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(ราง)  
กฎกระทรวง 

วาดวยการกําหนดกาตมน้ําไฟฟาประสิทธิภาพสูงเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ.  ….  

------------------------------------ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ            
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย          
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ               
ออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหกําหนดกาตมน้ําไฟฟาเปนอุปกรณประสิทธิภาพสูงซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา                          

“กาตมน้ําไฟฟาประสิทธิภาพสูง” 
 
ขอ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“กาตมน้ําไฟฟาประสิทธิภาพสูง” หมายความวา บริภัณฑไฟฟาที่ใชตมน้ําและมีคา

ประสิทธิภาพการทําความรอนเปนไปตามขอ ๓ 
 

“ประสิทธิภาพการทําความรอน” หมายความวา อัตราสวนระหวางคาพลังงานความ
รอนที่น้ําไดรับกับพลังงานไฟฟาปอนเขาเปนรอยละ  
 

“ผูผลิต” หมายความวา ผูประกอบการในประเทศที่ผลิตกาตมน้ําไฟฟาประสิทธิภาพสูง 
เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงาน 
 

“ผูจําหนาย” หมายความวา ผูประกอบการที่จําหนายกาตมน้ําไฟฟาประสิทธิภาพสูง
ในทางการคา  เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงาน 
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ขอ  ๓   การคํานวณหาคาประสิทธิภาพการทําความรอนของกาตมน้ํ าไฟฟา            
ประสิทธิภาพสูงใหใชสูตรการคํานวณดังนี้ 

 
ประสิทธิภาพการทําความรอน =    พลังงานความรอนที่เกิดขึ้น   x ๑๐๐ 
                                  พลังงานไฟฟาปอนเขา 
กาตมน้ําไฟฟาประสิทธิภาพสูงที่กําหนดจะตองมีคาประสิทธิภาพการทําความรอน

มากกวาหรือเทากับคาที่กําหนดในตารางดังตอไปนี้ 
 

กาตมน้ําไฟฟา 
 

ประสิทธิภาพการทําความรอน 
รอยละ 

ทุกขนาด 
 

๙๐ 
 

 
ขอ ๔  วิธีทดสอบและการคํานวณคาประสิทธิภาพการทําความรอนของกาตมน้ําไฟฟา

ประสิทธิภาพสูงในกฎกระทรวงนี้ใหเปนไปตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ประกาศกําหนด 

 
ขอ ๕ แนวทาง หลักเกณฑ และเงื่อนไข การสงเสริมและชวยเหลือ ผูผลิตหรือ                

ผูจําหนายกาตมน้ําไฟฟาประสิทธิภาพสูงใหเปนไปตาม 

(๑) แนวทาง หลักเกณฑ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
กําหนดและ 

(๒) ระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานกําหนด 
 
 

          ใหไว ณ วันที่ ……...…...……..………..พ.ศ. …. 
 
    (ลงนาม) ……………………………………. 

     (...................................................) 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางกฎกระทรวง 

วาดวยการกําหนดกาตมน้ําไฟฟาประสิทธภิาพสูงเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ. …. 

 
 
 
 

หลักการ 
กําหนดใหกาตมน้ําไฟฟาเปนอุปกรณที่มปีระสิทธิภาพสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผล 
 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหกาตมน้ําไฟฟาประสิทธิภาพสูงที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานสูง
กวาหรือเทากับคาที่กําหนดในรางกฎกระทรวงนี้เปนเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงจะ
ทําใหผูผลิตและผูจําหนายมีสิทธิในการขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากคณะกรรมการกองทุนได 
ทั้งนี้เพื่อเปนมาตรการจูงใจ สงเสริมและสนับสนุนใหผูผลิตและผูจําหนายรวมมือกันอนุรักษพลังงาน 
และเพื่อใหผูบริโภคสามารถเลือกใชกาตมน้ําไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเปนการประหยัดพลังงาน
ของประเทศ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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 (ราง) 
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

เร่ือง  การทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน 
กาตมน้ําไฟฟาประสิทธิภาพสูง 

 
อาศัยอํานาจตามความในขอ 3 แหงกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดกาตมน้ําไฟฟาประสิทธิภาพ

สูงเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. .... กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึงออก
ประกาศกําหนดวิธีการทดสอบประสิทธิภาพการทําความรอนของผลิตภัณฑกาตมน้ําไฟฟา
ประสิทธิภาพสูงไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 วัตถุประสงค  

เพื่อใชทดสอบหาคาประสิทธิภาพการทําความรอนของกาตมน้ําไฟฟาประสิทธิภาพสูง 

ขอ 2 หลักการคํานวณคาประสิทธิภาพพลังงาน 
 กาตมน้ําไฟฟา เปนบริภัณฑที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอนโดยอาศัยหลักของการ

นําความรอน  การทดสอบหาคาประสิทธิภาพทางดานพลังงานของกาตมน้ํารอนไฟฟา โดยอาศัยวิธีการ
วัดคาพลังงานที่ใชในการทําใหน้ําอุณหภูมิสูงขึ้นจากอุณหภูมิหนึ่งไปถึงอีกอุณหภูมิหนึ่งตามที่กําหนด
ไว 

 การทดสอบตามมาตรฐาน JIS C 9213-1988 สามารถหาคาประสิทธิภาพการทําความรอนของกา
ตมน้ําไฟฟาไดจากอัตราสวนระหวางคาพลังงานความรอนที่ภาระ (น้ํา) ที่เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นกับ
พลังงานไฟฟาปอนเขาดังสมการที่ (1) 
 

100
24.0

)( 12 ×
−

=
Pt
TTQη      (สมการที่1) 

เมื่อ 
 η  : ประสิทธิภาพ              % 
 Q  : ปริมาตรของน้ํา             ml 
 1T  : อุณหภูมิเร่ิมตนของน้ํา            ° C 
 2T  : อุณหภูมิสุดทายของน้ํา            ° C 
 t  : เวลาในการทําใหความรอนแกน้ําตั้งแตอุณหภูมิน้ํา 30° C จนถึง 90° C  s 
 P  : กําลังไฟฟาปอนเขาของกาตมน้ํา          W 
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ขอ 3 อุปกรณการทดสอบ 
(1) กาตมน้ําไฟฟา          1 หนวย 
(2) Thermocouple   ( ± 5 ° C)        2 เสน 
(3) Data Recorder   ( ± 0.05 % of  Reading ± 5 ° C )   1 เครื่อง 
(4) Power Meter    ( ± 0.1 % of  Reading ± 0.1 % of  Range ) 1 เครื่อง 
(5) Variable Voltage Transformer       1 หนวย 
(6) มัลติมิเตอร           1 หนวย 
(7) แผนไมเรียบหนา 10 mm         1 แผน    

     (8) นาฬิกาจบัเวลา          1 เรือน 
 (9) น้ําเต็มพิกดัความจ ุ

 
ขอ 4. วงจรการทดสอบ 

 

L

N

Power
Meter
V,I,E

กระติก
น้ํารอน
ไฟฟา

C.B

Data
Recorder

Thermocouple

 
รูปที่ 1 วงจรทีใ่ชในการทดสอบหาคาประสิทธิภาพการทําความรอนของกาตมน้ําไฟฟา 

 
ขอ 5 สภาพแวดลอมการทดสอบ 

(1). ควบคุมอุณหภูมิหองตลอดการทดสอบใหมีคาเทากับ 20 ±2° C   
(2). ควบคุมแรงดันไฟฟาปอนเขาตลอดการทดสอบใหมีคาที่พิกัดเครื่องใชไฟฟา ±1 % 

 
ขอ 6 การเตรียมการทดสอบ 

  เตรียมน้ําที่มอุีณหภูมิ 20° C 
 
 



       ข - 3

ขอ7 ขั้นตอนการทดสอบ 
(1)  วางกาตมน้ําบนแผนไมเรียบหนา 10 mm  
(2)  รินน้ําที่เตรียมไวลงในกาตมน้ําเทากับพกิัดความจุของกาตมน้ําบันทึกคาปริมาตรของน้ํา(Q ) 
(3)  วาง Thermocouple ที่ตําแหนงประมาณ 10 mm เหนือจดุกึง่กลางของกนกาตมน้ํา 
(4) ปดฝากาตมน้ํา 
(5)  จายแรงดันไฟฟาที่พิกัดใหกบักาตมน้ํา 
(6)  บันทึกขอมูลตางๆที่อุณหภูมเิร่ิมตนของน้ํา 1T (ที่อุณหภูมิน้ํา 30° C) และอณุหภูมิสุดทายของ  
        น้ํา 2T  (ที่อุณหภูมิน้ํา 90° C) 
(7)   บันทึกคากําลังไฟฟาปอนเขาP และเวลาทีใ่ชในการทดสอบ t จากอุณหภมูิน้ํา 30° C    
       จนกระทั่งอุณหภูมิน้ําถึง 90° C  

(ในกรณีที่เทอรโมสตัดทํางานตัดกอนทีจ่ะถึง 90°C ใหยดึถือวาอุณหภมูิที่ตัดเปน 2T และ  
รวมถึงเวลาที่ใชในการเพิ่มอณุหภูมิน้ํา t ) 

(8)  คํานวณหาคาประสิทธิภาพการทําความรอนของกาตมน้ําไฟฟา (η ) จากสมการที่ (1) 

ขอ 8 บันทึกผลการทดสอบ 
 

รายการ ผลการทดสอบ 
อุณหภูมิหอง ° C  
แรงดันไฟฟาปอนเขา V 
ปริมาตรของน้ํา(Q ) ml 
อุณหภูมิเร่ิมตนของน้ํา( 1T ) °C 
อุณหภูมิสุดทายของน้ํา( 2T ) °C 
เวลาที่ใชในการทดสอบ( t ) s 
กําลังไฟฟาปอนเขา ( P ) W 
ประสิทธิภาพการทําความรอน(η ) รอยละ 

 
ประกาศ ณ วนัที่ …………...........…….……พ.ศ. …. 

     
         (ลงชื่อ)……………..................……………... 
                     (………….............………………..) 
                        อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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(ราง) 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

เร่ือง การสงเสริมเครื่องจักรหรืออุปกรณทีม่ีประสิทธิภาพสูง 

หรือวัสดุเพื่อใชประโยชนในการอนุรักษพลังงาน 

ของ 

กาตมน้ําไฟฟาประสิทธิภาพสูง 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 8 ขอ 9 และขอ 16 แหงระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อ    
สงเสริมการอนุรักษพลังงานวาดวยหลักเกณฑและวิธีการขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากกองทุนใน
เครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน ฉบับที่ .. พ.ศ. ….   
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑในการใหการ
สนับสนุนใหใชฉลากประสิทธิภาพสูง การใหเงินอุดหนุนและเงินชวยเหลือสําหรับผลิตภัณฑกาตมน้ํา
ไฟฟาประสิทธิภาพสูงไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 วิธีการใหการสนับสนุนจากกองทุน 

1.1 การใหใชฉลากประสิทธิภาพสูงและการอุดหนุนคาใชจายรายละเอียดตามกําหนดใน
หมวด 1 

1.2 การใหความชวยเหลือและเงินอุดหนุนดานการโฆษณาประชาสัมพันธ และการวิจัย
รายละเอียดตามที่กําหนดในหมวด 2 

หมวด 1 

หลักเกณฑการใหใชฉลากประสิทธิภาพสูงและการอุดหนุนคาใชจาย 

ขอ 2 กาตมน้ําไฟฟาประสิทธิภาพสูงที่จะไดรับการสงเสริมโดยอนุญาตใหใชฉลาก   
ประสิทธิภาพสูงตองมีประสิทธิภาพการทําความรอนเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการ
กําหนดกาตมน้ําไฟฟาประสิทธิภาพสูงเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.  .... 

ขอ 3 ผูประสงคขอรับการสนับสนุนใหยื่นคําขอตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานตามแบบ ปพ. 01-7 
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ขอ 4 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสินสําหรับทดสอบหาคาประสิทธิภาพการทําความรอน
ตองเปนไปตามที่กําหนดดังนี้ 

4.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

4.1.1 ใหผูผลิตสุมตัวอยางกาตมน้ําไฟฟาจากแบบรุนเดียวกันจํานวน 1 หนวยเพื่อ
ทดสอบตามที่กําหนดในประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเรื่องวิธีทดสอบและ
การหาคาประสิทธิภาพการทําความรอนของกาตมน้ําไฟฟาประสิทธิภาพสูง 

4.1.2 คาประสิทธิภาพการทําความรอนของกาตมน้ําไฟฟาตองเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดในกฎกระทรวง จึงจะถือวากาตมน้ําไฟฟาแบบรุนนั้นเปนกาตมน้ําไฟฟาประสิทธิภาพสูง 

4.2 แบบรุน หมายถึง กาตมน้ําไฟฟาที่มีพิกัดกําลังไฟฟา  ขนาดความจุที่กําหนด 
โครงสรางและสวนประกอบเดียวกันที่ทําจากโรงงานเดียวกนั 

ขอ 5 เกณฑในการประเมินโรงงาน 

เจาหนาที่ของกรมหรือผูที่กรมมอบหมายจะดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการ
บริหารจัดการตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

5.1 ระบบการบริหารจัดการ 

5.1.1 การจัดองคกรและหนาที่รับผิดชอบ 

ผูผลิตตองกําหนดความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่ตลอดจนสายงานบังคับบัญชา
และการสั่งการภายในโรงงานอยางชัดเจน 

5.1.2 การจัดเตรียมทรัพยากร 

ผูผลิตตองพิจารณาและจัดเตรียมทรัพยากรที่จําเปนตองมีใหเพียงพอตอการผลิตและ
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑใหเปนไปตามที่กําหนดไดอยางสม่ําเสมอ ทรัพยากรดังกลาวประกอบดวย 

5.1.2.1 ทรัพยากรดานบุคลากร 

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานซ่ึงมีผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑตองมีความ 
เพียบพรอมโดยพื้นฐานการศึกษาการฝกอบรมทักษะ และประสบการณที่เหมาะสม 

5.1.2.2 ทรัพยากรดานสื่ออํานวยการผลิต 

              ผูผลิตตองพิจารณาจัดใหมีและรักษาไวซ่ึงสื่ออํานวยการผลิตที่จําเปนตอการ
ผลิตและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑส่ืออํานวยการผลิตประกอบดวย ยกตัวอยางเชน 

- อาคาร บริเวณสถานที่ทํางาน และ เครื่องใชสอยตาง ๆ 
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- เครื่องจักรอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิต 

- ส่ิงสนับสนุนตาง ๆ ในการตรวจสอบและควบคุม กระบวนการผลิตและ      
คุณภาพของผลิตภัณฑ 

5.1.2.3 สภาวะแวดลอมในการทํางาน 

          ผูผลิตตองพิจารณา และบริหารจัดการสภาวะแวดลอมในการทํางานที่จําเปน
เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ 

5.2 การผลิตและการควบคุมคุณภาพ 

5.2.1 การควบคุมวัตถุดิบ 

ผูผลิตตองใหความมั่นใจไดวาวัตถุดิบตาง ๆ ที่จะนํามาผลิต มีคุณภาพเปนไปตาม
ขอกําหนดที่ไดระบุไวโดยตองกําหนดวิธีการตรวจสอบหรือควบคุม ตลอดจนทําการตรวจสอบหรือ     
ควบคุมเพื่อใหมั่นใจไดวาวัตถุดิบที่จัดซื้อเปนไปตามขอกําหนดตาง ๆ ที่ไดระบุไว 

5.2.2 การผลิตและการควบคุมกระบวนการผลิต 

5.2.2.1 การควบคุมการผลิต 

ผูผลิตตองวางแผน และดําเนินการผลิตในลักษณะที่สามารถควบคุมได สภาวะ
ที่ควบคุมไดดังกลาวรวมถึงรายละเอียดดังตอไปนี้ตามความเหมาะสม 

(1) ความมีพรอมของขอมูลรายละเอียดคุณลักษณะตาง ๆ ของวัตถุดิบ 
สวนประกอบในการทํา และผลิตภัณฑ 

(2) ความมีพรอมของคูมือการทํางานตาง ๆ ที่จําเปน 

(3) การใชเครื่องมือเครื่องจักรตลอดจนอุปกรณในการผลิตที่เหมาะสม
กับงาน 

(4) ความมีพรอมและการใชอุปกรณในการตรวจวัดและเฝาระวัง 
กระบวนการผลิต 

(5) การปฏิบัติการตรวจวดัและเฝาระวังกระบวนการผลิตตามแผน        
ที่กําหนดไว 

 

 

5.2.2.2 การชี้บง วัตถุดิบ ช้ินงานระหวางการผลิต และผลิตภัณฑ 
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ผูทําตองชี้บง วัตถุดิบ ช้ินงานระหวางการผลิต และผลิตภัณฑดวยส่ือที่
เหมาะสมในทุกจุดที่จําเปนตลอดการกระบวนการผลิต และตองแสดงสถานะของวัตถุดิบ ช้ินงาน
ระหวางการผลิต และผลิตภัณฑตามขอกําหนดตาง ๆ ในการเฝาระวังและตรวจวัด เชน อยูระหวางรอผล 
ผลผาน ผลไมผาน หามใช ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อปองกันการนําไปใชผิดโดยรูเทาไมถึงการณ 

5.2.2.3 การเฝาระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ 

ผูทําตองเฝาระวังและตรวจสอบคุณลักษณะตาง ๆ ของผลิตภัณฑวาเปนไปตาม
ขอกําหนดตาง ๆ ของผลิตภัณฑไดอยางสมบูรณ และตองไมปลอยผลิตภัณฑไปผลิตตอหรือสงใหลูกคา
จนกวาการดําเนินการตามแผนการจัดการตาง ๆ จะเปนไปตามขอกําหนดและเสร็จสมบูรณ และไดรับ
การรับรองจากผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของแลว 

5.2.2.4 การรักษาสภาพของผลิตภัณฑ 

ผูทําตองรักษาสภาพความเปนไปตามขอกําหนดของผลิตภัณฑโดยตองควบคุม
การเคลื่อนยาย การบรรจุหีบหอ การเก็บ และ การขนสง ในลักษณะที่สามารถปองกันความเสียหายหรือ
ความเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ 

5.2.2.5 การควบคุมผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามเกณฑกําหนด 

ผูทําตองใหความมั่นใจไดวาวัตถุดิบ ช้ินงานระหวางการผลิต และผลิตภัณฑที่
ไมเปนไปตามเกณฑกําหนดไดถูกชี้บงและควบคุม เพื่อปองกันการนําไปใชหรือสงออกจําหนายโดย
รูเทาไมถึงการณ ผูทําตองระบุวิธีการจัดการและผูมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการ
ผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามเกณฑกําหนด และตองจัดการผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามเกณฑกําหนดโดย
อาจกระทําตามวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีดังตอไปนี้ 

(1) ปฏิบัติการกําจัดความไมเปนไปตามเกณฑกําหนดที่ตรวจพบเหลานั้น 
เชน ซอม ทําใหม ฯลฯ 

(2) อนุญาตใหใช อนุญาตตรวจปลอย หรือผอนผันยอมรับโดยผูมีอํานาจ
หนาที่ที่เกี่ยวของ เฉพาะกรณีที่ไมสงผลตอคุณลักษณะในการประหยัดพลังงานตามที่กําหนดใน         
กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ 

(3) ลดเกรด ลดชั้นคุณภาพ กําหนดขอจํากัดการใชงาน ฯลฯ กรณีที่มี
การแกไขความไมเปนไปตามเกณฑกําหนดตองทวนสอบซ้ําใหมเพื่อแสดงความเปนไปตามขอกําหนด
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

5.2..2.6 การบันทึกผลการตรวจสอบและผลการควบคุมกระบวนการ 
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ผูทําตองทําการบันทึกผลการตรวจสอบและผลการควบคุมกระบวนการเพื่อ
เปนหลักฐานแสดงความเปนไปตามเกณฑกําหนดของผลิตภัณฑ และตองเก็บรักษาบันทึกเหลานี้ใน
ลักษณะที่ยังคงความชัดเจนอานงาย และมีการชี้บงที่เหมาะสมสามารถนํากลับมาใชอางอิงไดโดยตอง
เก็บไวไมนอยกวา 3 ป 

 

ขอ 6 หองทดสอบกาตมน้ําไฟฟาประสิทธิภาพสูงตองเปนหองทดสอบที่ไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบ
และหองปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 หรือหองทดสอบที่กรมพัฒนาทดแทน
และอนุรักษพลังงานยอมรับ รายช่ือหองทดสอบและอัตราคาใชจายในการทดสอบใหเปนไปตามที่แนบ
ทายประกาศนี้ 

ขอ 7  การอุดหนุนคาใชจายสําหรับกาตมน้ําไฟฟาที่ใชฉลากประสิทธิภาพสูง 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานอาจอุดหนุนคาจัดทําฉลากและคาใชจายในการ
ทดสอบทั้งหมด 

 

หมวด 2 

การใหความชวยเหลือและเงินอุดหนุนดานการโฆษณาประชาสัมพันธ และการวิจัย 

 

ขอ 8  การโฆษณาและประชาสัมพันธ 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จะทําการโฆษณาและประชาสัมพันธเพื่อ   
สงเสริมการขายกาตมน้ําไฟฟาที่ใชฉลากประสิทธิภาพสูงดวยส่ือตาง ๆ เปนระยะเวลาติดตอกัน 6 เดือน 

ขอ 9  การใหการสนับสนุนดานการวิจัย 

ผูผลิตกาตมน้ําไฟฟาในประเทศสามารถจัดทําเอกสารโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากาตมน้ําไฟฟาให
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยตองแสดงรายละเอียดโครงการดังตอไปนี้ 

9.1 ช่ือโครงการ 

9.2 ขอบขายโครงการ 

9.3 วัตถุประสงค และผลที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

9.4 รายช่ือและประวัติที่ปรึกษาโครงการ 
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9.5 วงเงินคาใชจาย 

9.6 ระยะเวลาโครงการ 

โดยยื่นตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เพื่อพิจารณาและกรมจะแจงผลการพิจารณา
เปนราย ๆ ไป 

 

          ประกาศ  ณ วันที่ …………........………….………พ.ศ.. … 

 

     (ลงชื่อ)…………………........…………... 

      (…………….......……….…………..) 

       อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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                แบบ ปพ.01-7 
รายละเอียดผลิตภัณฑ : กาตมน้ําไฟฟา 

ประกอบการยื่นคําขอใชฉลากประสิทธิภาพสูง 
 

สวนท่ี 1 : ผลิตภัณฑท่ีขอรับการสงเสริม 

ลําดับ แบบรุน หมายเหตุ 

1   

2   

3   

4   

5   
 

สวนท่ี 2  : รายละเอียดของผลิตภัณฑ 

ลําดับที่ 1 
 
บริษัท.....................................................เครื่องหมายการคา.............................................................. 
ช่ือแบบรุน........................................................  
คุณลักษณะ 
1.แรงดันไฟฟาที่กําหนด..............................................................................โวลต 
2.ความถี่ที่กําหนด........................................................................................เฮิรตซ 
3.พิกัดกําลังไฟฟาขณะตมน้ํา........................................................................วัตต 
4.ขนาดความจุ...............................................................................................ลิตร 
5.ประสิทธิภาพการทําความรอน...................................................................รอยละ 
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รายช่ือหนวยทดสอบ และอตัราคาใชจายในการทดสอบ  

กาตมน้ําไฟฟาประสิทธิภาพสูง 

 

 

 

 

     

รายชื่อหนวยทดสอบ คาทดสอบ 
ประสิทธิภาพการทําความรอน 

(บาท) 
ศูนยทดสอบสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 5,500 

คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา ลาดกระบัง 

 

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย 

 

กรมวิทยาศาสตรบริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวทาง หลกัเกณฑ และเงื่อนไข การใหการสงเสริมและ 
ชวยเหลือแกผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออปุกรณ
ประสิทธิภาพสูง และผูผลิตหรือผูจําหนายกาตมน้ําไฟฟา 

เพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน 
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แนวทาง หลักเกณฑ และเงื่อนไข การใหการสงเสริมและชวยเหลือแกผูผลิตหรือผูจําหนาย
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณประสิทธิภาพสูง และผูผลิตหรือผูจําหนายวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษ
พลังงาน 
 
 โดยที่ มาตรา 4(8) แหง พ.ร.บ.การสงเสริมอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535  บัญญัติให
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการให
การสงเสริมและชวยเหลือแกผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง  และ
ผูผลิตหรือผูจําหนายวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน  ซ่ึงรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไดออกกฎกระทรวงไวแลว นั้น 
  

เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง และ
วัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน โดยใหผูผลิตหรือผูจําหนายมีสิทธิขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพือ่ใหไดประโยชนสูงสุดในการอนุรักษ
พลังงานของประเทศ   จึงเหน็สมควรกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และเงื่อนไข การใหการสงเสริม
และชวยเหลือแกผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณประสิทธิภาพสูง และผูผลิตหรือผู
จําหนายวัสดเุพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน  ดังตอไปนี ้

 
1. กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เปนผูจัดทําโครงการศึกษาศักยภาพในการหา

ผลิตภัณฑที่สมควรสงเสริมเปนเครื่องจักรหรืออุปกรณทีม่ีประสิทธิภาพสูง หรือวัสดุเพื่อใชใน
การอนุรักษพลังงาน เพื่อนําเสนอจะกาํหนดในกฎกระทรวง  ตามพรบ.การสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2535 
 

2.    ผูมีสิทธิไดรับการสนับสนุน 
  ผูผลิตหรือผูจําหนายที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตามแนวทาง  หลักเกณฑ  และเงื่อนไข  
  การใหการสงเสริมและชวยเหลือแกผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณประสิทธิภาพ 
  สูง   และผูผลิตหรือผูจําหนายวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงานนี้    จะตองเปนผูผลิตหรือผู   
  จาํหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง หรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน 
  ตามเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

 
3. ลักษณะของการสนับสนุน 
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กองทุนภายใตโครงการนี้ เปนการสนับสนุนตามมาตรา 25(2) แหงพระราชบัญญัติการสงเสรมิ
การอนุรักษพลังงาน  โดยมีวิธีการใหการสนับสนุนจากกองทุนมี 3 ลักษณะดังนี้ 

 
(1) การใหใชฉลากประสิทธิภาพสูงและการสนับสนุนดานคาใชจายในการทดสอบ 
(2) การใหเงินชวยเหลือและเงินอุดหนุนดานสวนตางราคาที่เพิ่มขึ้น 
(3) การใหเงินชวยเหลือและสนับสนุนดานอื่น ๆ เชน 

- การโฆษณาประชาสัมพันธ 
- การฝกอบรม 
- เงินสนับสนุนในการสรางหองทดสอบกลาง 
- การสนับสนุนการจัดซื้อจัดจางในโรงงานอาคารควบคุม หรืออาคาร 

หนวยงานของรัฐ 
 
4. กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงานจัดทําฉลากประสิทธิภาพสูงเพื่อแสดงคา

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน  เพื่อใหผูผลิตหรือผูจําหนายใชแสดงกับผลิตภัณฑที่ขอรับการ
สงเสริมชวยเหลือกับผลิตภณัฑตามกฎกระทรวง 

 
5. กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีหนาที่ในตรวจสอบควบคุมใหผูผลิต/ผู

จําหนายที่ไดรับอนุญาตใหใชฉลากประสิทธิภาพสูงมีการควบคุมคุณภาพ และผลิตหรือ
จําหนายผลิตภณัฑใหเปนไปตามเกณฑที่กาํหนดในกฎกระทรวงทุกประการ  โดยมีหลักการ
วิธีการตรวจสอบและควบคมุใหเหมาะสมกับแตละผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้ 

 
5.1 การทดสอบผลิตภัณฑ (Type approval) 
5.2 การทดสอบผลิตภัณฑ (Type approval) พรอมทั้งสุมผลิตภัณฑในทองตลาดเพื่อตรวจสอบ

ติดตามผล (Type testing and market surveillance)  
5.3 การทดสอบผลิตภัณฑ (Type approval) และสุมผลิตภัณฑจากโรงงานเพื่อตรวจสอบ

ติดตามผล  (Type testing and factory  surveillance) 
5.4 การตรวจตามขอ 5 พรอมทั้งสุมผลิตภัณฑจากโรงงานและตลาด เพื่อตรวจสอบติดตามผล  

(Type testing, market and factory  surveillance)  
 

6. ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานดําเนินการคัดเลือกและทําขอตกลงกับหอง
ทดสอบ  โดยใหใชหองทดสอบที่ไดรับ  ISO/IEC 17025 หรือผานการยอมรับตามหลักเกณฑ
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การประเมินและการรับรองหองทดสอบที่กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กําหนด 

 
7. ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีอํานาจในการสุมทดสอบผลิตภัณฑที่

ไดรับฉลากประสิทธิภาพสูง  โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
 

7.1 กรณีที่ผลการทดสอบผลิตภัณฑไมเปนไปตามเกณฑที่กาํหนดในกฎกระทรวง  และไดรับ  
 แจงใหหยุดการใชฉลากประสิทธิภาพสูง   ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูงจะตองหยุดการใช 
 ฉลากประสิทธิภาพสูงและหยุดโฆษณาประชาสัมพันธ     ตลอดจนเรยีกเก็บผลิตภณัฑที ่
 แสดงฉลากกลบัคืนหรือดําเนนิการอื่นตามที่กรมเห็นสมควร  

 
      เมื่อสามารถแกไขขอปญหาไดครบถวนแลว  จะแสดงฉลากประสิทธิภาพสูงตอไปไดเมื่อ 
      ไดรับแจงจากกรมเทานัน้ 
 
7.2 กรณีที่ไมปฏิบตัิตามที่กรมแจง อาจถูกพิจารณาสั่งงดสิทธิในการขอรับเงินชวยเหลือและ 
       เพิกถอนการอนุญาตใหใชฉลากประสิทธิภาพสูง  
 
7.3 การอนุญาตใหใชฉลากประสิทธิภาพสูงสิ้นอายุเมื่อ 
  (1)   ผูไดรับใบอนญุาตเลิกประกอบกิจการ 

 (2)    ผูไดรับใบอนญุาตขอเลิกใชฉลากประสิทธิภาพสูง 
 (3) แกไขหรือยกเลิกกฎกระทรวง 
 (4) ถูกสั่งเพิกถอน 

 


