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ผู้ผลิต ผู้จําหน
ร่วมโครงการ

นินการย่ืนใบส
ยดดังนี ้
 
1 สําหรับ ผ

ปี พ.ศ. 2
ที่กําหนด 
ผู้ผลิต ผู้จํ
ประสิทธิภ
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9 หรือ ผลิตภั
ที่ได้รับ มอก. 
ับมาตรฐาน IS
รทั้งหมด ณ ห

 ผลิตภัณฑ์เ
5567 หรือผ
 
จําหน่าย กรอ
ภาพสูง และต้
ขอทดสอบผลิ
นบ 
หนังสือรับรอง
สําเนาใบอนุญ
สําเนาบัตรปร
อํานาจ (กรณีผู
สําเนาแบบราย
รทั้งหมด ณ ห

หลักเกณฑ์ก

ร 
ฑ์ที่มีความปร
ใบสมัครเข้าร่ว
มโครงการต่

นเดิมที่เคยได
9 หรือผลิตภั

อกแบบฟอร์ม

จดทะเบียนนิ
ระกอบกิจกา
ตัวประชาชน
นามไม่สามาร
นผลการทดส
ัณฑ์รุ่นใหม่ที่ม
 17025 หรื
SO 17025  
หน่วยรับสมัคร

เ ดิมที่ เคยได้
ผลิตภัณฑ์รุ่น

อกแบบฟอร์ม
้องจัดส่งตัวอย
ลิตภัณฑ์ภายใน

งการจดทะเบยี
าตประกอบกิ
ะจําตัวประช
ผู้มีอํานาจลงน
ยงานผลการท
 หน่วยรับสมัค

ขั้นตอนกา

ารส่งเสริมสนับ

 

ะสงค์เข้าร่วม
วมโครงการร
อ พพ. หรือ

ด้รับฉลากแล
ภัณฑ์รุ่นใหม่ที

ใบสมัครเข้าร

ติบุคคล (ออก
รโรงงาน (รง.
ผู้มีอํานาจลงน
รถลงนามได้) 
สอบค่าประสิ
มีใบรับรองกา
รือเทียบเท่า 

 
รที่ พพ. มอบห

ด้รับฉลากแ
นใหม่ที่ยังไม่มี

ใบสมัครเข้าร
ย่างผลิตภัณฑ์
นวันที่ 31 พฤ

ยนนิติบุคคล (
กิจการโรงงาน 
าชนผู้มีอํานา
นามไม่สามารถ
ทดสอบค่าประ
รที่ พพ. กําห

ารออกฉลา

บสนุนการให้ใช้

มโครงการ จะ
วมทั้งแนบเอ
หน่วยงานดํ

ละมีผลการท
ที่มีผลการทด

ร่วมโครงการ

กให้ไม่เกิน 1 
.4) จํานวน   
นาม จํานวน 
 จํานวน   1   
ทธิภาพของผ
ารทดสอบจา
และ/หรือห้อ

หมาย 

และมีผลการ
มีผลการทดส

ร่วมโครงการ
ฑเ์ข้าทดสอบพ
ฤษภาคม 256

 (ออกให้ไม่เกิน
 (รง.4) จํานว
าจลงนาม จําน
ถลงนามได้) จ
ะสิทธิภาพของ
นด 

ากประหยดั

ชฉ้ลากประหยัด

ะต้องสมัครเข้
กสารประกอ
าเนินการที่ 

ทดสอบค่าป
ดสอบค่าประ

ร เพ่ือย่ืนขอฉ

เดือน) จํานวน
1   ฉบับ 
   1   ฉบับ ห
  ฉบับ  
ผลิตภัณฑ์ ระ
กห้องปฏิบัติก
องปฏิบัติการท

รทดสอบค่า
สอบค่าประสิ

ร เพ่ือย่ืนขอฉ
พร้อมกับกรอก
60 

น1เดือน) จําน
น   1   ฉบับ 
นวน    1   ฉ
จํานวน  1   ฉ
งผลิตภัณฑ์  

ดพลังงาน

ดพลังงานประสิ
 : เตาก๊าซค

ข้าร่วมโครงกา
อบการสมัครต
 พพ. มอบหม

ประสิทธิภาพ
สิทธิภาพตาม

ลากประหยัด

น   1   ฉบับ  

หรือหนังสือมอ

ะหว่างปี พ.ศ.
การทดสอบใน
ทดสอบในต่าง

าประสิทธิภ
สิทธิภาพตาม

ลากประหยัด
กแบบฟอร์มแส

นวน  1  ฉบับ
 
ฉบับ หรือ หนั
ฉบับ  
 

สิทธิภาพสูง 

ความดันสูง 
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ารตามใบ
ตามที่ระบุ 
มาย ซ่ึงมี

พระหว่าง 
มเงื่อนไข 

ดพลังงาน

 

อบอํานาจ  

. 2557 – 
นประเทศ
งประเทศ 

ภาพก่อน  
มเงื่อนไข 

ดพลังงาน
สดงความ

  

นังสือมอบ



 

 

 

 ทั้
ผู้จําหน่าย
ประทับต
ที่ พพ.มอ
ถูกต้องแล้

 
2. ก

 ภ
ดําเนินกา
ประสิทธิภ

3. ก
 ก
พ.ศ. 255

 ก
แล้ว พพ. 
การทดสอ
ประหยัดพ
 
4. สั
 ภ
ดําเนินการ
การใช้ฉล
บริษัทฯ/ห้

 
ทั้งน้ี ในการจั
ยจะต้องดําเนิ
ราบริษัทฯ/ห้

อบหมาย จะไ
ล้วย่ืนต่อ พพ. 
 
การส่งตัวอยา่
ภายหลังจากผ
ารที่ พพ. มอบ
ภาพของผลิตภั

การพิจารณาค
กรณีที่ 1 สําห
57 – 2559 ห

- ผ
ต
เม
ดํ
ผู้

- ผ
ม
ม
ต
พ
ป
โ

กรณีที่ 2 ผลิต
 หรือหน่วยงา
อบผลิตภัณฑ์ใ
พลังงานประสิ

สัญญาการใช้
ภายหลังจากจ
ร ที่ พพ. มอบ
ลากประหยั
ห้างฯ 

ัดเตรียมเอกส
นินการกรอก
ห้างฯ ประกอ
ไม่ดําเนินการ
 หรือหน่วยงา

างทดสอบ 
ผู้ผลิต ผู้จําห
บหมาย จะดํ
ภณัฑ์น้ันๆ ตา

ค่าประสิทธิภ
หรับ ผลิตภณั
หรือผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์รุ่น
ตรวจสอบควา
ม่ือดําเนินการ
ดําเนินการจัด
ผู้จําหน่ายไม่จํ
ผลิตภัณฑ์ที่มี
มอก. 17025 
มาตรฐาน ISO
ตรวจสอบควา
พพ. และเม่ือ
ประสิทธิภาพส
ดยผู้ผลิต ผู้จํา
ตภัณฑ์รุ่นใหม
านดําเนินการ
ให้ผู้ผลิต  ผู้จํา
สิทธิภาพสูง เพื

้ฉลากประหยั
จัดเตรียมสัญ
บหมาย จะดํา
ดพลังงานป

หลักเกณฑ์ก

สารในการขอ
ข้อมูลในใบส
อบเอกสารกา
รับสมัครเข้าร
านดําเนินการที

น่าย สมัครเข
าเนินการส่งต
มหน่วยงานท

าพ 
ณฑ์รุ่นเดิมที่เค
ฑร์ุน่ใหมท่ี่มผีล
นเดิม พพ.หรื
ามถูกต้องของ
รเสร็จเรียบร้อ
ดทําสัญญากา
ําเป็นต้องยื่นเ

มีใบรับรองกา
 หรือเทียบ
O 17025 พ
ามถูกต้องขอ
ดําเนินการเส
สูง ดําเนินกา
าหน่ายไม่จําเป็
ม่ หลังจากได้
รที่ พพ. มอบ
าหน่ายผลิตภัณ
พ่ือให้ผู้ผลิต ผู้

ยัดพลังงานปร
ญญาการใช้ฉล
เนินการแจ้งใ
ระสิทธิภาพ

ารส่งเสริมสนับ

 

อรับฉลากปร
สมัครเข้าร่วมโ
ารสมัครทุกใบ
ร่วมโครงการ
ที่ พพ. มอบห

ข้าร่วมโครงก
ตัวอย่างผลิตภ
ทดสอบ ที่ พพ

 

คยได้รับฉลาก
ลการทดสอบ
รือหน่วยงาน
งผลการทดส
อยแล้วจะแจ้งใ
ารใช้ฉลากปร
เอกสารแนบใ
ารทดสอบจาก
เท่า และ/หรื
พพ.หรือหน่วย
งใบรับรองผล
สร็จเรียบร้อ
ารจัดทําสัญญ
ป็นต้องย่ืนเอก
ด้รับแจ้งผลกา
หมายจะพิจา
ัณฑ์ทราบ หลั
้จําหน่ายลงน

ระสิทธิภาพสู
ลากประหยัด
ให้ผู้ผลิต ผู้จําห
พสูง โดยบุค

 

บสนุนการให้ใช้

ะหยัดประหย
โครงการให้ถู
บ มิเช่นน้ันแล
ร โดย ผู้ผลิต 
หมาย ภายในวั

การ กรณีผลิต
ภัณฑ์ให้กับห

พ. เห็นชอบ ซ่ึง

กและมีผลการ
บค่าประสิทธภิ
นดําเนินการท
อบค่าประสิท
ให้ผู้ผลิต ผู้จํา
ระหยัดพลังงา
หม่ 
กห้องปฏิบัติก
รือห้องปฏิบัติ
ยงานดําเนินก
ลการทดสอบ
ยแล้วจะแจ้ง

ญาการใช้ฉลาก
กสารแนบใหม
ารทดสอบค่าป
ารณาผลการท
ลงัจากน้ัน จะ
ามต่อไป 

ง 
ดพลังงานประ
หน่ายผลิตภัณ
คลที่ลงนาม

ชฉ้ลากประหยัด

ยัดพลังงานป
ถูกต้องครบถ้
ล้ว พพ. หรือ
 ผู้จําหน่าย จ
วันที่กําหนดใน

ตภัณฑ์รุ่นใหม
หน่วยงานทดส
งการทดสอบเ

รทดสอบค่าป
ภาพตามเงื่อน
ที่ พพ. มอบ
ทธิภาพกับฐา
าหน่ายผลิตภณั
านประสิทธิภ

การทดสอบใ
ติการทดสอบใ
ารที่ พพ. มอ

บค่าประสิทธิภ
งให้ผู้ผลิต ผู้จ
กประหยัดพลั
ม่ 
ประสิทธิภาพ
ทดสอบค่าปร
ดําเนินการจัด

ะสิทธิภาพสูง
ณฑ์ที่มีประสิท
มต้องมีอํานา

ดพลังงานประสิ
 : เตาก๊าซค

ประสิทธิภาพส
้วน พร้อมลง

อหน่วยงานดํา
จะต้องแก้ไขเอ
นการรับสมัคร

ม่ พพ. หรือห
สอบเพ่ือทดส
เป็นไปตามที่ร

ประสิทธิภาพร
นไขที่กําหนด 
หมาย จะดํา
นข้อมูลของ 
ณฑ์ที่มีประสทิ
ภาพสูง โ

ในประเทศไท
ในต่างประเท
อบหมาย จะดํ
ภาพกับฐานข้
จําหน่ายผลิต
ลังงานประสิท

จากหน่วยงา
ะสิทธิภาพแล
ดทําสัญญากา

ง พพ. หรือห
ทธิภาพสูงเข้าท
าจลงนามผูก

สิทธิภาพสูง 

ความดันสูง 
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สูง ผู้ผลิต  
งนามและ
าเนินการ 
อกสารให้
ร 

หน่วยงาน
สอบหาค่า
ระบุ 

ระหว่างปี 
 
าเนินการ
 พพ. และ
ทธิภาพสูง 
โดยผู้ผลิต  

ทยที่ได้รับ 
ทศที่ได้รับ
ําเนินการ

ข้อมูลของ 
ตภัณฑ์ที่มี
ทธิภาพสูง 

นทดสอบ
ละแจ้งผล
รใช้ฉลาก

หน่วยงาน
ทําสัญญา
กพันของ 



 

 

5. ก
 ผู้
ประหยัดพ
หรือหน่วย
 
6.  ห

สํ
ผู้จําหน่าย

 

การรับฉลากป
ผู้ผลิต ผู้จําหน
พลังงานประสิ
ยงานดําเนินก

หลักเกณฑ์กา
สําหรับการแส
ยผลิตภัณฑ์ทีมี่
- ผู้รับฉ

กับผลิ
พลังง
ประสิ

- ผู้รับฉ
ให้ถกู

- ผู้รับฉ
สูงไปใ
ให้ใช้
ประสิ

- ผู้รับฉ
สูงใน
สูง สํา
ได้รับ

- เตาหุ
เครื่อ
ระบา
ที่มีกา
และชั

- กระจ
หรือหี
แสดง

ประหยัดพลังง
น่ายผลิตภัณฑ
สิทธิภาพสูง ห
ารที่ พพ. มอบ

รแสดงฉลาก
สดงฉลากประ
มีประสิทธิภาพ
ฉลากประหยัด
ลิตภัณฑ์ที่มีกา
งานประสิทธิ
สิทธิภาพสูงนัน้
ฉลากประหยัด
กต้องตามที่ระ
ฉลากประหยัด
ใช้กับส่ิงตีพิมพ

ช้ฉลากประห
สิทธิภาพสูงเท่
ฉลากประหยัด
ลักษณะที่อาจ
าแดงเป็นได้รั
ฉลากประหยั

หุงต้มในครัว
งยนต์ดีเซลข
ายความร้อนด
ารให้ใช้ฉลาก
ชัดเจน 
จก และ ฉนว
หีบห่อบรรจุภั
งในที่ที่เห็นได้ง

 

หลักเกณฑ์ก

งานประสิทธภิ
ฑ์ สามารถรับ
ลังจากการทํา
บหมายจะแจ้

ประหยัดพลัง
ะสิทธิภาพสูงน
พสูงจะต้องดํา
ดพลังงานประ
ารให้ใช้ฉลากป
ธิภาพสูงเท่า
นต้องมีคุณสม
ดพลังงานประ
บุไว้ในใบอนุญ
ดพลังงานประ
พ์และเอกสาร

หยัดพลังงาน
าน้ัน 
ดพลังงานประ
จทําให้เข้าใจไ
รับฉลากประห
ัดพลังงานปร
เรือนใช้กับก๊
ขนาดเล็กระบ
ด้วยอากาศให
กประหยัดพลั

วนใยแก้ว ใ
ภัณฑ์ ที่มีการใ
ง่ายและชัดเจ
 

ารส่งเสริมสนับ

 
 

ภาพสูง 
บฉลากประห
าสัญญาการใช้
้งให้ทราบต่อไ

งงานประสิทธิ
น้ัน เพ่ือให้
าเนินการดังนี ้
ะสิทธิภาพสูงต
ประหยัดพลัง
าน้ัน และผลิ
มบัติเหมือนกบั
ะสิทธิภาพสูงต
ญาตแสดงฉลา
ะสิทธิภาพสูง 
รเผยแพร่ใดๆ
นประสิทธิภา

ะสิทธิภาพสูง ต
ได้ว่าผลิตภัณ
หยัดพลังงานป
ะสิทธิภาพสูง
ก๊าซปิโตรเลีย
บายความร้อ
ห้แสดงฉลากป
ังงานประสิท

ห้แสดงฉลาก
ให้ใช้ฉลากปร
น 

บสนุนการให้ใช้

 

หยัดพลังงานป
ช้ฉลากประหยั
ไป 

ธภิาพสูง 
ห้การดําเนินก
 
ต้องแสดงฉลา
งานประสิทธิภ
ลิตภัณฑ์ที่ มีก
บผลิตภัณฑ์ตัว
ต้องแสดงฉลา
ากประหยัดพล
 สามารถนําฉ
 ได้เฉพาะในส
าพสูงตามที่ ไ

 ต้องไม่แสดงฉ
ณฑ์ที่ไม่ได้รับฉ
ประสิทธิภาพ
ของตน  
ยมเหลว อุป
อนด้วยน้ํา แล
ประหยัดพลัง
ธิภาพสูงเท่า

ประหยัดพลัง
ระหยัดพลังงา

ชฉ้ลากประหยัด

ประสิทธิภาพ
ยัดพลังงานปร

การเป็นไปในทิ

ากประหยัดพล
ภาพสูง ตามที
การให้ใช้ฉล
วอย่างที่ส่งทด
ากประหยัดพล
ลังงานประสิท
ฉลากประหยัด
ส่วนที่เกี่ยวข้อ
ได้ระบุในฉล

ฉลากประหยัด
ฉลากประหยัด
พสูง หรือ ทําใ

ปกรณ์ปรับค
ละเคร่ืองยนต
งงานประสิทธิ
น้ัน โดยต้องแ

งงานประสิทธิ
านประสิทธิภ

ดพลังงานประสิ
 : เตาก๊าซค

พสูงและลงช่ือ
ระสิทธิภาพสูง

ทิศทางเดียวกั

ลังงานประสิท
ที่ระบุในฉลาก
ากประหยัด

ดสอบทุกประก
ลังงานประสิท
ทธิภาพสูง 
ดพลังงานประ
องกับผลิตภัณ
ากประหยัด

ดพลังงานประ
ดพลังงานประ
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิ

วามเร็วรอบ
ต์แก๊สโซลีนข
ธิภาพสูงที่ตัวผ
แสดงในที่ที่เห

ธิภาพสูงที่ตัวผ
ภาพสูงเท่าน้ัน

สิทธิภาพสูง 

ความดันสูง 
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อรับฉลาก
ง โดยพพ. 

กัน ผู้ผลิต  

ทธิภาพสูง
กประหยัด
พลังงาน
การ 
ทธิภาพสูง

ะสิทธิภาพ
ณฑ์ที่มีการ
พลังงาน

ะสิทธิภาพ
ะสิทธิภาพ
ผิดในการ

บมอเตอร์ 
ขนาดเล็ก
ผลิตภัณฑ ์
ห็นได้ง่าย

ผลิตภัณฑ์
น โดยต้อง



 

 

7. ก
ก

ตัวอย่างผล
วิธีสุ่มจาก

- 

- 

- 

8. ก
เพ

เข้าร่วมโค
ฉลากประ

8

 
 

การชักตัวอยา่
กรมพัฒนาพลั
ลิตภัณฑ์ที่ได้รั
รุ่นเดียวกันจํา

ผลการทด
ย่ืนทําสัญญ
น้อยกว่าผ
ชักตัวอย่า
ยังคงน้อย
พัฒนาพลั
ประสิทธิภ
หากผู้ผลิต
สัญญากา
และอนุรัก
ประหยัดพ
กรณีที่มีก
ขั้นตอนกา
และอนุรัก
และผู้ผลติ
ให้กรมพัฒ

การโฆษณาปร
พ่ือเป็นการคุ้ม
ครงการ กรมพั
ะหยัดพลังงาน
8.1 เพื่อเ

ออกสู
ผู้จําห
1) ผู้

ผ
สู
จ
ท

2) ผู้
น้ั

างและเกณฑก์
ลังงานทดแทน
รบัฉลากประห
านวน 1 ตัวอย
ดสอบตัวอย่าง
ญาการใช้ฉลา
ผลการทดสอบ
างใหม่อีก 2 ตั
ยกว่าผลการท
ังงานทดแทน
ภาพสูงในรุ่นน้ั
ต ผู้จําหน่ายผ
รใช้ฉลากประ
กษ์พลังงาน ท
พลังงานประสิ
ารเปลี่ยนแปล
ารทําสัญญาก
กษ์พลังงาน จ
ต ผู้จําหน่ายผ
ฒนาพลังงานท

ระชาสัมพันธ์
มครองสิทธิขอ
พัฒนาพลังงาน
นประสิทธิภาพ
ป็นข้อมูลให้
สู่ตลาดในประ
หน่ายดําเนินก
ผู้ผลิต ผู้จําหน
ผลิตภัณฑ์ ออ
สูง จากกรมพั
จะต้องแจ้งแผ
ทดแทนและอน
ผู้ผลิต ผู้จําหน
น้ันให้กรมพัฒ

หลักเกณฑ์ก

การตัดสินผลิ
นและอนุรักษ
หยัดพลังงานป
ย่าง เพ่ือทํากา
งผลิตภัณฑ์ต้อ
ากประหยัดพ
บในขั้นตอนก
ตัวอย่างมาทด
ทดสอบในขั้น
นและอนุรักษ์พ
น้ัน   
ผลิตภัณฑ์ที่มีป
ะหยัดพลังงาน
ทราบอย่างเป็
สิทธิภาพสูง 
ลงอุปกรณ์หลั
การใช้ฉลากป
จะไม่ดําเนินก
ลิตภัณฑ์ที่มีป
ทดแทนและอ

ธฉ์ลากประหยั
องผู้บริโภคแล
นทดแทนและ
พสูงดังนี้ 
้ผู้ผลิต ผู้จําห
ะเทศไทยจริง 
ารดังน้ี 
น่ายที่ได้รับฉล
กสู่ตลาดโดยท
ัฒนาพลังงาน
นการผลิต แล
นุรักษ์พลังงาน
น่ายจะต้องแจ้
นาพลังงานทด

ารส่งเสริมสนับ

 
 

ลิตภัณฑ์ที่ไดร้ั
ษ์พลังงานหรือ
ประสิทธิภาพ
ารทดสอบ 
องมีค่าประสิท
ลังงานประสิท
ารทําสัญญาก
ดสอบซํ้า หาก
นตอนการออ
พลังงาน จะย

ประสิทธิภาพ
นประสิทธิภา
ปนทางการ ภ

ลักหรืออุปกรณ
ประหยัดพลังง
การทดสอบ พ
ประสิทธิภาพสู
นุรักษ์พลังงาน

 
ยัดพลังงานป
ละให้ความเป็น
อนุรักษ์พลังง

หน่ายได้มีกา
 กรมพัฒนาพ

ลากประหยัดพ
ทันทีภายในเดื
นทดแทนและ
ละหรือแสดงห
น เช่ือได้ว่ามีก
จ้งรายช่ือ สถา
ดแทนและอนุ

บสนุนการให้ใช้

 
รบัฉลากประห
อหน่วยงานที
สูง เพ่ือนํากลั

ทธิภาพไม่น้อ
ทธิภาพสูง หา
การใช้ฉลากป
กค่าเฉลี่ยของป
กฉลากประห
กเลิกการทําสั

สูงไม่ทําการผ
าพสูง จะต้อง
ายใน 3 เ

ณ์ใดอุปกรณ์ห
งานประสิทธิภ
พร้อมถอดฉลา
สูงต้องคืนฉลา
นทันที 

ระสิทธิภาพสู
นธรรมแก่ผู้ผลิ
าน กําหนดห

รผลิตและจํา
พลังงานทดแท

พลังงานประสิ
ดือนที่ได้รับฉ
ะอนุรักษ์พลังง
หลักฐานเอกส
การผลิตและจํ
านที่ ของผู้แท
นุรักษ์พลังงาน

ชฉ้ลากประหยัด

หยัดพลังงานป
ที่ได้รับมอบหม
ลับมาทดสอบ 

ยกว่าผลการ
ากผลการทดส
ระหยัดพลังง
ประสิทธิภาพ
หยัดพลังงาน
สัญญาการใช้ฉ

ผลิตหรือจําหน
แจ้งให้ กรมพั
ดือน นับจาก

หน่ึง ให้ผลิตภั
ภาพสูง กรมพั
ากประหยัดพล
ากประหยัดพล

สูง 
ลิต ผู้จําหน่าย
ลักเกณฑ์การ

าหน่ายผลิตภั
ทนและอนุรักษ

สิทธิภาพสูง จ
ลากประหยัด
งานเป็นต้นไป
สารที่เกี่ยวข้อ
จาํหน่ายในตล
ทนจําหน่าย แ
นทราบ  

ดพลังงานประสิ
 : เตาก๊าซค

ประสิทธิภาพ
มาย จะดําเนิ
 โดยให้ชักตัวอ

ทดสอบในขั้น
สอบได้ค่าประ
านประสิทธิภ

พของทั้ง 2 
ประสิทธิภาพ
ฉลากประหยัด

น่ายผลิตภัณฑ
พัฒนาพลังงาน
กได้สัญญาการ

ัณฑ์ต่างจากที
พัฒนาพลังงาน
ลังงานประสิท
ลังงานประสิท

ยทั้งที่ เข้าร่วม
รโฆษณาประช

ภัณฑ์ ประสิท
ษ์พลังงาน ขอ

 จะต้องดําเนิน
ดพลังงานประ
ป โดยผู้ผลิต ผู้
งที่กรมพัฒนา

ลาดประเทศไท
 และราคาผลิต

สิทธิภาพสูง 

ความดันสูง 
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พสูง 
นินการสุ่ม
อย่างด้วย

นตอนการ
ะสิทธิภาพ
ภาพสูง ให้
 ตัวอย่าง 
พสูง กรม
ดพลังงาน

ฑ์ รุ่นที่ทํา
นทดแทน
รใช้ฉลาก

ที่ย่ืนขอใน
นทดแทน
ทธิภาพสูง 
ทธิภาพสูง

และไม่ได้
ชาสัมพันธ์

ทธิภาพสูง
อให้ผู้ผลิต 

นการผลิต
ะสิทธิภาพ
ผู้จําหน่าย
าพลังงาน
ทยจริง 
ตภัณฑ์รุ่น



 

8

8

8

 
9.  แ

ใ
1
2
3
4

 

 
8.2 สามา

ประสิ
8.3 ในก

ประส
ผู้ผลิ
อนุรั
โทรส
1) ผู้

ที
พ
ห
ก

2) ผู้
สํ
พ

8.4 ในกร
อนุรกั
1) ก

ผู้
2) ห

พ
ผู้

 
แบบฟอรม์กา
นการดําเนินง

1) แบบฟอรม์
2) แบบฟอรม์
3) แบบฟอรม์
4) สัญญาการ

ารถทําการโ
สิทธิภาพสูงกบั
รณีที่ผู้ผลิต 
สิทธิภาพสูง ต
ิต ผู้จําหน่าย

รักษ์พลังงาน
สาร และหรือจ
ผู้ผลิต ผู้จําหน
ที่อ้างอิงข้อมูล
พลังงานทดแท
หนังสือพิมพ์ 
กรมพัฒนาพลั
ผู้ผลิต ผู้จําหน
สําหรับสื่อทาง
พลังงานทดแท
รณีที่ผู้ผลิต ผู้
กษ์พลังงาน จะ
กรมพัฒนาพลั
ผู้ผลิต ผู้จําหน่
หากผู้ผลิต ผู้จํ
พลังงาน จะแจ
ผู้จําหน่ายราย

รขอใช้ฉลาก
งานในปีนี้แบบ
มใบสมัครเข้า
มแสดงความจ
มแสดงรายละ
รใช้ฉลากประ

 

หลักเกณฑ์ก

โฆษณา ปร
บผลิตภัณฑ์ รุน่
 ผู้จําหน่ายไ
 ตามที่ระบุใน
ยได้มีการยก
น จะแจ้งยกเลิ
จดหมายลงท
น่ายจะต้องยก
ลของ กรมพัฒ
ทนและอนุรัก
 วารสารต่าง
ลังงานทดแทน
น่ายจะต้องยก
งแผ่นป้ายที่ป
ทนและอนุรักษ
ผู้จําหน่ายละเ
ะดําเนินการดั
ลังงานทดแทน
น่ายรายนั้นทั้งห
จําหน่ายยังโฆ
จ้งประกาศใน
น้ัน ตามที่กรม

ประหยัดพลัง
บฟอร์มที่ใช้ใน
ร่วมโครงการ 
จํานงเพ่ือขอท
ะเอียดของผลติ
ะหยัดพลังงาน

ารส่งเสริมสนับ

 

ะชาสัมพันธ์
นที่ได้รับฉลาก
ม่ได้ดําเนินก
สัญญาการใช

กเลิกการผลิต
ลิกการเข้าร่ว
ะเบียน และผู้
กเลิก หรือถอน
ฒนาพลังงานท
กษ์พลังงาน 
ๆ ไม่ให้เผยแ
นและอนุรักษพ์
กเลิกหรือถอน
รากฏต่อสาธ
ษ์พลังงาน แจ้
เลยไม่ปฏิบัติต
ดังต่อไปนี้ 
นและอนุรักษ์
หมด 
ษณาประชาส
นสื่อต่างๆ เก่ีย
มพัฒนาพลังง

งงานประสิทธิ
นการขอใช้ฉลา
 

ทดสอบผลิตภัณ
ตภัณฑ ์

นประสิทธิภาพ

บสนุนการให้ใช้

ธ์ใดๆ ที่ เกี่ย
กเท่านั้น 
ารผลิตผลิตภ
ช้ฉลากประห
ตในภายหลัง
วมโครงการข
ผูผ้ลิต ผู้จําหน่
นการโฆษณา
ทดแทนและอ

ประกาศโด
แพร่สู่สาธารณ
พลังงาน แจ้งอ
นการโฆษณา
ารณะ ภายใน

จ้งอย่างเป็นทา
ตามข้อกําหน

ษ์พลังงาน จะแ

สัมพันธ์ กรมพ
ยวกับการยกเ
งานทดแทนแล

ธภิาพสูง 
ากประหยัดพ

ณฑ ์

พสูง 

ชฉ้ลากประหยัด

วข้องกับฉล

ภัณฑ์ ที่ได้ฉล
หยัดพลังงานป
งกรมพัฒนาพ
ของผลิตภัณฑ
ายจะต้องดําเ
ประชาสัมพัน
นุรักษ์พลังงา
ดยสาธารณะ
ณะภายใน 2 
อย่างเป็นทาง
ประชาสัมพัน
น 10 วัน นับ
างการ 
นด กรมพัฒน

แจ้งยกเลิกกา

พัฒนาพลังงา
เลิกการเข้าร่ว
ละอนุรักษ์พลั

ลงังานประสิท

ดพลังงานประสิ
 : เตาก๊าซค

ากประหยัด

ลากประหยัด
ประสิทธิภาพ
พลังงานทดแ
ฑ์ ในรุ่นนั้นๆ
เนินการดังน้ี 
นธ์ของผลิตภัณ
น หรือ ที่ กร
 ทั้งทางโทรทั
 วันนับ
การ 
นธ์  เช่นเดียว
บจากวันที่ กร

นาพลังงานทด

ารเข้าร่วมโคร

านทดแทนแล
วมโครงการ ข
ลังงาน เห็นสม

ทธิภาพสูงมีดัง

สิทธิภาพสูง 

ความดันสูง 
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พลังงาน

ดพลังงาน
พสูง หรือ
แทนและ
 โดยทาง

 
ณฑ์รุ่นน้ัน 
รมพัฒนา
ทัศน์ วิทยุ 
จากวันที ่ 

กับข้อ 1) 
รมพัฒนา

ดแทนและ

งการของ

ละอนุรักษ์
ของผู้ผลิต 
มควร 

งนี ้


