเทียบของตู เ ย็น มีหนวยเปนลูกบาศก

เดซิเมตร 
Vr  หมายถึง  ปริมาตรชองแชเย็นของตู เย็น มีหนวยเปนลูกบาศก

เดซิเมตร 
Vf  หมายถึง  ปริมาตรชองแชแข็งของตู เย็น มีหนวยเปนลูกบาศก

เดซิเมตร 
Ta  หมายถึง  อุณหภูมิสภาวะแวดลอมของหองทดสอบ โดยกําหนดให

มีคา 
เทากับ ๓๒ องศาเซลเซียส 

AV = Vr +Vf ×



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 
 

Tr  หมายถึง  อุณหภูมิ เฉล่ียภายในชองแชเย็น มีหนวยเปนองศา
เซลเซียส 

Tf  หมายถึง  อุณหภูมิเฉล่ียภายในชองแชแข็ง มีหนวยเปนองศา
เซลเซียส 

 
ขอ ๔  การทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงานของตู เย็น ตองกระทําโดย

หนวยงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
ขอ ๕  มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงานของตูเย็น ให

เปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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
ตู เย็นที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานไมเกินกวาคาที่ กําหนดในกฎกระทรวงนี้ เปนตูเย็นที่มี
ประสิทธิภาพสูง เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงาน เพ่ือใหผูผลิตและผูจําหนายมีสิทธิขอรับ
การสงเสริมและชวยเหลือจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และเพ่ือใหผูบริโภค
สามารถเลือกใชตูเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงอันเปนการประหยัดพลังงานของประเทศและชวยลด
มลภาวะ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ 

 


