
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 
กําหนดพดัลมไฟฟาชนดิตั้งโตะ ชนดิติดผนัง และชนดิตัง้พ้ืนที่มีประสิทธิภาพสูง 

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 ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“พัดลมไฟฟา” หมายความวา พัดลมไฟฟากระแสสลับชนิดตั้งโตะ ชนิดติดผนัง 

และชนิดตั้งพ้ืนที่ใชกับไฟฟากระแสสลับ ๑ เฟส แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน ๒๕๐ โวลต 
ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ ตามขนาดระบุที่กําหนดในกฎกระทรวงนี ้

“คาประสิทธิภาพพลังงาน” หมายความวา คาประสิทธิภาพการใชไฟฟาของพัด
ลมไฟฟา ซึ่งเปนคาใชงานที่เปนอัตราสวนระหวางอัตราการระบายอากาศตอกําลังไฟฟาที่พัดลมใช
ตามวิธีการคํานวณที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

“พัดลมไฟฟาชนิดตั้งโตะ” หมายความวา พัดลมไฟฟาที่ออกแบบใหเหมาะสม
กับการนําไปใชสําหรับตั้งโตะ 

“พัดลมไฟฟาชนิดติดผนัง” หมายความวา พัดลมไฟฟาที่ออกแบบใหเหมาะสม
กับการนําไปใชสําหรับติดผนัง 

“พัดลมไฟฟาชนิดตั้งพ้ืน” หมายความวา พัดลมไฟฟาที่ประกอบอยูบนฐานโดย
มีความสูงคงที่หรือปรับระดับความสูงได 

“ขนาดระบุ” หมายความวา ขนาดของพัดลมไฟฟาโดยวัดจากความยาวเสนผาน
ศูนยกลางของวงกลมโดยประมาณที่ลากผานปลายสุดของใบพัด มีหนวยเปนมิลลิเมตร 

 
ขอ ๒  พัดลมไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงตองมีคาประสิทธิภาพพลังงานไมนอย

กวาคาประสิทธิภาพพลังงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ 
นโยบายดานพลังงานของรัฐบาล ความพรอมของการผลิตและจําหนายพัดลมไฟฟา ตลอดจนการ
สงเสริมและชวยเหลือผูผลิตและผูจําหนายพัดลมไฟฟา 

คาประสิทธิภาพพลังงานของพัดลมไฟฟา ใหกําหนดตามขนาดระบุที่ผูผลิตระบุ
ตามตาราง ดังตอไปนี ้
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนที่ ๒๓ ก/หนา ๓๒/๘ 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 
 

 

ชนิดของพัดลมไฟฟา ขนาดระบ ุ
(มิลลิเมตร)

คาประสิทธภิาพพลังงาน 
(ลูกบาศกเมตรตอนาทีตอวัตต) 

๓๐๐ ตั้งแต ๑.๐๑ ถึง ๑. ๓๕ พัดลมไฟฟาชนิดตั้งโตะและพัดลมไฟฟาชนิดติดผนัง 
๔๐๐ ตั้งแต ๑.๒๑ ถึง ๑.๗๕ 

๓๐๐ ตั้งแต ๑.๐๑ ถึง ๑.๓๕ พัดลมไฟฟาชนิดตั้งพ้ืน 

๔๐๐ ตั้งแต ๑.๒๑ ถึง ๑.๗๕ 
 
ขอ ๓  การคํานวณหาคาประสิทธิภาพพลังงานของพัดลมไฟฟา ใหใชสูตรการ

คํานวณ ดังตอไปนี ้
คาประสิทธิภาพพลังงาน = อัตราการระบายอากาศ 
 กําลังไฟฟาทีพั่ดลมใช 

 
โดย อัตราการระบายอากาศ มีหนวยเปนลูกบาศกเมตรตอนาท ี

 กําลังไฟฟาที่พัดลมใช มีหนวยเปนวัตต 
 
ขอ ๔  การทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงานของพัดลมไฟฟา ตองกระทําโดย

หนวยงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
ขอ ๕  มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงานของพัดลมไฟฟา 

ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



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 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
พัดลมไฟฟาชนิดตั้งโตะ ชนิดติดผนัง และชนิดตั้งพ้ืนที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานไมนอยกวาคาที่
กําหนดในกฎกระทรวงนี้ เปนพัดลมไฟฟาชนิดตั้งโตะ ชนิดติดผนัง และชนิดตั้งพ้ืนที่มี
ประสิทธิภาพสูง เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงาน เพ่ือใหผูผลิตและผูจําหนายมีสิทธิขอรับ
การสงเสริมและชวยเหลือจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และเพ่ือใหผูบริโภค
สามารถเลือกใชพัดลมไฟฟาชนิดตั้งโตะ ชนิดติดผนัง และชนิดตั้งพ้ืนที่มีประสิทธิภาพสูงอันเปน
การประหยัดพลังงานของประเทศและชวยลดมลภาวะ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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