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equency 
ตอร์ดังน้ี 

ณ ดังน้ี 



 6.  
 
ฉลากปร
มีขนาด 4
 

ประเภท:
 

ระบุ ย่ีหอ้
รอบมอเต
 

ค่าประสิท
โดย ตัวเล
ทดสอบอ
ค่าประส
ประสิทธิ

 

 
 

ฉลากประหยั

ะหยัดพลังงาน
40  48 มิลล

: อุปกรณ์ปรบั

อ รุ่น ขนาดกํ
ตอร ์ 

ทธิภาพร้อยล
ลขค่าประสิทธิ
อุปกรณ์ปรับค
สิท ธิภาพท่ีร
ธภาพสูงจะแส

ยัดพลังงานปร

นประสิทธิภาพ
ลิเมตร ภายใน

บความเร็วรอบ

าลังสูงสุดของ

ะ _ _ ._    
ธิภาพจะเปลี่ย
ความเร็วรอบ
ระบุในฉลา
ดงเป็นทศนิย

หลักเกณฑ์ก

ระสิทธิภาพสู

พสูง  
นมีข้อความระ

บมอเตอร์  

งอุปกรณ์ปรับ

ยนแปลงไปตา
บมอเตอร์รุ่นน
กประหยัดพ
ม 1 ตําแหน่ง

 

ารส่งเสริมสนับ

สูงสําหรับอุปก

ะบุว่า  

บความเร็ว

ามผลการ
นั้นๆ โดย 
พลั งงาน
ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บสนุนการให้ใช้

กรณ์ปรับควา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
สําหรับ

ชฉ้ลากประหยัด
 : อุปกรณ์ป

ามเร็วรอบมอ

 ฉลากประหยั
บ อุปกรณ์ปรั

40

ดพลังงานประสิ
ปรับความเร็วรอ

เตอร์ 

ยัดพลังงานปร
รับความเร็วรอ

0 มม. 

สิทธิภาพสูง 

อบมอเตอร์ 
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ระสิทธภิาพสู
อบมอเตอร์ 

48 มม. 

สูง 



 

 
1. 

ใบสมัคร
ที่ระบุ โด
ซ่ึงมีรายล

กรณีที่  

 

 

กรณีที่ 2

 

  

การสมัครเข้า
ผู้ผลิต ผู้จําห

รเข้าร่วมโครง
ดยดําเนินกา
ละเอียดดังน้ี 
 
1 สําหรับ 

ปี พ.ศ. 
ที่กําหนด
ผู้ผลิต ผู้
ประสิทธิ
เอกสารแ
- หนัง
- สําเน
- สําเน

(กรณ
- สําเน

255
ไทย
ที่ได้

ส่งเอกสา

2 สําหรับ
ปีพ.ศ. 2
ที่กําหนด
ผู้ผลิต ผู้
ประสิทธิ
ความจําน
เอกสารแ
- 
- 
- 

- 
 ส่งเอกส

าร่วมโครงกา
หน่ายผลิตภัณ
งการ แบบฟอ
รย่ืนใบสมัคร

 

 ผลิตภัณฑ์รุ่
 2557 – 255
ด 
้จําหน่าย กรอ
ธิภาพสูง 
แนบ 
งสือรับรองการ
นาใบอนุญาตป
นาบัตรประจํา
ณีผู้มีอํานาจลง
นาแบบรายงา
9 หรือ ผลิตภั
ที่ได้รับ มอก.
้รับมาตรฐาน 
ารทั้งหมด ณ 

 ผลิตภัณฑ์
 2557 หรือผ
ด 
้จําหน่าย กรอ
ธิภาพสูง และ
นงเพ่ือขอทดส
แนบ 
หนังสือรับรอ
สําเนาใบอนุญ
สําเนาบัตรปร
อํานาจ (กรณี
สําเนาแบบรา
ารทั้งหมด ณ 

ขั้นตอนก

หลักเกณฑ์ก

ร 
ณฑ์ที่มีความป
อร์มใบสมัครเ
รเข้าร่วมโคร

รนเดิมที่เคยไ
59 หรือผลิตภ

อกแบบฟอร์ม

รจดทะเบียนนิ
ประกอบกิจก
าตัวประชาชน
งนามไม่สามา
านผลการทด
ภัณฑ์รุ่นใหม่ที
. 17025 ห ื
 ISO 17025  
 หน่วยรับสมัค

์ เดิมที่ เคยไ
ผลิตภัณฑ์รุ่นใ

อกแบบฟอร์ม
ะต้องจัดส่งตัว
สอบผลิตภัณฑ

องการจดทะเบี
ญาตประกอบ
ระจําตัวประช

ณผีู้มีอํานาจลง
ายงานผลการ
 หน่วยรับสมัค

ารออกฉลา

ารส่งเสริมสนับ

 

ประสงค์เข้าร่ว
เข้าร่วมโครงก
งการต่อ พพ

ได้รับฉลากแ
ภัณฑ์รุ่นใหม่ท

มใบสมัครเข้า

นิติบุคคล (ออ
ารโรงงาน (รง

นผู้มีอํานาจลง
ารถลงนามได้)
สอบค่าประสิ

ที่มีใบรับรองก
รือเทียบเท่า 
 
ครที่ พพ. มอบ

ด้รับฉลากแ
ใหม่ที่ยังไม่มี

มใบสมัครเข้า
วอย่างผลิตภั
ฑ์ภายในวันที่ 

บยีนนิติบุคคล
กิจการโรงงาน
ชาชนผู้มีอํานา
นามไม่สามาร
ทดสอบค่าปร
ครที่ พพ. กําห

กประหยัดพ

บสนุนการให้ใช้

 
 

วมโครงการ 
การรวมทั้งแน

พ. หรือหน่วย

และมีผลการ
ที่มีผลการทด

ร่วมโครงการ

อกให้ไม่เกิน 1
ง.4) จํานวน  
นาม จํานวน 
) จํานวน   1 
สิทธิภาพของผ
ารทดสอบจา
 และ/หรือห้อ

บหมาย 

และมีผลกา
มีผลการทดส

ร่วมโครงการ
ัณฑ์เข้าทดสอ
 31 พฤษภาค

 (ออกให้ไม่เกิ
น (รง.4) จํานว
าจลงนาม จํา
รถลงนามได้) 
ระสิทธิภาพขอ
หนด 

พลงังานประ

ชฉ้ลากประหยัด
 : อุปกรณ์ป

 จะต้องสมัคร
นบเอกสารป
ยงานดําเนินก

ทดสอบค่าป
ดสอบค่าประ

ร เพ่ือย่ืนขอฉ

 เดือน) จํานว
  1   ฉบับ 
   1   ฉบับ ห
   ฉบับ  
ผลิตภัณฑ์ ระ
ากห้องปฏิบัติก
องปฏิบัติการท

รทดสอบค่า
สอบค่าประสิ

ร เพ่ือย่ืนขอฉ
อบพร้อมกับก
คม 2560 

กิน1เดือน) จํา
วน   1   ฉบับ
นวน    1   ฉ
 จํานวน  1   
องผลิตภัณฑ์  

ะสทิธิภาพสู

ดพลังงานประสิ
ปรับความเร็วรอ

รเข้าร่วมโครง
ระกอบการส

การที่ พพ. ม

ประสิทธิภาพ
ะสิทธิภาพตาม

ฉลากประหยัด

วน   1   ฉบับ

หรือหนังสือมอ

ะหว่างปี พ.ศ
การทดสอบใน
ทดสอบในต่าง

าประสิทธิภ
สิทธิภาพตาม

ฉลากประหยัด
กรอกแบบฟอ

นวน  1  ฉบับ
บ 
ฉบับ หรือ หนั
 ฉบับ  
 

สง 

สิทธิภาพสูง 

อบมอเตอร์ 
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งการตาม 
สมัครตาม 
อบหมาย  

พระหว่าง 
มเงื่อนไข 

ดพลังงาน

บ  

อบอํานาจ  

. 2557 – 
นประเทศ
งประเทศ 

ภาพก่อน  
มเงื่อนไข 

ดพลังงาน
อร์มแสดง

บ  

นังสือมอบ



 

 

 

 
ผู้จําหน่า
ประทับต
พพ.มอบ
ถูกต้องแ

2. 
 

ดําเนินก
ประสิทธิ

3. 
 
ปี พ.ศ. 2

 
แล้ว พพ
การทดส
ฉลากปร
 
4. 
 
ดําเนินก
สัญญาก
บริษัทฯ/
 

 
 

ทั้งน้ี ในการจ
ายจะต้องดําเ
ตราบริษัทฯ/ห
บหมาย จะไม
ล้วย่ืนต่อ พพ
 
การส่งตัวอย่
ภายหลังจาก
ารที่ พพ. มอ

ธภาพของผลติ

การพิจารณา
กรณีที ่ 1 สํา

 2557 – 255
- 

- 

กรณีที่ 2 ผลิ
. หรือหน่วยง

สอบผลิตภัณฑ
ะหยัดพลังงาน

สัญญาการใช
ภายหลังจาก
าร ที่ พพ. ม
ารใช้ฉลากป

/ห้างฯ 

จัดเตรียมเอก
นินการกรอก
ห้างฯ ประกอ
ม่ดําเนินการรั
. หรือหน่วยง

างทดสอบ 
กผู้ผลิต ผู้จําห
อบหมาย จะด
ตภัณฑ์น้ันๆ ต

าค่าประสิทธภิ
าหรับ ผลิตภั
9 หรือผลิตภั
ผลิตภัณฑ์รุ่น
ตรวจสอบคว
เม่ือดําเนินกา
สูง ดําเนินกา
ผู้จําหน่ายไม่จ
ผลิตภัณฑ์ที่มี
มอก. 17025
มาตรฐาน IS
ตรวจสอบคว
พพ. และเมื่อ
ประสิทธิภาพ
โดยผู้ผลิต ผู้จ

ลิตภัณฑ์รุ่นให
งานดําเนินกา
ฑ์ให้ผู้ผลิต  ผู้
นประสิทธิภาพ

ช้ฉลากประห
กจัดเตรียมสัญ
อบหมาย จะ
ระหยัดพลังง

หลักเกณฑ์ก

กสารในการข
กข้อมูลในใบส
อบเอกสารกา
รับสมัครเข้าร่
านดําเนินการ

หน่าย สมัครเ
ดําเนินการส่ง
ามหน่วยงานท

ภาพ 
ภณัฑ์รุ่นเดิมที่
ัณฑ์รุน่ใหม่ที่
นเดิม พพ.ห
วามถูกต้องขอ
ารเสร็จเรียบร้
ารจัดทําสัญญ
จําเป็นต้องย่ืน
มีใบรับรองกา
5 หรือเทียบ
SO 17025 พ
วามถูกต้องขอ
อดําเนินการเ
พสูง ดําเนินกา
จําหน่ายไม่จํา
หม่ หลังจากได
รที่ พพ. มอบ
ผู้จําหน่ายผลิต
พสูง เพ่ือให้ผู้

ยัดพลังงานป
ญญาการใช้ฉ
ะดําเนินการแ
งานประสิทธิ

ารส่งเสริมสนับ

อรับฉลากปร
สมัครเข้าร่วม
ารสมัครทุกใบ
รวมโครงการ 
รที่ พพ. มอบห

ข้าร่วมโครงก
ตัวอย่างผลิต
ทดสอบ ที่ พพ

 

เคยได้รับฉลา
ทีม่ผีลการทดส
หรือหน่วยงาน
องผลการทดส
ร้อยแล้วจะแจ้
ญาการใช้ฉลาก
นเอกสารแนบใ
ารทดสอบจา
บเท่า และ/หรื
พพ.หรือหน่วย
องใบรับรองผ
เสร็จเรียบร้อ
ารจัดทําสัญญ
เป็นต้องย่ืนเอ
ด้รับแจ้งผลกา
บหมายจะพิจา
ตภัณฑ์ทราบ
้ผลิต ผู้จําหน่า

ประสิทธิภาพส
ฉลากประหยัด
แจ้งให้ผู้ผลิต 
ธิภาพสูง โดย

บสนุนการให้ใช้

ระหยัดประห
มโครงการให้ถ
บ มิเช่นนั้นแล้
 โดย ผู้ผลิต 
หมาย ภายใน

การ กรณีผลิต
ภัณฑ์ให้กับห
พ. เห็นชอบ ซึ

ากและมีผลก
สอบค่าประสิท
นดําเนินการ
สอบค่าประสิท
จ้งให้ผู้ผลิต ผู้จ
กประหยัดพลั
ใหม่ 
ากห้องปฏิบัติ
รือห้องปฏิบัติ
ยงานดําเนินก
ผลการทดสอบ
อยแล้วจะแจ้ง
ญาการใช้ฉลา
อกสารแนบให
ารทดสอบค่าป
ารณาผลการท

บ หลังจากน้ัน
ายลงนามต่อไ

สูง 
ดพลังงานปร
 ผู้จําหน่ายผลิ
ยบุคคลที่ลงน

ชฉ้ลากประหยัด
 : อุปกรณ์ป

ยัดพลังงานป
ถูกต้องครบถ้
ล้ว พพ. หรือห
 ผู้จําหน่าย จ
นวันที่กําหนดใ

ตภัณฑ์รุ่นใหม
หน่วยงานทดส
ซ่ึงการทดสอบ

ารทดสอบค่า
ทธิภาพตามเ ื
ที่ พพ. มอบ
ทธิภาพกับฐา
จําหน่ายผลิต
ลังงานประสิท

ติการทดสอบใ
ติการทดสอบใ
การที่ พพ. มอ
บค่าประสิทธิภ
งให้ผู้ผลิต ผู้จ
กประหยัดพล

หม่ 
ประสิทธิภาพ
ทดสอบค่าปร
น จะดําเนินก
ไป 

ะสิทธิภาพสูง
ลิตภัณฑ์ที่มีป
นามต้องมีอําน

ดพลังงานประสิ
ปรับความเร็วรอ

ประสิทธิภาพส
ถ้วน พร้อมลง
หน่วยงานดําเ
ะต้องแก้ไขเอ
ในการรับสมัค

ม่ พพ. หรือห
สอบเพื่อทดส
บเป็นไปตามที่

าประสิทธิภาพ
งื่อนไขที่กําห

บหมาย จะดํา
นข้อมูลของ 
ภัณฑ์ที่มีประ

ทธิภาพสูง โ

ในประเทศไท
ในต่างประเท
อบหมาย จะดํ
ภาพกับฐานข้
จําหน่ายผลิต
ลังงานประสิท

พจากหน่วยงา
ระสิทธิภาพแล
ารจัดทําสัญญ

ง พพ. หรือห
ประสิทธิภาพ
นาจลงนามผู

สิทธิภาพสูง 

อบมอเตอร์ 
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สูง ผู้ผลิต  
งนามและ
เนินการที่ 
อกสารให้
คร 

หน่วยงาน
สอบหาค่า
ทีร่ะบุ 

พระหว่าง
หนด 
าเนินการ
 พพ. และ
ะสิทธิภาพ
โดยผู้ผลิต  

ทยที่ได้รับ 
ทศที่ได้รับ
ดําเนินการ
ข้อมูลของ 
ตภัณฑ์ที่มี
ทธิภาพสูง 

นทดสอบ
ละแจ้งผล
ญาการใช้

หน่วยงาน
สูงเข้าทํา
กพันของ 



 

 

5. 
 
ประหยัด
โดยพพ. 
 
6. 

ผู้จําหน่า

 
 

 

การรับฉลาก
ผู้ผลิต ผู้จําห
ดพลังงานปร
 หรือหน่วยงา

หลักเกณฑ์กา
สําหรับการแ
ยผลิตภัณฑ์ที่
- ผู้รับ

กับผ
ประ
ประ

- ผู้รับ
ให้ถู

- ผู้รับ
สูงไป
การใ
ประ

- ผู้รับ
ประ
ประ
เข้าใ

- เตาห
เครื่อ
ระบ
ที่มีก
และ

- กระ
หรือ
แสด

ประหยัดพลัง
หน่ายผลิตภัณ
ะสิทธิภาพสู
นดําเนินการที

ารแสดงฉลาก
แสดงฉลากปร
มีประสิทธิภา
ฉลากประหยั
ผลิตภัณฑ์ที่มี
หยัดพลังงาน
สิทธิภาพสูงน้ั
ฉลากประหยั
กต้องตามที่ระ
ฉลากประหยั
ปใช้กับสิ่งตีพิ
ให้ใช้ฉลากป
สิทธิภาพสูงเท

บฉลากประห
สิทธิภาพสูงใน

ะสิทธิภาพสูง 
ใจผิดในการได้
หุงต้มในครัว
องยนต์ดีเซล
ายความร้อน
การให้ใช้ฉลาก
ชัดเจน 
จก และ ฉน

อหีบห่อบรรจุภ
ดงในท่ีที่เห็นได้

หลักเกณฑ์ก

งงานประสิทธิ
ณฑ์ สามารถรับ
ง หลังจากกา
ที่ พพ. มอบห

กประหยัดพลั
ระสิทธิภาพสูง
าพสูงจะต้องดํ
ยัดพลังงานปร
มีการให้ใช้ฉล
นประสิทธิภาพ
น้ันต้องมีคุณสม
ยัดพลังงานปร
ะบุไว้ในใบอนุ
ยัดพลังงานปร
มพ์และเอกส
ระหยัดพลังง
ท่านั้น 
หยัดพลังงาน
นลักษณะที่อา
 สําแดงเป็นได
ด้รับฉลากประ
วเรือนใช้กับ
ขนาดเล็กระ

นด้วยอากาศใ
กประหยัดพลั

นวนใยแก้ว ใ
ภัณฑ์ ที่มีการ
ด้ง่ายและชัดเจ

 

ารส่งเสริมสนับ

ธภิาพสูง 
ับฉลากประห
ารทําสัญญาก
มายจะแจ้งให้

ลังงานประสิท
งน้ัน เพ่ือให
ําเนินการดังน้ี
ะสิทธิภาพสูง
ลากประหยัด
พสูงเท่านั้น แล
มบัติเหมือนกั
ะสิทธิภาพสูง

นุญาตแสดงฉล
ะสิทธิภาพสูง
สารเผยแพร่ใด
งานประสิทธิ

นประสิทธิภ
าจทําให้เข้าใจ
ด้รับฉลากปร
ะหยัดพลังงาน
ก๊าซปิโตรเลี

ะบายความร้อ
ให้แสดงฉลาก
ลังงานประสิท

ให้แสดงฉลาก
รให้ใช้ฉลากป
จน 

บสนุนการให้ใช้

 

หยัดพลังงานป
การใช้ฉลากป
ห้ทราบต่อไป 

ทธภิาพสูง 
ห้การดําเนินก
น้ี 
ต้องแสดงฉลา
ดพลังงานปร
ละผลิตภัณฑ์
ับผลิตภัณฑตั์
ต้องแสดงฉลา
ลากประหยัดพ
 สามารถนําฉ
ดๆ ได้เฉพาะใ
ธภาพสูงตามที

าพสูง ต้องไ
จได้ว่าผลิตภัณ
ระหยัดพลังงา
นประสิทธิภาพ
ลียมเหลว อุป
อนด้วยน้ํา แ
กประหยัดพลัง
ทธิภาพสูงเท่า

กประหยัดพลัง
ระหยัดพลังง

ชฉ้ลากประหยัด
 : อุปกรณ์ป

ประสิทธิภาพ
ประหยัดพลัง
 

การเป็นไปในท

ากประหยัดพ
ะสิทธิภาพสู
ที่มีการให้ใช้ฉ

ตัวอย่างที่ส่งทด
ากประหยัดพ
พลังงานประสิ
ฉลากประหยัด
ในส่วนที่เกี่ย
ที่ได้ระบุในฉล

ไม่แสดงฉลา
ณฑ์ที่ไม่ได้รับฉ
านประสิทธิภ
พสูงของตน 
ปกรณ์ปรับค
ละเครื่องยนต
งงานประสิทธิ
าน้ัน โดยต้อง

งงานประสิทธิ
านประสิทธิภ

ดพลังงานประสิ
ปรับความเร็วรอ

พสูงและลงช่ือ
งงานประสิท

ทิศทางเดียวกั

ลังงานประสิท
ง ตามที่ระบุ
ฉลากประหยัด
ดสอบทุกประ
ลังงานประสิท

สทิธิภาพสูง 
ดพลังงานประ
วข้องกับผลิต
ลากประหยัด

ากประหยัด
ฉลากประหยัด
าพสูง หรือ ท
 
วามเร็วรอบ
ต์แก๊สโซลีนข
ธิภาพสูงที่ตัวผ
แสดงในที่ที่เห

ธิภาพสูงที่ตัวผ
ภาพสูงเท่านั้น

สิทธิภาพสูง 
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อรับฉลาก
ทธิภาพสูง 

กัน ผู้ผลิต  

ทธิภาพสูง
บุในฉลาก
ดพลังงาน
ะการ 
ทธิภาพสูง

ะสิทธิภาพ
ตภัณฑ์ที่มี
ดพลังงาน

พลังงาน
ดพลังงาน
ทําให้ผู้อ่ืน

บมอเตอร์ 
ขนาดเล็ก
ผลิตภัณฑ์ 
ห็นได้ง่าย

ผลิตภัณฑ์
น โดยต้อง



 

 

7. 

ตัวอย่างผ
ด้วยวิธีสุ่ม

8.  

ไม่ได้เข้า
ประชาสัม

 
 

การชักตัวอย่
กรมพัฒนาพ
ผลิตภัณฑ์ที่ได
มจากรุ่นเดียว
- ผลการท

ย่ืนทําสั
ประสิทธิ
ประสิทธิ
ของทั้ง 
ประสิทธิ
ฉลากปร

- หากผู้ผลิ
สัญญากา
และอนุรั
ประหยัด

- กรณีที่มีก
ในขั้นตอ
ทดแทนแ
ประสิทธิ
พลังงานป

การโฆษณาป
เพ่ือเป็นการค

าร่วมโครงการ
ัมพันธ์ฉลากป
8.1 เพื่อ

ออก
ผู้จํา
1) 

2) 

 

ย่างและเกณฑ์
ลังงานทดแท
ด้รับฉลากปร
วกันจํานวน 1 
ดสอบตัวอย่า
ัญญาการใช้
ธิภาพน้อยกว
ธิภาพสูง ให้ชั
 2 ตัวอย่าง
ธิภาพสูง กรมพ
ะหยัดพลังงาน

ลิต ผู้จําหน่ายผ
ารใช้ฉลากปร
รักษ์พลังงาน 
ดพลังงานประ
การเปลี่ยนแป
อนการทําสัญ
และอนุรักษ์พ
ธิภาพสูง และ
ประสิทธิภาพ

ประชาสัมพนั
คุ้มครองสิทธิ
ร กรมพัฒนา
ประหยัดพลังง
เป็นข้อมูลให้

กสู่ตลาดในปร
หน่ายดําเนินก
ผู้ผลิต ผู้จําห
ผลิตภัณฑ์ ออ
สูง จากกรมพ
จะต้องแจ้งแ
พลังงานทดแ
ไทยจริง 
ผู้ผลิต ผู้จําห
นั้นให้กรมพฒั

หลักเกณฑ์ก

ฑ์การตัดสินผลิ
ทนและอนุรักษ
ะหยัดพลังงา
 ตัวอย่าง เพ่ือ
างผลิตภัณฑ์ต้
ช้ฉลากประห
ว่าผลการทดส
ักตัวอย่างใหม
ง ยังคงน้อย
พัฒนาพลังงา
นประสิทธิภา
ผลิตภัณฑ์ที่มี
ระหยัดพลังงา
 ทราบอย่างเป็
สิทธิภาพสูง 
ปลงอุปกรณ์ห
ญญาการใช้ฉล
พลังงาน 
ะผู้ผลิต ผู้จํา
สูงให้กรมพฒั

นธฉ์ลากประห
ของผู้บริโภค
พลังงานทดแ
านประสิทธิภ
ห้ผู้ผลิต ผู้จํา
ะเทศไทยจริง
การดังน้ี 
น่ายที่ได้รับฉ
อกสู่ตลาดโดย
พัฒนาพลังงาน
แผนการผลิต
แทนและอนุรัก

น่ายจะต้องแ
ฒนาพลังงานท

ารส่งเสริมสนับ

ลิตภัณฑ์ที่ได้ร
ษ์พลังงานหรื
นประสิทธิภา
อทําการทดสอ
ต้องมีค่าประสิ
หยัดพลังงาน
สอบในขั้นตอ
ม่อีก 2 ตัวอย
กว่าผลการทด
านทดแทนแล
พสูงในรุ่นน้ัน
ประสิทธิภาพ
านประสิทธิภา
ป็นทางการ ภ

 
หลักหรืออุปก
ลากประหยัด
จะไม่ดําเนิน
หน่ายผลิตภั

ฒนาพลังงานท
 

หยัดพลังงานป
และให้ความ
แทนและอนุรั
ภาพสูงดังน้ี 
หน่ายได้มีกา
ง กรมพัฒนาพ

ลากประหยัด
ยทันทีภายในเ
นทดแทนและ
ต และหรือแส
กษ์พลังงาน 

จ้งรายช่ือ สถ
ทดแทนและอ

บสนุนการให้ใช้

รบัฉลากประ
รือหน่วยงานที
าพสูง เพ่ือนํา
อบ 
สิทธิภาพไม่น้อ
นประสิทธิภ
อนการทําสัญ
ย่างมาทดสอบ
ดสอบในข้ันต
ะอนุรักษ์พลัง
   

พสูงไม่ทําการผ
าพสูง จะต้อง
ภายใน 3 เ

รณ์ใดอุปกรณ
ดพลังงานปร
การทดสอบ 
ัณฑ์ที่มีประสิ

ทดแทนและอน

ประสิทธิภาพ
เป็นธรรมแก่

รักษ์พลังงาน 

ารผลิตและจํา
พลังงานทดแท

ดพลังงานประ
เดือนที่ได้รับฉ
ะอนุรักษ์พลังง
สดงหลักฐาน
เช่ือได้ว่ามีกา

ถานที่ ของผู้แ
นุรักษ์พลังงาน

ชฉ้ลากประหยัด
 : อุปกรณ์ป

หยัดพลังงาน
ที่ได้รับมอบห
กลับมาทดสอ

อยกว่าผลการ
าพสูง หากผ

ญญาการใช้ฉล
บซํ้า หากค่าเ
ตอนการออกฉ
งงาน จะยกเลิ

ผลิตหรือจําหน
งแจ้งให้ กรมพ
เดือน นับจาก

ณ์หนึ่ง ให้ผลิต
ะสิทธิภาพสูง
 พร้อมถอดฉ
สิทธิภาพสูงต้
นุรักษ์พลังงาน

สูง 
ผู้ผลิต ผู้จําห
 กําหนดห

าหน่ายผลิตภ
ทนและอนุรัก

ะสิทธิภาพสูง 
ฉลากประหยัด
งานเป็นต้นไป
นเอกสารที่เกี่
รผลิตและจําห

ทนจําหน่าย 
นทราบ  

ดพลังงานประสิ
ปรับความเร็วรอ

นประสิทธิภาพ
มาย จะดําเนิ
อบ  โดยให้ชัก

รทดสอบในขั้น
ผลการทดส
ลากประหยัด
ฉลี่ยของประ
ฉลากประหยัด
ลิกการทําสัญญ

น่ายผลิตภัณฑ
พัฒนาพลังงาน
กได้สัญญากา

ตภัณฑ์ต่างจา
ง กรมพัฒนา
ลากประหยัด
ต้องคืนฉลาก
นทันที 

น่ายทั้งที่ เข้า
หลักเกณฑ์กา

ภัณฑ์ ประสิท
ษ์พลังงาน ขอ

 จะต้องดําเนิน
ดพลังงานประ
ป โดยผู้ผลิต ผู้
กี่ยวข้องที่ กร
หน่ายในตลาด

 และราคาผลิต

สิทธิภาพสูง 
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พสูง 
นินการสุ่ม
กตัวอย่าง

นตอนการ
อบได้ค่า
ดพลังงาน
สิทธิภาพ
ดพลังงาน
ญาการใช้

ฑ์ รุ่นที่ทํา
นทดแทน
รใช้ฉลาก

กที่ย่ืนขอ
าพลังงาน
ดพลังงาน
ประหยัด

าร่วมและ
ารโฆษณา

ทธิภาพสูง
อให้ผู้ผลิต 

นการผลิต
ะสิทธิภาพ
 ผู้จําหน่าย
รมพัฒนา
ดประเทศ

ตภัณฑ์รุ่น



 9.  
ใ

 

 
 

8.2 สาม
ประ

8.3 ในก
ประ
ผู้ผล
อนุ
โทร
1) 

2) 

8.4 ในก
อนุรั
1) 

2) 

 
แบบฟอรม์กา
ในการดําเนิน
1) แบบฟอร์
2) แบบฟอร์
3) แบบฟอร์
4) สัญญากา

มารถทําการ
สิทธิภาพสูงกั
กรณีที่ผู้ผลิต
ะสิทธิภาพสูง 
ลิต ผู้จําหน่า
รักษ์พลังงาน
รสาร และหรือ
ผู้ผลิต ผู้จําหน
ที่อ้างอิงข้อมู
พลังงานทดแ
หนังสือพิมพ์
กรมพัฒนาพ
ผู้ผลิต ผู้จําห
สําหรับสื่อทา
พลังงานทดแ
รณีที่ผู้ผลิต ผู

รกัษ์พลังงาน จ
กรมพัฒนาพ
ผู้ผลิต ผู้จําหน
หากผู้ผลิต ผู้
พลังงาน จะแ
ผู้จําหน่ายราย

ารขอใช้ฉลาก
นงานในปีน้ีแบ
รม์ใบสมัครเขา้
รม์แสดงความ
รม์แสดงรายล
ารใช้ฉลากปร

หลักเกณฑ์ก

รโฆษณา ปร
กับผลิตภัณฑ์ ร
ต ผู้จําหน่ายไ
 ตามที่ระบุใน
ายได้มีการยก
น จะแจ้งยกเ
อจดหมายลงท
น่ายจะต้องยก
ลของ กรมพัฒ
แทนและอนุรั
พ์ วารสารต่าง
ลังงานทดแท
น่ายจะต้องย
างแผ่นป้ายที่ป
แทนและอนุรกั
 ผู้จําหน่ายละ
จะดําเนินการ
ลังงานทดแท
น่ายรายน้ันทั้ง
้จําหน่ายยังโฆ
แจ้งประกาศใ
ยนั้น ตามที่กร

กประหยัดพลั
บบฟอร์มที่ใช้ใ
าร่วมโครงการ
มจํานงเพ่ือขอท
ละเอียดของผลิ
ะหยัดพลังงาน
 

ารส่งเสริมสนับ

ระชาสัมพันธ
รุ่นที่ได้รับฉลา
ไม่ได้ดําเนินก
นสัญญาการใ
กเลิกการผลิ
เลิกการเข้าร่
ทะเบียน และ
กเลิก หรือถอ
ฒนาพลังงาน
ักษ์พลังงาน 
งๆ ไม่ให้เผยแ
นและอนุรักษ์
กเลิกหรือถอ
ปรากฏต่อสาธ
กษ์พลังงาน แ
เลยไม่ปฏิบัติ
ดังต่อไปน้ี 
นและอนุรักษ
ั้งหมด 
ฆษณาประชา
นสื่อต่างๆ เกี่
รมพัฒนาพลัง

ลังงานประสิท
นการขอใช้ฉล
ร 
ทดสอบผลิตภั
ลิตภัณฑ์ 
นประสิทธิภา

บสนุนการให้ใช้

ธ์ใดๆ ที่ เกี่ย
ากเท่าน้ัน 
การผลิตผลิต
ใช้ฉลากประห
ตในภายหลัง
วมโครงการข
ผู้ผลิต ผู้จําหน

อนการโฆษณา
ทดแทนและอ

 ประกาศโด
แพร่สู่สาธาร
ษพ์ลังงาน แจ้ง
นการโฆษณา
ธารณะ ภายใ
จ้งอย่างเป็นท
ตามข้อกําหน

ษ์พลังงาน จะ

สัมพันธ์ กรม
กี่ยวกับการยก
งงานทดแทนแ

ทธภิาพสูง 
ลากประหยัดพ

ภณัฑ์ 

พสูง 

ชฉ้ลากประหยัด
 : อุปกรณ์ป

ยวข้องกับฉล

ภัณฑ์ ที่ได้ฉล
หยัดพลังงาน
งกรมพัฒนา
ของผลิตภัณฑ
น่ายจะต้องดํา
าประชาสัมพัน
อนุรักษ์พลังงา
ดยสาธารณะ
ณะภายใน 2
งอย่างเป็นทา
าประชาสัมพัน
น 10 วัน นั

ทางการ 
นด กรมพัฒน

แจ้งยกเลิกกา

พัฒนาพลังงา
เลิกการเข้าร่ว
และอนุรักษ์พ

พลงังานประสิ

ดพลังงานประสิ
ปรับความเร็วรอ

ากประหยัด

ลากประหยัด
ประสิทธิภาพ
พลังงานทดแ
ฑ์ ในรุ่นน้ันๆ
าเนินการดังนี้ 
นธ์ของผลิตภัณ
าน หรือ ที่ ก
 ทั้งทางโทรทั

2 วันนับ
งการ 
นธ์  เช่นเดียว
ับจากวันที่ กร

นาพลังงานทด

ารเข้าร่วมโคร

านทดแทนแล
วมโครงการ ข
ลังงาน เห็นส

สิทธิภาพสูงมีดั

สิทธิภาพสูง 

อบมอเตอร์ 
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พลังงาน

ดพลังงาน
พสูง หรือ
แทนและ
 โดยทาง
้ 
ณฑ์รุ่นน้ัน 
รมพัฒนา
ทัศน์ วิทยุ 
บจากวันที ่ 

วกับข้อ 1) 
รมพัฒนา

ดแทนและ

รงการของ

ละอนุรักษ์
 ของผู้ผลิต 
มควร 

ดังน้ี 


