
ร่าง 
กฎกระทรวง  

กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงาน           
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 

พ.ศ. ... 
   

 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
 
  ข้อ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
     ข้อ ๒  ให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงาน 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-25xx ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ .... 
(พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง .... 
ลงวันที่ .... 
 

 
 ให้ไว้ ณ วันที่                                 พ.ศ. .... 

 
 

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 



 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง                   

ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 
  ยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง                   
ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
 

เหตผุล 
 

  โดยที่เห็นควรยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ   
สำหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เพ่ือป้องกันความเสียหายอัน
อาจจะเกิดแก่ประชาชน กิจการอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ ในการนี้ ได้มีประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับ.... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     
พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง .... ลงวันที่ .... และได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องครบถ้วนตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว สมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จึงจำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้  



 

มาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม 
THAI INDUSTRIAL STANDARD 

มอก. 2134 – 25XX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องปรับอากาศส าหรบัห้อง  
ด้านประสิทธภิาพพลังงาน 
ROOM AIR CONDITIONER : ENERGY EFFICIENCY  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
กระทรวงอตุสาหกรรม               ICS  23.120                     ISBN 
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มาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม 
เครื่องปรับอากาศส าหรบัห้อง  
ด้านประสิทธภิาพพลังงาน 

 
 
 
 
 
 

มอก. 2134 – 25XX 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
กระทรวงอตุสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0 2430 6815 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เล่ม   ตอนพเิศษ        
วนัที ่ พทุธศกัราช 25xx 
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อนกุรรมการวิชาการรายสาขา คณะที ่48/10 
เครือ่งปรับอากาศ  

อนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 48/10 เครื่องปรับอากาศ ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการวิชาการรายสาขา 
คณะที่ 48 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ให้จัดท าร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง 
ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้                                     

ประธานอนกุรรมการ 
นายบุญพงษ ์ กิจวัฒนาชัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อนกุรรมการ 

นายเชิดพันธ์  วิทูราภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายศุภชัย  ส าเภา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 นายณัฐพล  รุ่นประแสง 
นางปิยธิดา  ไตรนุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
นายศักดา  บุญทองใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 นายมนตรี  จิตรบ ารุง 
 นายดนัย  ชูเพ็ชร 
นายสัจจะ  ฉันทะสันติธรรม การไฟฟ้านครหลวง 
 นายปรเมศวร์  พิชิตานนท์ 
นายวินัย  แก้วมณี สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
นายธีรพล  สมศิริธรรม อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 นายสุรศักดิ์  คงมนต์ 
นายสุวชัย  โพธิ์เย็น บริษัท โตชิบาแคเรียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 นายศุภชัย  บุญเหลี่ยม 
นายภวเกียรติ  กีรติชีวนันท์ บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
นายสมเกียรติ  ลิ้มจ ารูญธร บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 นายประสิทธิ์  จันทร์แก้ว 
นายมานิตย์  กฤษณวิภาคพร บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จ ากัด 

อนกุรรมการและเลขานกุาร 
นายเกียรติศักดิ์  ประเสริฐสุข ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 นายเกียรติศักดิ์  ประเสริฐสุข ใช้สํ
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ได้ประกาศใช้ครั้งแรกเป็น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 2134-2545 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 120 ตอนที่ 93 ง วันที่ 28 สิงหาคม 2546  
และครั้งที่สองเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 2134-2553 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 128 ตอนที่ 63 ง วันที่ 7 มิถุนายน 2554  ต่อมาพิจารณา
แล้วเห็นสมควรแก้ไขเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ า วิธีการทดสอบและวิธีการค านวนให้เป็นไปตามหลักสากล  
จึงได้ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงานนี้ขึ้นใหม ่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ จัดท าขึ้นตามความร่วมมือด้านการก าหนดมาตรฐานระหว่างส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และใช้ข้อมูลจากผู้ท า ผู้ใช้ และเอกสาร
ต่อไปนี้ เป็นแนวทาง 

มอก. 385-2524 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังห้อง 
มอก. 1155-2557 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง  แบบแยกส่วน 
มอก. 2710-2558 เครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อนแบบไม่มีท่อส่งลม การทดสอบและการระบุส าหรับสมรรถนะ 
มอก. 2714 เล่ม 1-2558 เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ – 

วิธีการทดสอบ และค านวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล – เล่ม 1: ปัจจัยด้านสมรรถนะ
ในการท าความเย็นตามฤดูกาล 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในอนุกรมเครื่องปรับอากาศ มีดังต่อไปนี้ 
มอก. 385-2524 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังห้อง 
มอก. 1155-2557 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน 
มอก. 1529-2561 เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 
มอก. 2134-2553 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน 
มอก. 2564-2555 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง : การติดตั้ง 
มอก. 2710-2558 เครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อน - แบบไม่มีท่อส่งลม การทดสอบและการระบุส าหรับสมรรถนะ 
มอก. 2711-2558 เครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อนแบบมีท่อส่งลม การทดสอบและการระบุส าหรับสมรรถนะ 
มอก. 2712-2558 เครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุด และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ

ระบบแบบแยกส่วนหลายชุด การทดสอบและการระบุสมรรถนะ 
มอก. 2714 เล่ม 1-2558 เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ 

- วิธีการทดสอบและค านวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 1 ปัจจัยด้านสมรรถนะใน
การท าความเย็นตามฤดูกาล 

มอก. 2714 เล่ม 2-2558 เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ 
- วิธีการทดสอบและค านวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 2 ปัจจัยด้านสมรรถนะ
ในการท าความร้อนตามฤดูกาล 

มอก. 2714 เล่ม 3-2558 เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ 
- วิธีการทดสอบและค านวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 3 ปัจจัยด้านสมรรถนะรายปี 

มอก. 3201-2564 เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศและฮีตปั๊มแบบเคลื่อนที่
ชนิดอากาศสู่อากาศประเภทไม่มีท่อส่งลมที่มีท่อระบายอากาศเดี่ยว – การทดสอบและ 
การประเมินระดับสมรรถนะ 

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
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ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม 

ฉบับท่ี   (พ.ศ. 25XX) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511 
เรื่อง   ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงาน 

________________________ 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง : 
ประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ. 2511  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4315 (พ.ศ. 2554) เรื่อง ยกเลิก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน  
และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2554 และออกประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพ
พลังงาน มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-25XX ขึ้นใหม ่ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง
ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที ่มอก. 2134-25XX ใช้บังคับเป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่                        พ.ศ. 25XX 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม 

เครื่องปรับอากาศส าหรบัห้อง  
ด้านประสิทธภิาพพลังงาน 

1.  ขอบข่าย 
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงานของ

เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องที่มีความสามารถท าความเย็นทั้งหมดไม่เกิน 18 000 W แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด
สูงสุดไม่ เกิน 250 V ส าหรับเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้าเฟสเดียว และไม่ เกิน 600 V ส าหรับ
เครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้าหลายเฟส  

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้  ครอบคลุมเครื่องปรับอากาศประเภทมีท่อส่งลม ที่มีความสามารถ 
ท าความเย็นทั้งหมดน้อยกว่า 8 000 W ทีม่ีเจตนาให้ท างานที่ความดันสถิตภายนอกน้อยกว่า 25 Pa 

1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมชุดภายนอกห้อง (ชุดคอนเดนซิง) และ/หรือ ชุดภายในห้อง (ชุดแฟนคอยล์) 
ที่น ามาประกอบเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง 
หมายเหตุ 1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง ที่มีความสามารถท าความเย็น

คงที่  ( fixed capacity)  และที่มีความสามารถท าความเย็นแปรผันได้ (variable capacity) เท่านั้น  
(ไม่รวมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้องที่มีความสามารถท าความเย็นแบบ 2 ระดับ (two (2) stage capacity) 
และไม่รวมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้องที่มีความสามารถท าความเย็นแบบหลายระดับ (multi-stage 
capacity)) 

หมายเหตุ 2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ สามารถใช้ได้กับสารท าความเย็นทุกชนิด ยกเว้น สารท าความเย็น  
HCFC-22 และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องระบุไว้  

หมายเหตุ 3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ใช้กับเครื่องปรับอากาศที่มีอุปกรณ์เสริมใดๆ ที่มีผลต่อการควบคุมภาวะ
ทดสอบ โดยอุปกรณ์เสริมให้เป็นไปตามที่ก าหนดในนิยามข้อ 2.24 

1.4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึง  

1.4.1  เครื่องปรับอากาศประเภทมีท่อส่งลม ยกเว้นเครื่องปรับอากาศประเภทมีท่อส่งลม ตามข้อ 1.2  
หมายเหตุ  เครื่องปรับอากาศประเภทมีท่อส่งลม รายละเอียดตาม มอก. 2711 

1.4.2  เครื่องปรับอากาศประเภทหลายชุด  
หมายเหตุ  เครื่องปรับอากาศประเภทหลายชุด รายละเอียดตาม มอก. 2712 

1.4.3  เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ได้ 

1.4.4  เครื่องปรับอากาศแบบม่านอากาศ 

1.4.5  เครื่องปรับอากาศท่ีมีวัตถุประสงค์ใช้กับยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือ เป็นต้น 

1.4.6  เครื่องปรับอากาศ ที่ชุดคอนเดนซิงระบายความร้อนด้วยน้ า 
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2.  บทนิยาม 
ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ให้เป็นไปดังนี้ 

2.1 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง หมายถึง เครื่องปรับอากาศทีม่ีวัตถุประสงค์ปรับภาวะอากาศภายในห้องเพ่ือให้
มีภาวะสบายเชิงความร้อน (thermal comfort condition) โดยอาศัยระบบการท าความเย็นแบบอัดไอและ
ระบายความร้อนด้วยอากาศ 

2.2 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องแบบไม่แยกส่วน หมายถึง เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องที่มีส่วนประกอบ 
ซึ่งออกแบบให้รวมกันเป็นหน่วยเดียว ใช้ติดตั้งที่ช่องหน้าต่างหรือช่องในผนังห้อง เมื่อน ามาติดตั้งตามแบบของ
ผู้ท าแล้วสามารถปรับอากาศโดยลดอุณหภูมิและความชื้นให้กับห้องหรือสถานที่ปรับอากาศ 

 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องแบบแยกส่วน หมายถึง เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง ที่แบ่งแยกเป็น 2 ชุด 
ท างานร่วมกัน คือ ชุดภายในห้อง (ชุดแฟนคอยล์) และ ชุดภายนอกห้อง (ชุดคอนเดนซิง) 

 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องแบบไม่แยกส่วน และเครื่องปรับอากาศส าหรับห้องแบบแยกส่วน ซึ่งต่อไปใน
มาตรฐานนี้จะเรียกว่า “เครื่องปรับอากาศ” 

2.3 โหมดฮีตปั๊ม (heat pump mode) หมายถึง โหมดการท างาน 1 โหมดของเครื่องปรับอากาศ ที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ิมหรือควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง โดยอาศัยระบบการท าความเย็นแบบอัดไอ 

2.4 เครื่องปรับอากาศประเภทมีท่อส่งลม (ducted air-conditioner) หมายถึง เครื่องปรับอากาศที่ออกแบบให้
อุปกรณ์ส่งลมโดยอาศัยท่อส่งลม ไปยังพื้นท่ี ห้อง หรือบริเวณปรับอากาศท่ีปิดล้อม 

2.5 เครื่องปรับอากาศประเภทไม่มีท่อส่งลม (non-ducted air conditioner)  หมายถึง เครื่องปรับอากาศที่
ออกแบบให้อุปกรณ์ส่งลมได้อย่างอิสระ ไปยังพื้นท่ี ห้อง หรือบริเวณปรับอากาศท่ีปิดล้อม  

หมายเหตุ 1 พื้นที่ ห้อง หรือบริเวณปรับอากาศท่ีปิดล้อม หมายถึง พื้นที่ปรับอากาศ 

หมายเหตุ 2 เครื่องปรับอากาศประเภทไม่มีท่อส่งลมอาจเป็นได้ทั้งเครื่องปรับอากาศแบบไม่แยกส่วนหรือแบบแยกส่วน 
ประกอบด้วยวัฏจักรการท าความเย็นหลัก (primary source) ส าหรับการท าความเย็นและการลดความช้ืน 
รวมทั้งสามารถมีวิธีการท าความร้อน โดยวิธีอื่นที่นอกเหนือจากการใช้ฮีตปั๊ม รวมถึงวิธีอื่นๆ ส าหรับการ
หมุนเวียนอากาศ การกรองอากาศ การเพิ่มความช้ืน การระบายอากาศ หรือการน าอากาศไปปล่อยทิ้ง 
อุปกรณ์เหล่านั้นดังกล่าวสามารถอยู่ในชุดเดียวกันมากกว่าหนึ่งชุดหรืออยู่ในชุดที่แยกจากกัน (แบบแยกส่วน) 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะถูกน ามาใช้ร่วมกัน 

2.6 ชุดภายนอกห้อง หมายถึง ชุดของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไว้ภายนอกห้อง ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อน
ภายนอกห้อง มีมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นส่วนประกอบ โดยทั่วไปเรียกว่า “ชุดคอนเดนซิง” 

2.7 ชุดภายในห้อง หมายถึง ชุดของเครื่องปรับอากาศท่ีติดตั้งไว้ภายในห้อง ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนภายใน
ห้อง โดยทั่วไปเรียกว่า “ชุดแฟนคอยล์” 

2.8 อีแวพอเรเตอร์ (evaporator) หมายถึง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ซึ่งสารท าความเย็นเหลวที่อยู่ภายใน
ระเหยโดยการดูดความร้อน 

2.9 คอนเดนเซอร ์(condenser) หมายถึง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งสารท าความเย็นในสถานะที่กลายเป็นไอ
ถูกควบแน่นโดยการถ่ายเทความร้อนออกไป 
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2.10 ความสามารถท าความเย็นคงท่ี (fixed capacity) หมายถึง ความสามารถของเครื่องปรับอากาศ ที่ท าความเย็น 
ได้ขั้นเดียว 

2.11 ความสามารถท าความเย็นแปรผันได้ (variable capacity) หมายถึง ความสามารถของเครื่องปรับอากาศที่ท า
ความเย็นได้ 5 ขั้น หรือมากกว่า 

2.12 ความสามารถท าความเย็นแฝง (latent cooling capacity) หรือ ความสามารถลดความชื้นของห้อง (room 
dehumidifying capacity) หมายถึง ปริมาณความร้อนแฝง ที่เครื่องปรับอากาศสามารถน าออกจากพ้ืนที่ 
ปรับอากาศในช่วงเวลาที่ระบุ 

หมายเหตุ ความสามารถท าความเย็นแฝงหรือความสามารถลดความช้ืนของห้อง ให้แสดงหน่วยเป็น วัตต์ หรือ กิโลวัตต์ 
โดยถ้าแสดงเป็นกิโลวัตต์ให้แสดงด้วยทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

2.13 ความสามารถท าความเย็นสัมผัส (sensible cooling capacity) หมายถึง ปริมาณความร้อนสัมผัส ที่เครื่องปรับอากาศ
สามารถน าออกจากพ้ืนที่ปรับอากาศในช่วงเวลาที่ระบุ 

หมายเหตุ ความสามารถท าความเย็นสัมผัส ให้แสดงหน่วยเป็น วัตต์ หรือ กิโลวัตต์ โดยถ้าแสดงเป็นกิโลวัตต์ให้แสดงด้วย
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

2.14 ความสามารถท าความเย็นทั้งหมด (total cooling capacity) หมายถึง ปริมาณความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝง
ทั้งหมด ทีเ่ครื่องปรับอากาศสามารถน าออกจากพ้ืนที่ปรับอากาศในช่วงเวลาที่ระบุ 

หมายเหตุ ความสามารถท าความเย็นทั้งหมด ให้แสดงหน่วยเป็น วัตต์ หรือ กิโลวัตต์ โดยถ้าแสดงเป็นกิโลวัตต์ให้แสดง
ด้วยทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

2.15 แรงดันไฟฟ้าทีก่ าหนด (rated voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟ้าที่แสดงไว้บนฉลาก 

2.16 ความถี่ท่ีก าหนด (rated frequency) หมายถึง ความถี่ท่ีแสดงไว้บนฉลาก 

2.17 ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด (rated power) หมายถึง ก าลังไฟฟ้าที่แสดงไว้บนฉลาก 

2.18 กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด (rated current) หมายถึง กระแสไฟฟ้าที่แสดงไว้บนฉลาก 

2.19 อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (energy efficiency ratio, EER) หมายถึง อัตราส่วนความสามารถ 
ท าความเย็นทั้งหมดต่อก าลังไฟฟ้าด้านเข้าท่ีเข้าสู่อุปกรณ์ใดๆ ที่ก าหนดเป็นชุดของภาวะที่ระบุ 

หมายเหตุ เมื่อ EER ระบุไว้โดยไม่มีหน่วยช้ีบ่งไว้ เป็นที่เข้าใจได้ว่าเกิดจากการหาร วัตต์ต่อวัตต์ 

2.20 สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะ (coefficient of performance, COP) หมายถึง อัตราส่วนความสามารถท าความร้อน
ต่อก าลังไฟฟ้าด้านเข้าท่ีเข้าสู่อุปกรณ์ใดๆ ที่ก าหนดเป็นชุดของภาวะที่ระบุ 

หมายเหตุ เมื่อ COP ระบุไว้โดยไม่มีหน่วยช้ีบ่งไว้  เป็นท่ีเข้าใจได้ว่าเกิดจากการหาร วัตต์ต่อวัตต์ 

2.21 ตัวประกอบสมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล (cooling seasonal performance factor ; CSPF) หมายถึง 
อัตราส่วนของความร้อนทั้งหมดรายปี ที่ เครื่องปรับอากาศถ่ายเทความร้อนออกจากอากาศภายในห้อง เมื่อ
เครื่องปรับอากาศนั้นใช้ในการท าความเย็นต่อพลังงานทั้งหมดรายปีในคาบเวลาเดียวกัน 

2.22 การท างานเต็มภาระในขณะท าความเย็น (cooling full-load operation) หมายถึง การท างานของ
เครื่องปรับอากาศและการควบคุมที่ความสามารถการท างานต่อเนื่องสูงสุดตามที่ผู้ท าระบุและที่ยอมให้โดย 
ชุดควบคุมในขณะท าความเย็น 
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หมายเหตุ หากไม่ได้ก าหนดไว้เป็นการควบคุมอัตโนมัติของบริภัณฑ์ ให้ชุดส่วนภายในห้องและคอมเพรสเซอร์ท างาน
ระหว่างการท างานเต็มภาระ 

2.23 อากาศมาตรฐาน หมายถึง อากาศที่มีความหนาแน่น 1.204  kg/m3 และเทียบได้กับอากาศแห้งที่มีอุณหภูมิ 20 °C 
และความดันบรรยากาศมาตรฐาน (standard barometric pressure) 101.325  kPa 

2.24 อุปกรณ์เสริม หมายถึง อุปกรณ์ที่น าเข้ามาเพ่ิมเติมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีการใดๆ เพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ิม
ความสามารถท าความเย็นและ/หรือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยใช้ไฟฟ้าหรือไม่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งเครื่องปรับอากาศ
ท างานได้ตามปกติแม้ไม่มีอุปกรณ์ข้างต้น 

2.25 ความสามารถเต็มภาระในขณะท าความเย็นที่สภาวะมาตรฐาน (standard cooling full capacity) หมายถึง 
ความสามารถท าความเย็นที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไปชั้นปานกลาง (T1) ในขณะท างานเต็มภาระ  

2.26 ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าเต็มภาระในขณะท าความเย็นที่สภาวะมาตรฐาน (standard cooling full power input) 
หมายถึง ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าท่ีสภาวะภูมิอากาศทั่วไปชั้นปานกลาง (T1) ในขณะท างานเต็มภาระ  

2.27 ความสามารถครึ่งภาระในขณะท าความเย็นที่สภาวะมาตรฐาน (standard cooling half capacity) หมายถึง 
ความสามารถ 50 % ของความสามารถท าความเย็นเต็มภาระ ที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไปชั้นปานกลาง (T1) 
ในขณะชุดภายในห้องท้ังหมดท างาน  

2.28 ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าครึ่งภาระในขณะท าความเย็นที่สภาวะมาตรฐาน (standard cooling half power input) 
หมายถึง ก าลังไฟฟ้าด้านเข้า เมื่อท างานที่ 50 % ของความสามารถท าความเย็นเต็มภาระ ที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไปชั้น
ปานกลาง (T1) ในขณะชุดภายในห้องท้ังหมดท างาน  

2.29 ความสามารถภาระต่ าสุดในขณะท าความเย็นที่สภาวะมาตรฐาน (standard cooling minimum capacity) 
หมายถึง ความสามารถที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไปชั้นปานกลาง (T1) ในขณะท างานที่ภาระต่ าสุด  

2.30 ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าภาระต่ าสุดในขณะท าความเย็นที่สภาวะมาตรฐาน (standard cooling minimum power input) 
หมายถึง ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าท่ีสภาวะภูมิอากาศทั่วไปชั้นปานกลาง (T1) ในขณะท างานที่ภาระต่ าสุด  

2.31 การท างานที่ภาระต่ าสุด (minimum load operation) หมายถึง การท างานของเครื่องปรับอากาศและระบบ
ควบคุมท่ีความสามารถในการท าความเย็นต่ าสุดอย่างต่อเนื่อง 

หมายเหตุ ชุดส่วนภายในห้องต้องท างานระหว่างการท างานท่ีภาระต่ าสุด 

3. แบบ และชนดิ 
3.1 เครื่องปรับอากาศมี 2 แบบ คือ 

3.1.1  เครื่องปรับอากาศแบบไม่แยกส่วน 

3.1.2  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

3.2 เครื่องปรับอากาศแต่ละแบบ แบ่งตามความสามารถท าความเย็นเป็น 2 ชนิด คือ 

3.2.1 ชนิดความสามารถท าความเย็นคงที่ 

3.2.2 ชนิดความสามารถท าความเย็นแปรผันได ้  

ใช้สํ
าห
รับ
กา
รรับ

ฟัง
คว
าม
คิด
เห็น

เท่า
นั้น



มอก. 2134-25XX 

-5- 

4. คณุลักษณะทีต่อ้งการ 
4.1  ประสิทธิภาพพลังงาน 

 สภาวะทดสอบ อุณหภูมิภายใน DB 27 °C WB 19 °C  อุณหภูมิภายนอก DB 35 °C WB 24 °C  

4.1.1  ตัวประกอบสมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล (CSPF) ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 1 

4.1.2  ตัวประกอบสมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล (CSPF) ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 93 % ของตัวประกอบ
สมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล (CSPF) ทีผู่้ท าระบุ 

4.1.3  ความสามารถท าความเย็นทั้งหมดที่สภาวะเต็มภาระ ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 95 % ของความสามารถ 
ท าความเย็นทั้งหมดที่ผู้ท าระบุ 

4.1.4  ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าเต็มภาระ ต้องมีค่าไมเ่กิน 110 % ของก าลังไฟฟ้าทีผู่้ท าระบ ุ

4.1.5 ความสามารถท าความเย็นแฝงที่ความสามารถเต็มภาระในขณะท าความเย็น ต้องมากกว่า 0 W  

4.1.6 อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) ต้องไม่น้อยกว่า 3.00 (ส าหรับเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถท า
ความเย็นทั้งหมด ≤ 8 000 W) ต้องไม่น้อยกว่า 2.97 (ส าหรับเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถท าความเย็น
ทั้งหมด > 8 000 W และไม่เกิน 12 000 W) และต้องไม่น้อยกว่า 2.53 (ส าหรับเครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถท าความเย็นทั้งหมด > 12 000 W และไม่เกิน 18 000 W) ทีค่วามสามารถท าความเย็นเต็มภาระ 

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 6.2 

ตารางที ่1 ตวัประกอบสมรรถนะท าความเยน็ตามฤดกูาล (CSPF) 

เครื่องปรบัอากาศ ตวัประกอบสมรรถนะท าความเยน็ตามฤดกูาล (CSPF) 
แบบ ความสามารถ 

ท าความเย็น 
ความสามารถท าความเย็น

ทั้งหมด ≤ 8 000 W 
ความสามารถท าความเย็น 

ทั้งหมด  > 8 000 W   
และไม่เกิน 12 000 W 

ความสามารถท าความเย็น
ทั้งหมด > 12 000 W 
และไม่เกิน 18 000 W 

แบบไม่
แยกส่วน 

ชนิดความสามารถ 
ท าความเย็นคงที่ 

3.19 3.15 - 

ชนิดความสามารถ 
ท าความเย็นแปรผัน

ได้ 
3.19 3.15 - 

แบบแยก
ส่วน 

ชนิดความสามารถ 
ท าความเย็นคงที่ 

3.19 3.15 2.68 

ชนิดความสามารถ 
ท าความเย็นแปรผัน

ได้ 
3.90 3.46 3.46 
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5. เครือ่งหมายและฉลาก 
5.1 ที่เครื่องปรับอากาศแบบไม่แยกส่วนทุกเครื่อง ต้องมีแผ่นป้ายโลหะหรือวัสดุอ่ืนที่ทนความร้อนและความชื้นติดอยู่ 

และที่แผ่นป้ายนั้น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร 

(1) ชื่อแบบรุ่น (model) แบบ ชนิด 
(2) ชื่อแบบรุ่นของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 
(3) หมายเลขล าดับ (serial number) 
(4) ตัวประกอบสมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล  (CSPF) 
(5) ความสามารถท าความเย็นทั้งหมดของเครื่องปรับอากาศ เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์ (โดยเป็นจ านวนเต็มของ 

10 W เช่น 8 145 W ให้ระบุเป็น  8 150 W หรือ 8.15 kW และ 8 164 W ให้ระบุเป็น 8 160 W หรือ 8.16 kW) 
(6) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด เป็น โวลต์ 
(7) จ านวนเฟส 
(8) ความถี่ท่ีก าหนด เป็น เฮิรตซ์ 
(9) กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด เป็น แอมแปร์ 
(10) ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์ 
(11) ชื่อสารท าความเย็นและปริมาณ  เป็น กรัม  หรือกิโลกรัม 
(12) ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ า (IP Code) 
(13) ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้ ฝั่งความดันสูง เป็น เมกะพาสคัล 
(14) ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้ ฝั่งความดันต่ า เป็น เมกะพาสคัล 
(15) เดือน ปี หรือรหัสรุ่นที่ท า 
(16) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

5.2  ที่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนทุกเครื่อง ต้องมีแผ่นป้ายโลหะหรือวัสดุอ่ืนที่ทนความร้อนและความชื้นติดอยู่ 
และที่แผ่นป้ายนั้น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร 

5.2.1 ที่ชุดภายในห้อง 
(1) ชื่อแบบรุ่น แบบ ชนิด 
(2) ชื่อแบบรุ่นของชุดภายนอกห้องที่ใช้คู่กัน 
(3) หมายเลขล าดับของชุดภายในห้อง  
(4) ตัวประกอบสมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล (CSPF)  
(5) ความสามารถท าความเย็นทั้งหมดของเครื่องปรับอากาศ เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์ (โดยเป็นจ านวนเต็มของ 

10 W เช่น 8 145 W ให้ระบุเป็น 8 150 W หรือ 8.15 kW และ 8 164 W ให้ระบุเป็น 8 160 W หรือ 8.16 kW)  
(6) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด เป็น โวลต์ 
(7) จ านวนเฟส 
(8) ความถีท่ี่ก าหนด เป็น เฮิรตซ์ 
(9) กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด เป็น แอมแปร์  
(10) ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์  
(11) ความดันสถิตภายนอก เป็น พาสคัล (เฉพาะประเภทมีท่อส่งลม) 
(12) เดือน ปี หรือรหัสรุ่นที่ท า 
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(13) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

5.2.2 ที่ชุดภายนอกห้อง 
(1) ชื่อแบบรุ่น  
(2) ชื่อแบบรุ่น ของชุดภายในห้องที่ใช้คู่กัน 
(3) ชื่อแบบรุ่นของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 
(4) หมายเลขล าดับของชุดภายนอกห้อง  
(5) ตัวประกอบสมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล (CSPF)  
(6) ความสามารถท าความเย็นทั้งหมดของเครื่องปรับอากาศ เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์ (โดยเป็นจ านวนเต็มของ 

10 W เช่น 8 145 W ให้ระบุเป็น 8 150 W หรือ 8.15 kW และ 8 164 W ให้ระบุเป็น 8 160 W หรือ 8.16 kW) 
(7) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด เป็น โวลต์ 
(8) จ านวนเฟส 
(9) ความถีท่ี่ก าหนด เป็น เฮิรตซ์ 
(10) กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด เป็น แอมแปร์ 
(11) ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์ 
(12) ชื่อสารท าความเย็นและปริมาณ เป็น กรัม หรือกิโลกรัม 
(13) ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ า  
(14) ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้ ฝั่งความดันสูง เป็น เมกะพาสคัล 
(15) ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้ ฝั่งความดันต่ า เป็น เมกะพาสคัล 
(16) เดือน ปี หรือรหัสรุ่นที่ท า 
(17) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

5.3 ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  
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6. การทดสอบ 
6.1 ทั่วไป 

6.1.1 ผู้ท าต้องแจ้งรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศ ตามภาคผนวก ก. 

6.1.2 ให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามที่ผู้ท าระบุ โดยไม่รวมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เสริมต้องไม่ท างาน 

6.1.3 ให้ทดสอบเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดภาวะทั่วไป ภาวะอุณหภูมิ ภาวะการไหลของอากาศ และภาวะ
ทดสอบให้เป็นไปตาม มอก. 2710 และ มอก. 2714 เล่ม 1 ดังต่อไปนี้ 

(1) ทดสอบด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 230 V ส าหรับเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้าเฟสเดียว หรือ 
400 V ส าหรับเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้าหลายเฟส ที่ความถ่ี 50 Hz   

(2) ทดสอบท่ีภาวะความสามารถท าความเย็นมาตรฐานส าหรับสภาวะภูมิอากาศทั่วไปชั้นปานกลาง (T1)   

(3) ความยาวท่อสารท าความเย็นที่ 7.5 m 

6.1.4 วิธีทดสอบและความไม่แน่นอนของการวัด ให้เป็นไปตาม มอก. 2710  

6.2 ประสิทธิภาพพลังงาน 
 การทดสอบให้ท าที่ภาวะของอุณหภูมิ ความชื้น และค่าเริ่มต้นส าหรับการท าความเย็นที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไป 

ชั้นปานกลาง (T1) ตามตารางที่ 2 โดยวิธีทดสอบให้ท าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

6.2.1 เครื่องปรับอากาศประเภทไม่มีท่อส่งลมหรือเครื่องปรับอากาศประเภทมีท่อส่งลมที่มีความสามารถท า
ความเย็นที่ระบุ น้อยกว่า 8 000 W ที่มีเจตนาให้ท างานที่ความดันสถิตภายนอกน้อยกว่า 25 Pa ให้
ทดสอบตาม มอก. 2710 

6.2.2 การค านวณตัวประกอบสมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล (CSPF) ให้ค านวณตาม มอก. 2714 เล่ม 1  

6.2.3  ส าหรับเครื่องปรับอากาศชนิดความสามารถท าความเย็นแปรผันได้ ต้องท าการทดสอบที่ความสามารถครึ่ง
ภาระเพ่ิมเติม โดยให้เครื่องปรับอากาศท างานที่ความสามารถท าความเย็นเป็น 50 % ของความสามารถ
ท าความเย็นทั้งหมดที่ความสามารถเต็มภาระที่ได้จากการทดสอบ โดยให้มีค่าความคลาดเคลื่อนรวมกัน
แล้วไม่เกิน ± 5 % ของความสามารถท าความเย็นทั้งหมดที่ความสามารถเต็มภาระที่ได้จากการทดสอบ 
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ตารางที ่2  ภาวะของอณุหภมู ิและความชืน้ และคา่เริม่ตน้ 

ส าหรับการท าความเยน็ทีส่ภาวะภมูิอากาศทัว่ไปชัน้ปานกลาง (T1) 

(ข้อ 6.2) 

การทดสอบ ลกัษณะการท างาน 
ชนดิของเครือ่งปรบัอากาศ  

คงที ่ แปรผนั คา่เริม่ตน้ 
ความสามารถในขณะ 
ท าความเย็นที่สภาวะ
มาตรฐาน 
ภายใน DB 27 °C 
WB 19 °C 
ภายนอก DB 35 °C 
WB 24 °C 

ความสามารถเต็มภาระ ɸful(35) (W) 
■ ■ - 

ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าเต็มภาระ Pful(35) (W) 

ความสามารถครึ่งภาระ ɸhaf(35) (W) 
- ■ 

ɸhaf(29)/1.077 

ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าครึ่งภาระ Phaf(35) (W) Phaf(29)/0.914 

ความสามารถภาระต่ าสุด ɸmin(35) (W) 
- ○ 

ɸmin(29)/1.077 

ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าภาระต่ าสุด Pmin(35) (W) Pmin(29)/0.914 

ความสามารถในขณะท า
ความเย็นที่สภาวะ
อุณหภูมิต่ า 
ภายใน DB 27 °C 
WB 19 °C 
ภายนอก DB 29 °C 
WB 19°C 

ความสามารถเต็มภาระ ɸful(29) (W) 
○ - 

1.077 x ɸful(35) 

ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าเต็มภาระ Pful(29) (W) 0.914 x Pful(35) 

ความสามารถครึ่งภาระ ɸhaf(29) (W) 
- ○ 

1.077 x ɸhaf(35) 

ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าครึ่งภาระ Phaf(29) (W) 0.914 x Phaf(35) 

ความสามารถภาระต่ าสุด ɸmin(29) (W) - ○ - 
ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าภาระต่ าสุด Pmin(29) (W) 

การท าความเย็นขณะเกิด
รอบการตัด-ต่อของเครื่อง
และความชื้นต่ า 
ภายใน DB 27 °C 
WB 16 °C หรือต่ ากว่า 
ภายนอก DB 29 °C 
WB - 

ค่าสมัประสิทธิ์
การเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
CD 

ความสามารถเต็มภาระ ○ - 0.25 
ความสามารถครึ่งภาระ - - 0.25 
ความสามารถภาระต่ าสุด 

- - 0.25 

■ การทดสอบที่จ าเป็น 
○ การทดสอบที่เป็นทางเลือก (สามารถวัดหรือค านวณโดยใช้ค่าเร่ิมต้นได้) 
หมายเหตุ หากการทดสอบความสามารถภาระต่ าสุดถกูวัด การทดสอบ min(29) จะถูกด าเนินการกอ่น การทดสอบ min(35) สามารถวัดหรือ

ค านวณโดยใช้ค่าเร่ิมต้น 
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ภาคผนวก ก. 

รายละเอียดของเครือ่งปรบัอากาศที่ผูท้ าตอ้งแจง้ 
(ข้อ 6.1.1) 

รายละเอียดของเครื่องปรับอากาศที่ผู้ท าต้องแจ้ง ให้เป็นไปดังนี้ 

(1) ชนิดเครื่องปรับอากาศ...................................................................................................................................... 
         แบบไม่แยกส่วน ชื่อแบบรุ่น.............................................................................................................................. 
 แบบแยกส่วน  ชื่อแบบรุ่นของชุดภายนอกห้อง................................................................................................. 
  ชื่อแบบรุ่นของชุดภายในห้อง.................................................................................................... 

(2)  ความสามารถท าความเย็นทั้งหมด..................................................................................................W หรือ kW 

(3)  ตัวประกอบสมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล  (CSPF) ............................................................................... 

(4)  กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด ........................................................................................ ...........................................A 

(5)  ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด ............................................................................................. .........................W หรือ kW 

(6)  แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด.......................................................................................................... ..........................V 

(7)  จ านวนเฟส ......................................................................................... ....................................................phase 

(8)  ความถีท่ี่ก าหนด............................................................................................................................................Hz 

(9)  ชื่อสารท าความเย็น..................................................ปริมาณ................................................ ...............g หรือ kg 

(10) ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้  

  (10.1) ฝั่งความดันสูง..................................................................................... ..................................... .... MPa 

  (10.2) ฝั่งความดันต่ า….....................................................................................................................…….MPa 

(11)  รายละเอียดอุปกรณ์หลักของชุดภายนอกห้อง  
  (11.1) มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ.................................................ชื่อแบบรุ่น...........................................  

   ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ทดสอบ (เฉพาะชนิดความสามารถท าความเย็น
แปรผันได)้ 

   ที่เต็มภาระของความสามารถท าความเย็นทั้งหมด.........................................................................Hz 
   ที่ครึ่งภาระของความสามารถท าความเย็นทั้งหมด.........................................................................Hz 
  (11.2) พัดลมพร้อมมอเตอร์ 
   มอเตอร์พัดลม  ชื่อแบบรุ่น....................................ก าลังไฟฟ้า.........................................................W 
   ความเร็วรอบ.................................................rev/min จ านวน............................................... ........ตัว 
   พัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง...............................mm  จ านวน....................................................ตัว 
  (11.3) แผงคอนเดนเซอร์ ขนาดพ้ืนที่ผิวหน้า ................................................................................... ..........m2 
   เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ.................................................................................... ...........mm 
   จ านวนแถว...................................................................................................................... ..............แถว 
   ระยะระหว่างครีบ................................................................................................... ......................mm 
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   วัสดุที่ใช้ท าคอยล์ ............................................................................................................................... 
   วัสดุที่ใช้ท าครีบ ....................................................................................... ........................................... 

(12)  รายละเอียดอุปกรณ์หลักของชุดภายในห้อง 
  (12.1) พัดลมพร้อมมอเตอร์ 
   มอเตอร์พัดลม  ชื่อแบบรุ่น..........................................ก าลังไฟฟ้า..................................................W 
   ความเร็วรอบ.................................................. rev/min จ านวน.............................................. .......ตัว 
   พัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง........................................................................................... ..........mm 
   ความยาว.............................................................mm  จ านวน............................................. .........ตัว 
  (12.2) แผงอีแวพอเรเตอร์ขนาดพ้ืนที่ผิวหน้า .................................................................. ...........................m2 
   จ านวนแถว................................................................................................................................ .....แถว 
   ระยะระหว่างครีบ..........................................................................................................................mm
   วัสดุที่ใช้ท าคอยล์ ....................................................................................... ........................................ 
   วัสดุที่ใช้ท าครีบ................................................................................................................................... 
  (12.3) ความดันสถิตภายนอก (กรณีประเภทมีท่อส่งลม ตามข้อ 1.2).........................................................Pa 
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