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รางกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดตูเย็นประสิทธิภาพสูง หนา ๑/๓ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
รางกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดตูเย็นประสิทธิภาพสูง 

พ.ศ. .... 
 

    
 
 

หลักการ 
 
 กําหนดคาประสิทธิภาพพลังงานไฟฟาของ “ตูเย็นประสิทธิภาพสูง” สําหรับผูผลิตตูเย็นในประเทศและ/หรือ  
ผูจําหนายตูเย็น  
 

เหตุผล 
 
 โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหตูเย็นที่ มีคาประสิทธิภาพพลังงานไฟฟาสูงกวาหรือเทากับคาท่ีกําหนดใน 
กฎกระทรวงนี้เปนตูเย็นประสิทธิภาพสูง เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานและสงเสริมการใชวัสดุเพ่ืออนุรักษพลังงาน  
ท้ังนี้เพ่ือเปนการจูงใจสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต จําหนาย และเพ่ือใหผูบริโภคมีการใชพลังงานอยางประหยัดและ 
มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเพ่ือเปนการใหผูบริโภคสามารถเลือกใชผลิตภัณฑไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูงอันเปนการประหยัด 
พลังงานเชื้อเพลิงของประเทศ  และชวยลดมลภาวะทางอากาศ  อันไดแก  การลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการ
ผลิตไฟฟาสูชั้นบรรยากาศ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
 
 
 



 

รางกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดตูเย็นประสิทธิภาพสูง หนา ๒/๓ 

รางกฎกระทรวง 
วาดวยการกําหนดตูเย็นประสิทธิภาพสูง 

พ.ศ. .... 
    

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง และ มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ 
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติจึงออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
  
 ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
 
 “ตูเย็นประสิทธิภาพสูง” หมายความวา ตูกรุฉนวนความรอนที่มีอุปกรณและปริมาตรเหมาะสมสําหรับใชในบาน 
มีเครื่องทําความเย็นโดยใชพลังงานไฟฟาท่ีมีอัตราการใชพลังงานไฟฟาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี ้
 “ปริมาตรปรับเทียบ” (Adjusted Volume, AV) หมายความวา ผลรวมปริมาตรชองแชเย็น และปริมาตรชอง
แชแข็งของตูเย็นที่ไดปรับเทียบตามสมการที่ ๑ 
 
  AV = Vr + Vf * [Ta – Tf ]  สมการที่ ๑ 
                     [Ta – Tr] 
 
 โดยที่ AV คือ ปริมาตรปรับเทียบของตูเย็น (ลิตร) 
  Vr  คือ ปริมาตรชองแชเย็นของตูเย็น (ลิตร) 
  Vf  คือ ปริมาตรชองแชแข็งของตูเย็น (ลิตร) 
  Ta  คือ อุณหภูมิสภาวะแวดลอมของหองทดสอบ (องศาเซลเซียส, ˚C) กําหนดที่ ๓๒ องศาเซลเซียส 
  Tr  คือ อุณหภูมิเฉลี่ยภายในชองแชเย็น (องศาเซลเซียส, ˚C) 
  Tf  คือ อุณหภูมิเฉลี่ยภายในชองแชแข็ง (องศาเซลเซียส, ˚C) 
 
 “กรม” หมายความวา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 “ผูขอรับการสงเสริม” หมายความวา ผูผลิตตูเย็นในประเทศและหรือผูจําหนายตูเย็น  
 “ระเบียบ” หมายความวา ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานที่ประกาศกําหนดโดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ แหง พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  
 ขอ ๒. ตูเย็นประสิทธิภาพสูงตองมีการใชพลังงานไฟฟาไมมากกวา หรือเทากับขอกําหนดตามตารางที่ ๑ 



 

รางกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดตูเย็นประสิทธิภาพสูง หนา ๓/๓ 

ตารางที่ ๑ 
 

ประเภทตูเย็น พลังงานไฟฟาท่ีใช  (กิโลวัตตตอชั่วโมงตอป) 
ตูเย็น ๑ ประตู แบบขจัดฝาน้ําแข็งดวยมือ 

- AV < ๑๐๐ ลิตร 
- AV ≥ ๑๐๐ ลิตร 

. 
๑๕๒ + ๐.๖๔ AV 
๑๓๒ + ๐.๓๕ AV 

ตูเย็น ๒ ประตู แบบขจัดฝาน้ําแข็งอัตโนมัต ิ
- AV < ๔๕๐ ลิตร 
- AV ≥ ๔๕๐ ลิตร 

. 
๒๘๙ + ๐.๒๕ AV 
๓๖๑ + ๐.๓๑ AV 

  
 ขอ ๓. วิธีการทดสอบระดับประสิทธิภาพของตูเย็นประสิทธิภาพสูง ใหเปนไปตามที่กรมกําหนด 
 
 ขอ ๔. หองทดสอบตู เย็นประสิทธิภาพสูง ตองเปนหองทดสอบท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม มอก. ๑๗๐๒๕ หรือเปนหองทดสอบที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานอื่นๆ ท่ีเทียบเทา 
 
 ขอ ๕ .แนวทาง หลักเกณฑ และเงื่อนไข การสงเสริมและชวยเหลือขอรับการสงเสริมใหเปนไปตาม 
 (๑)  แนวทาง หลักเกณฑ และเงื่อนไข ท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด และ/หรือ 
 (๒)  ระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานกําหนด 
 
 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ..  เดือน …….. พ.ศ. .... 
 
 
(ลงชื่อ) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



 

ภาคผนวก ข 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
เรื่องวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของตูเย็นประสิทธิภาพสูง 

  



วิธีการทดสอบประสิทธิภาพของตูเย็นประสิทธิภาพสูง หนา ๑/๓ 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
เรื่อง วิธีการทดสอบประสิทธิภาพของตูเย็นประสิทธิภาพสูง 

 
    

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ แหงกฎกระทรวง วาดวยการสงเสริม และกําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานไฟฟา
ของตูเย็นประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  อธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานประกาศกําหนดวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของตูเย็นประสิทธิภาพสูงไว ดังตอไปนี้ 
 
 ขอ ๑  การทดสอบประสิทธิภาพของตูเย็นวาเปนตูเย็นประสิทธิภาพสูงหรือไม ใหใชการทดสอบตามแนวปฏิบัติของ 
มาตรฐานประสิทธิภาพขั้นต่ําของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เปนเกณฑทดสอบดังนี้ 
 (๑)  วิธีการทดสอบตูเย็น ๑ ประตู 

(ก)   ทดสอบตูเย็นโดยไมมีสิ่งทดสอบ (No load test) 

(ข)   ทําการทดสอบหาคาพลังงานไฟฟาท่ีใช ๒ ครั้ง โดยครั้งท่ี ๑ ใหปรับตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) 

ใหอุณหภู มิของชองแชเย็น  (tm) อยูในตําแหนงท่ีใหอุณหภู มิ สูงกวาอุณหภู มิ ท่ีกําหนด  (๕ ˚C) เปน  
(๕ <tm1 ≤ ๖ ) ˚C และครั้งท่ี ๒ อยูในตําแหนงที่ใหอุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิท่ีกําหนดเปน (๔ <tm2 ≤ ๕) ˚C 

โดยมีอุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆ ภายในชองแชเย็น คือ t1  t2  และ t3 อยูระหวาง ๐ กับ ๑๐˚C (พิจารณาการ
วัดอุณหภูมิชองแชเย็น และอุณหภูมิชองแชแข็ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. ๔๕๕-๒๕๓๗ 
หัวขอ ๘.๒.๕ และ ๘.๒.๖ ประกอบ) 

(ค)   สําหรับตูเย็นที่ทํางานเปนรอบ และไมมีระบบการขจัดฝาน้ําแข็งอัตโนมัติหลังจากถึงสภาวะการทํางานที่
เสถียรแลว ชวงเวลาที่ทดสอบหาคาพลังงานไฟฟาตองประกอบดวยจํานวนรอบควบคุมเปนจํานวนเต็ม 

(ง)   วัดอุณหภูมิชองแชเย็น 

(จ)   วัดอุณหภูมิชองแชแข็ง 
(ฉ)   รายงานผลการใชพลังงานไฟฟา 

๑.๑ หาคาพลังงานไฟฟา(เฉล่ีย) โดยนําคาพลังงานไฟฟาท่ีวัดไดในชวงเวลาที่ทดสอบทั้ง ๒ ครั้งมาทําการ
หาคาพลังงาน ณ อุณหภูมิท่ีกําหนด โดยคํานวณไดจากสูตร: 
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โดย CE  คือ คาพลังงานไฟฟาที่ใช (เฉล่ีย) เปนกิโลวัตต-ชั่วโมง ตอชวงเวลาที่ทดสอบ 

 1CE  คือ คาพลังงานไฟฟาที่ใช ท่ีวัดไดจากการทดสอบครั้งท่ี ๑ 

 2CE  คือ คาพลังงานไฟฟาที่ใช ท่ีวัดไดจากการทดสอบครั้งท่ี ๒ 

 mt  คือ อุณหภูมิของชองแชเย็นท่ีกําหนด (๕˚C) 

 1mt  คือ อุณหภูมิของชองแชเย็นท่ีวัดไดจากการทดสอบครั้งท่ี ๑ 

 2mt  คือ อุณหภูมิของชองแชเย็นท่ีวัดไดจากการทดสอบครั้งท่ี ๒ 



วิธีการทดสอบประสิทธิภาพของตูเย็นประสิทธิภาพสูง หนา ๒/๓ 

๑.๒ หาคาอุณหภูมิของชองแชเย็น (เฉล่ีย) โดยนําอุณหภูมิของชองแชเย็นท่ีวัดไดจากการทดสอบทั้ง ๒ คร้ัง
มาคํานวณจากสูตร 
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โดย ft  คือ อุณหภูมิของชองแชแข็ง (เฉลี่ย) เปน ˚C 

 1ft  คือ อุณหภูมิของชองแชแข็ง ท่ีวัดไดจากการทดสอบครั้งที่ ๑ 

 2ft   คือ อุณหภูมิของชองแชแข็ง ท่ีวัดไดจากการทดสอบครั้งที่ ๒ 
 mt   คือ อุณหภูมิของชองแชเย็นท่ีกําหนด (๕˚ C) 
 1mt   คือ อุณหภูมิของชองแชเย็นท่ีวัดไดจากการทดสอบครั้งท่ี ๑ 

 2mt   คือ อุณหภูมิของชองแชเย็นท่ีวัดไดจากการทดสอบครั้งท่ี ๒ 

๑.๓ พลังงานไฟฟาท่ีใชตอป ใหคํานวณจากคาพลังงานไฟฟาท่ีใช (เฉล่ีย) แสดงคาเปนกิโลวัตตช่ัวโมงตอป 
ทศนิยม ๒ ตําแหนง 

 (๒) วิธีการทดสอบตูเย็น ๒ ประตู 
(ก)   ทดสอบตูเย็นโดยไมมีสิ่งทดสอบ (No load test) 

(ข)   ปรับตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) ใหอยูในตําแหนงท่ีใหอุณหภูมิของชองแชเย็น ( mt ) เทากับ ๕ ±๑ ˚C 

โดยมีอุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆ ภายในชองแชเย็น คือ t1  t2 และ t3 อยูระหวาง ๐ ˚C กับ ๑๐ ˚C และอุณหภูมิ
ของชองแชแข็ง ( ft ) ตองไมนอยกวา –๑๕ ˚C (พิจารณาการวัดอุณหภูมิชองแชเย็น และอุณหภูมิชองแชแข็ง
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. ๔๕๕-๒๕๓๗ หัวขอ ๘.๒.๕ และ ๘.๒.๖ ประกอบ) 

(ค) วัดคาพลังงานไฟฟาที่ใช โดยชวงเวลาที่ใชทดสอบตองไมนอยกวา ๒๔ ช่ัวโมง หลังจากถึงสภาวะการทํางานที่
เสถียรแลว 

๑.๑ สําหรับตูเย็นที่ทํางานเปนรอบและไมมีระบบขจัดฝาน้ําแข็งอัตโนมัติ ชวงเวลาทดสอบตองประกอบดวย
จํานวนรอบควบคุมเปนจํานวนเต็ม 

๑.๒ สําหรับตูเย็นท่ีมีระบบขจัดฝาน้ําแข็งอัตโนมัติ ชวงเวลาที่ทดสอบเปนดังนี ้
(๑.๒.๑.) อยางนอย ๒๔ ช่ัวโมงและมีรอบการขจัดฝาเปนจํานวนเต็ม 

(๑.๒.๒.) ถาการขจัดฝาน้ําแข็งเริ่มรอบแรก แตไมครบรอบภายใน ๒๔ ชั่วโมงใหดําเนินการทดสอบ
ตอไปจนสิ้นสุดการขจัดฝาน้ําแข็งรอบนั้น 

(๑.๒.๓.) ถาไมเกิดรอบการขจัดฝาน้ําแข็งในชวงเวลา ๒๔ ช่ัวโมง ใหขยายชวงเวลาทดสอบเปน 48 
ชั่วโมงและดําเนินการเชนเดียวกับขอ (๑.๒.๑) และ (๑.๒.๒) 

(๑.๒.๔.) ถาไมเกิดรอบการขจัดฝาน้ําแข็งในชวงเวลา 48 ชั่วโมง ไมตองนําเอาการขจัดฝาน้ําแข็งมา
เกี่ยวของกับการทดสอบ 

๑.๓ วัดอุณหภูมิชองแชเย็น 

๑.๔ วัดอุณหภูมิชองแชแข็ง 



วิธีการทดสอบประสิทธิภาพของตูเย็นประสิทธิภาพสูง หนา ๓/๓ 

๑.๕ รายงานผลการใชพลังงานไฟฟา 
พลังงานไฟฟาท่ีใชตอป ใหคํานวณจากคาพลังงานไฟฟาท่ีวัดไดจากการทดสอบแสดงคาเปนกิโลวัตต
ชั่วโมงตอป ทศนิยม ๒ ตําแหนง 

  
 ท้ังนี้ แนวการทดสอบตามวรรค (๑) และ (๒) ขางตน ใหเปนไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพขั้นต่ําท่ีสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) จะกําหนดเปลี่ยนแปลงเปนคราวๆ ไป 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี .. เดือน …………….. พ.ศ. … 
 
 
(ลงชื่อ) 

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 



 

ภาคผนวก ค 

สัญญาอนุญาตใชฉลากประสิทธิภาพสูง 

  



สัญญาอนุญาตใหใชฉลากประสิทธิภาพสูง หนา ๑/๓ 

 
 

สัญญาอนุญาตใหใชฉลากประสิทธิภาพสูง 
 
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
     กระทรวงพลังงาน 

 
วันที่........................................ 

 
 
 
 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นระหวางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน  ในฐานะ
ผูอนุมัติ และอนุญาตการใชฉลากประสิทธิภาพสูง ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูอนุญาต” ฝายหนึ่ง กับ  
 ผูประกอบการ  

□ นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ................................................................................................................... 
สถานที่ติดตอเลขที่........................................หมูท่ี................... ถนน................................................. 
ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต.................................................................................  
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย...............................................................................  
โทรศัพท....................................โทรสาร....................................................... ...........................  
 
 □ บริษัท................................................................................................  
โดย.........................................................................  กรรมการผูมีอํานาจผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของ 
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท......................................... เลขที่..................... ลงวันที่ ........................ 
ตามหนังสือมอบอํานาจลงวันที่.......................... สํานักงานตั้งอยู ณ เลขที่................................หมูท่ี............   
ถนน............................................ ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต..............................  
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย...........................................................................  
โทรศัพท.....................................โทรสาร..................................................................................  
 
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง” อีกฝายหนึ่ง   
 
 โดยที่ “ผูอนุญาต” เปนเจาของฉลากประสิทธิภาพสูงสําหรับตูเย็นประสิทธิภาพสูง ซึ่งตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ฉลาก” และ “ผูอนุญาต” มีความประสงคจะทําความตกลงกับ“ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง” ตามเงื่อนไข
และขอกําหนดในสัญญาที่จะกลาวตอไป 
 
ท้ังสองฝายจึงตกลงทําสัญญากันดังนี้ 
 



สัญญาอนุญาตใหใชฉลากประสิทธิภาพสูง หนา ๒/๓ 

 ขอ ๑ “ผูอนุญาต” ตกลงอนุญาตให “ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง” ใช “ฉลาก” ในสถานประกอบ 
การคาของตนไดตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญานี้ 
 
 ขอ ๒  “ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง” สัญญาวาจะใชฉลากกับตูเย็นประสิทธิภาพสูงตามรุน และขนาด 
ตามที่ระบุในคําขอรับการสงเสริม (พพ. ๐๑) และคําขอแจงปริมาณการผลิต (พพ. ๐๒) ตามที่ไดรับการอนุมัติจาก 
“ผูอนุญาต” เทานั้น 

 
 แบบ พพ. ๐๑ และ พพ. ๐๒ ดังกลาวในสัญญาขอ ๒ วรรคแรก ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี ้
 
 ขอ ๓  “ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง” มีสิทธิใชฉลากตามสัญญานี้ตลอดไป จนกวาจะมีการยกเลิกการใชฉลาก 
 
 ขอ ๔ หนาที่และความรับผิดชอบของ“ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง”   
 
 ๔.๑ “ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง”  สัญญาวาจะไมใช  “ฉลาก”  เปนสวนหนึ่งของเครื่องหมายการคา 
ชื่อในทางการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองอื่นใด เครื่องหมายรวม สัญลักษณ ลวดลาย หรืองานอันมี
ลิขสิทธ์ิบนตูเย็นประสิทธิภาพสูงดังกลาว และตองใช  “ฉลาก”  ตามรูปแบบและสีท่ีจัดทําโดย  “ผูอนุญาต” เทานั้น 
โดยจะมีรายการและคาการประหยัดพลังงานปรากฏอยูดวย  (นอกจากจะมีการตกลงเปนอยางอ่ืน  “ฉลาก”  ท่ี
ประทับบน  “ตูเย็นประสิทธิภาพสูง”  จะตองมีขนาด ตัวอักษร และสี เหมือนกันทุกชิ้น) 
 
 ๔.๒  เม่ือใช “ฉลาก”  เพ่ือวัตถุประสงคใดๆ รวมทั้งจุดประสงคในการโฆษณา “ผูใชฉลากประสิทธิ
ภาพสูง”ตองดําเนินการทุกอยางท่ีจําเปนเพ่ือใหแนใจวาไดใช “ฉลาก” เฉพาะกับ “ตูเย็นประสิทธิภาพสูง” ดังกลาว
ในขอ ๒. เทานั้น 
 
 ๔.๓  “ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง”   ตกลงเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวในความเสียหายทั้งหมดที่
เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นระหวางคูสัญญาหรือบุคคลภายนอก  รวมทั้งรับผิดชอบชดใชคาเสียหายทั้งหมดแตเพียงผู
เดียวในกรณีท่ีมีบุคคลใดรองเรียนเกี่ยวกับคาเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช  “ฉลาก”  ท่ีไมเปนไปตาม
สัญญานี้หรือขอกําหนด  หรือผิดไปจากจุดประสงคการใช  “ฉลาก”  หรือการโฆษณาของ  “ผูใชฉลากประสิทธิ
ภาพสูง”  ไมเปนไปตามสัญญานี้หรือขอกําหนดในกฎกระทรวง หรือขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 
 
 ๔.๔  ถา “ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง”  หรือบุคคลใดพบวามีการปฏิบัติไมตรงตามเงื่อนไขขอดังกลาว
ขางตน  “ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง”  ตกลงแจงเปนลายลักษณอักษรมายัง  “ผูอนุญาต”และตกลงหยุดใช  
“ฉลาก” จนกวาจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหลานั้นได 
 
 ๔.๕ “ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง” ตองรักษาคุณภาพและปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญานี้ท้ังหมด 
 
 ขอ ๕ การผิดสัญญาและการเลิกสัญญา 
 
 ๕.๑ ในกรณีท่ี “ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง” ปฏิเสธหรือไมใหความรวมมือแก  “ผูอนุญาต”  ในการ
สุมตรวจสอบผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูงเกินกวา ๑ ครั้ง ใหสัญญาเปนอันเลิกกัน 



สัญญาอนุญาตใหใชฉลากประสิทธิภาพสูง หนา ๓/๓ 

 “ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง”  ตกลงออกคาใชจายใหแก  “ผูอนุญาต”  ในกรณีท่ี  “ผูอนุญาต”  ตอง
สุมตรวจสอบผลิตภัณฑโดยการจัดหาจากทองตลาดเนื่องจากการสุมตรวจสอบผลิตภัณฑครั้งกอน ณ สถานประกอบการ 
และ/หรือคลังสินคาของ  “ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง”  ไมปรากฏวามีตูเย็นประสิทธิภาพสูงตามที่ไดรับการสงเสริม
จาก  “ผูอนุญาต”  ในสถานประกอบการ และ/หรือคลังสินคา ดังกลาวเลย 
 
 ๕.๒ ในกรณีท่ี  “ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง”  ปฏิบัติผิดสัญญานี้ขอหนึ่งขอใด  “ผูอนุญาต”  มีสิทธิ
บอกเลิ กสัญญ าที่ ทํ าไว กับ   “ผู ใชฉลากประสิทธิภ าพสู ง”  และห ามมิ ให ใช   “ฉลาก”  อีกต อไป ได  
โดย “ผูอนุญาต” จะแจงเปนลายลักษณอักษรใหทราบลวงหนา  ๔๕  วัน 
 
 ๕.๓ หาก “ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง” หยุดดําเนินงานหรือเลิกกิจการ หรือถูกฟองเก่ียวกับการ 
ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับกิจการที่ขอรับการสงเสริม หรือศาลมีคําพิพากษาใหลมละลาย “ผูอนุญาต”  สามารถบอกเลิก
สัญญานี้ไดโดยพลัน 
 
 ๕.๔ “ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง” ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบอกเลิกสัญญา
ของ “ผูอนุญาต” 
  
 ขอ ๖  บทกําหนดโทษกรณีผิดสัญญา 
 
 ในกรณีที่ “ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง” ไดนํา “ฉลาก” ไปใชผิดประเภทจากที่กําหนดในสัญญานี้ 
“ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง” ตกลงชดใชคาเสียหายเปนเงิน จํานวนหาหมื่นบาทตอรุน ของตูเย็นประสิทธิภาพสูงท่ี
ไดรับการสงเสริม ใหแกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ตางหากจากคาฉลาก 
 
 คาฉลากในขณะที่ทําสัญญานี้มีมูลคา .......  บาท 
 
 คูสัญญาทั้ง ๒ ฝาย ตกลงและยินยอมทําสัญญาฉบับนี้โดยสมัครใจ ปราศจากการขมขูใดๆ และมี
สติสัมปชัญญะบริบูรณในขณะทําสัญญา คูสัญญาทั้ง ๒ ฝาย ตางอานสัญญาฉบับนี้โดยตลอด 
 
 จึงลงลายมือชื่อตอหนาพยาน จํานวน ๒ ฉบับ โดยตางฝาย ตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 
 
 
ลงชื่อ ...................................................... 

(ผูอนุญาต) 
 

ลงชื่อ ........................................................... 
(ผูใชฉลากประสิทธิภาพสูง) 

 
 
ลงชื่อ ...................................................... 

(พยาน) 

 
ลงชื่อ .................................................. 

(พยาน) 
 



 

ภาคผนวก ง 

เอกสารประกอบการดําเนินงาน 

  



 

 

แบบคําขอรับการสงเสริม 

พ.พ. ๐๑ 

ทะเบียนรับเลขที่........................................... 
วันเดือนปท่ีรับ............................................. 
เจาหนาท่ีผูรับ............................................... 

๑. ชื่อผูประกอบการ................................................................................................................................................................... 

  เปนบุคคลธรรมดา 
ท่ีอยู : เลขที่................ ตรอก/ซอย................................. หมูท่ี.......... ถนน................................แขวง/ตําบล............................... 

เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด................................รหัสไปรษณีย   
โทรศัพท........................................... โทรสาร...................................  

วัน/เดือน/ปเกิด.............................. สัญชาติ ............................... เลขประจําตัวประชาชน - - - -  

ออกให ณ สํานักงานเขต/ ท่ีวาการอําเภอ........................................ จังหวัด........................................ 

 เปนนิติบุคคล                                                                  เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร - - -  

ชื่อภาษาไทย .......................................................................................................................................................................... 
ชื่อภาษาอังกฤษ (ถามี) .......................................................................................................................................................... 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่...............................วันเดือนปท่ีจดทะเบียน......................................จดทะเบียนที่..................................... 
เลขที่ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม................................................... 

๒. ชื่อและสถานที่ประกอบการ 
• ชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญ : ชื่อผูประกอบการ.......................................................................................................... 

ท่ีอยู : เลขที่............. ตรอก/ซอย.............................. หมูท่ี.......... ถนน.............................. แขวง/ตําบล............................ 

เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด................................รหัสไปรษณีย   
โทรศัพท........................................... โทรสาร................................... E-mail : ............................................................ 
 

• ชื่อและที่ตั้งโรงงาน : ชื่อผูประกอบการ.......................................................................................................... 
ท่ีอยู : เลขที่............. ตรอก/ซอย.............................. หมูท่ี.......... ถนน.............................. แขวง/ตําบล............................ 

เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด................................รหัสไปรษณีย   
โทรศัพท........................................... โทรสาร...................................  
 

• ชื่อและที่ตั้งโรงงาน : ชื่อผูประกอบการ.......................................................................................................... 
ท่ีอยู : เลขที่............. ตรอก/ซอย.............................. หมูท่ี.......... ถนน.............................. แขวง/ตําบล............................ 

เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด................................รหัสไปรษณีย   
โทรศัพท........................................... โทรสาร................................... 

๓. ตัวแทนผูประกอบการ (ผูประสานงานตามโครงการตูเย็นประสิทธิภาพสูง รวมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) 

ชื่อ : ................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู : เลขที่................ ตรอก/ซอย.............................. หมูท่ี.......... ถนน............................... แขวง/ตําบล................................. 

เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด................................รหัสไปรษณีย   
โทรศัพท........................................... โทรสาร................................... E-mail : .................................................................... 



 

๔. ประเภทผลิตภัณฑท่ีขอรับการสงเสริม (ระบุรายละเอียดในใบ พ.พ. ๐๒) 

 ตูเย็น ๑ ประตู (แบบขจัดฝาน้ําแข็งดวยมือ)  จํานวน .................. รุน 

 ตูเย็น ๒ ประตู (แบบขจัดฝาน้ําแข็งอัตโนมัติ) จํานวน ................. รุน 

 

ขาพเจาของรับรองวารายการที่ขาพเจาแจงไวขางตนเปนรายการที่ถูกตองสมบูรณทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ ......................................................... ผูประกอบการ 
        (.......................................................) 

ยื่นวันที่ ....................................................... 
 

เอกสารที่แนบมาพรอมคําขอรับการสงเสริม 
 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ (กรณีท่ีเปนบุคคลธรรมดา) 

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจผูกพันนิติบุคคล (กรณีท่ีเปนนิติบุคคล) 

๓. สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบการ หรือผูมีอํานาจผูกพันนิติบุคคล 

๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีมีระยะเวลาไมเกิน 6 เดือนนับแตวันออกหนังสือรับรอง 
๕. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
๖. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ. ๒๐) 

๗. หนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ (ผูประกอบการหรือผูมีอํานาจทําการแทน) 
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นคําขอแทน) 

๘. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป 

๙. สําเนาใบแสดงผลการทดสอบจากหองทดสอบที่ไดรับรองตามมาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕ หรือมาตรฐานการ
ทดสอบอื่นๆ ท่ีเทียบเทา (นําตนฉบับใบแสดงผลการทดสอบมาแสดง ณ วันที่ยื่นเอกสาร) 

๑๐. แผนการผลิตรายเดือน (พพ. ๐๒) 

. 
 

จํานวน......... ฉบับ 

จํานวน......... ฉบับ 

จํานวน......... ฉบับ 

จํานวน......... ฉบับ 

จํานวน......... ฉบับ 

จํานวน......... ฉบับ 

. 
จํานวน......... ฉบับ 

จํานวน......... ฉบับ 

. 
จํานวน......... ฉบับ  
จํานวน......... ฉบับ 

 

 ประทับตรา 
นิติบุคคล 
 (ถามี) 



 

 

แบบคําขอแจงปริมาณการผลิต 

พ.พ. ๐๒ 

 

 ขาพเจา (ชื่อผูประกอบการ)  ................................................................................................................................................... 
 มีความประสงคจะขอรับการสงเสริมฉลากประสิทธิภาพสูง พรอมกันนี้ขอแจงปริมาณการผลิตตูเย็นประสิทธิภาพสูงตามเกณฑระดับประสิทธิภาพ

การใชพลังงานที่ทางกระทรวงพลังงานกําหนดดังตอไปนี ้
 
ตูเย็นประสิทธิภาพสูงผลิต หรือนําเขาโดย ................................................................................................................................. 
เครื่องหมายการคา/ยี่หอ ..................................................... รุน ............................................................................................ 
ประเภทของตูเย็น       ตูเย็น ๑ ประตู (แบบขจัดฝาน้ําแข็งดวยมือ)           ตูเย็น ๒ ประตู (แบบขจัดฝาน้ําแข็งอัตโนมัติ) 

 ปริมาตรชองแชเย็น ............................................................ ลิตร  ปริมาตรชองแชแข็ง ....................................................... ลิตร 
 ปริมาตรรวมของตูเย็น ........................................................ ลิตร 
 อุณหภูมิชองแชเย็น ....................................................... เซลเซียส  อุณหภูมิชองแชแข็ง ................................................. เซลเซียส 

คอมเพรสเซอรยี่หอ ............................................................ รุน ............................................................................................. 
ชนิดของสารทําความเย็น ...................................................... ปริมาณสารทําความเย็น ..................................... กรัม 
 
กรณีท่ีผูผลิตตองการขอเทียบรุนของตูเย็น โปรดระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑท่ีตองการเทียบ 

เครื่องหมายการคา/ยี่หอ ..................................................... รุน ............................................................................................ 
 
ใบแสดงผลการทดสอบจากหองทดสอบที่ไดรับรองตามมาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕ หรือมาตรฐานการทดสอบอื่นๆ ท่ีเทียบเทา  
โดยหองทดสอบ .............................................................. เลขที่ ........................ ลงวันที่ .................................................... 
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา ................................. กิโลวัตต –ชั่วโมง ตอป      ปริมาตรปรับเทียบ ............................................ลิตร 

 
 ปริมาณการผลิตในป พ.ศ. ......... มีดังตอไปนี้ 
 

เดือน ปริมาณการผลิต (ตู) เดือน ปริมาณการผลิต (ตู) 

มกราคม  กรกฎาคม  

กุมภาพันธ  สิงหาคม  

มีนาคม  กันยายน  

เมษายน  ตุลาคม  

พฤษภาคม  พฤศจิกายน  

มิถุนายน  ธันวาคม  
 
 
 

 



  

 
 

หนังสือตอบรับการขอรับการสงเสริม 
 
 
ท่ี พน. ………………….     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

เชิงสะพานกษัตริยศึก กทม. ๑๐๓๓๐ 
 

วันที่ ……………………….. 
 
เรื่อง  แจงผลการขอรับการสงเสริม 
 
เรียน  [ชื่อ/ท่ีอยู บริษัทที่ยื่นคําขอรับการสงเสริม ] 
 
 
อางถึง แบบคําขอรับการสงเสริม เลขที่ ………………. ลงวันที่ ................... 
 
 ตามที่บริษัทไดยื่นคํารองขอรับการสงเสริมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  เม่ือวันที่
….…………..เลขที่..….……………..  กรมฯ ขอแจงผลการพิจารณาแบบคําขอรับการสงเสริมของทานดังนี้ 
 
ผลการพิจารณาการขอรับการสงเสริม 

 ผานเกณฑการพิจารณา และใหทานมาขอรับฉลากประสิทธิภาพสูงไดในวันที่ ....................................... 
 ไมผานเกณฑการพิจารณา 

    เหตุผล ........................................................................................................................................... 
      ........................................................................................................................................... 
      ........................................................................................................................................... 
 
สําหรับผูท่ีไมผานการพิจารณาสามารถยื่นเอกสารเพ่ิมเติมไดตามแบบ พพ.๐๔ ท่ีแนบมาพรอมนี้ เพ่ือใหกรมฯ 
พิจารณาคุณสมบัติของทานไดใหม หากมีขอสงสัย หรือตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอกับเจาหนาท่ี
ของกรมฯ ไดท่ีหมายเลขโทรศัพท .......................................... ในเวลาราชการ 
 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 ลงชื่อ .......................................... 
        (..........................................) 
 ตําแหนง........................................  

แบบ พพ. ๐๓



 

 

แบบคําขอยื่นเอกสารเพิ่มเติม 

พ.พ. ๐๔ 

ทะเบียนรับเลขที่........................................... 
วันเดือนปท่ีรับ............................................. 
เจาหนาท่ีผูรับ............................................... 

ชื่อผูประกอบการ................................................................................................................................................................... 

  เปนบุคคลธรรมดา 
ท่ีอยู : เลขที่................ ตรอก/ซอย................................. หมูท่ี.......... ถนน................................แขวง/ตําบล............................... 

เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด................................รหัสไปรษณีย   
โทรศัพท........................................... โทรสาร...................................  

วัน/เดือน/ปเกิด.............................. สัญชาติ ............................... เลขประจําตัวประชาชน - - - -  

ออกให ณ สํานักงานเขต/ ท่ีวาการอําเภอ........................................ จังหวัด........................................ 

 เปนนิติบุคคล                                                                  เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร - - -  

ชื่อภาษาไทย .......................................................................................................................................................................... 
ชื่อภาษาอังกฤษ (ถามี) .......................................................................................................................................................... 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่...............................วันเดือนปท่ีจดทะเบียน......................................จดทะเบียนที่..................................... 
เลขที่ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม................................................... 
 
ตามที่ขาพเจาไดยื่นขอรับการสงเสริมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เม่ือวันที่ ........................ เลขที่ ......................
บริษัทขอสงมอบเอกสารเพิ่มเติมเพ่ือใหทางกรมฯ พิจารณาดังตอไปนี ้

๑. เอกสาร .......................................................................................................... (ระบุโดยกรมฯ) 

๒. เอกสาร .......................................................................................................... (ระบุโดยกรมฯ) 

๓. เอกสาร .......................................................................................................... (ระบุโดยกรมฯ) 

๔. เอกสาร .......................................................................................................... (ระบุโดยกรมฯ) 

๕. เอกสาร .......................................................................................................... (ระบุโดยกรมฯ) 
 
 
 

 

ขาพเจาของรับรองวารายการที่ขาพเจาแจงไวขางตนเปนรายการที่ถูกตองสมบูรณทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ ......................................................... ผูประกอบการ 
        (.......................................................) 

ยื่นวันที่ ....................................................... 
 

 

 ประทับตรา 
นิติบุคคล 
 (ถามี) 



  

 
 

หนังสือแจงขอความรวมมือ 
สําหรับการดําเนินงานสุมตรวจสอบผลิตภัณฑ 

 
 
ท่ี พน. ………………….     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

เชิงสะพานกษัตริยศึก กทม. ๑๐๓๓๐ 
 

วันที่ ……………………….. 
 
 
เรื่อง  การนัดหมายวันและเวลาในการสุมตรวจสอบผลิตภัณฑ 
 
เรียน  [ ชื่อ/ท่ีอยู บริษัทที่ไดรับการสงเสริม] 
 
 ตามที่บริษัทของทานไดรับการสงเสริมในเรื่องฉลากประสิทธิภาพสูง จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน ความระเอียดทราบแลวนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ผลิตภัณฑของผูท่ีไดรับการสงเสริมเปนไปตามเกณฑท่ีกรมฯ กําหนด  กรมฯ จึงจําเปนตองสุมตรวจสอบผลิตภัณฑท่ี
ทานไดรับการสงเสริมวาทานไดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ (ระบุ  ..........................) ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑท่ี
ยื ่นขอรับการสงเสริมไวหรือไม ดังนั้นกรมฯ ขอนัดหมายมายังทานเพื่อใหเจาหนาที่ของกรมฯ สามารถเขาไป
ดําเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑโดยสุมตัวอยางผลิตภัณฑท่ีไดรับการสงเสริมจากสายการผลิต ณ สถานะประกอบการ
และ/หรือคลังสินคาของทานในวันที่ ........... เดือน ...................  พ.ศ. ............ ระหวางเวลา ................ ถึง 
................ นาฬิกา  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือขอใหทานอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของกรมฯ ในวันและเวลาดังกลาวดวย จักเปน
พระคุณยิ่ง 
 
 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 ลงชื่อ .......................................... 
        (..........................................) 
 ตําแหนง........................................  

แบบ พพ. ๐๕



  

 
 

หนังสือแจงผลการสุมตรวจสอบผลิตภัณฑ 
 
 
ท่ี พน. ………………….     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

เชิงสะพานกษัตริยศึก กทม. ๑๐๓๓๐ 
 

วันที่ ……………………….. 
 
เรื่อง  การแจงผลการสุมตรวจสอบผลิตภัณฑ 
 
เรียน [ชื่อ/ท่ีอยู บริษัทที่ไดรับการสงเสริม] 
 
 ตามที่เจาหนาท่ีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดดําเนินการสุมตรวจสอบผลิตภัณฑ 

 ตูเย็น ๑ ประตู (แบบขจัดฝาน้ําแข็งดวยมือ) 
 ตูเย็น ๒ ประตู (แบบขจัดฝาน้ําแข็งอัตโนมัติ) 

 
เครื่องหมายการคา/ยี่หอ ..................................................... รุน .................................................. 
เม่ือวันที่........ เดือน .................... พ.ศ. ............   
โดยเจาหนาท่ีของกรมฯ ไดสงมอบให .........................................................................  ดําเนินการทดสอบ 
โดยทดสอบเมื่อวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. ............  หมายเลขการทดสอบ .……..…………..   
 

กรมฯ ขอแจงวาผลการทดสอบดังกลาวไมผานเกณฑตูเย็นประสิทธิภาพสูง โดยผลการทดสอบแสดงดัง
เอกสารที่ไดแนบมาดวยนี ้
 
  ดังนั้นกรมฯ จะสุมตรวจสอบผลิตภัณฑของทานเพ่ิมเติมในวันที่ ........... เดือน ..............  พ.ศ. ........ 
ระหวางเวลา ................ ถึง ................ นาฬิกา หากทานมีขอสงสัย หรือตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรด
ติดตอกับเจาหนาท่ีของกรมฯ ไดท่ีหมายเลขโทรศัพท ............................ ในเวลาราชการ 

 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 ลงชื่อ .......................................... 
        (..........................................) 
 ตําแหนง........................................  

แบบ พพ. ๐๖



  

 
 

หนังสือแจงคาใชจายการสุมตรวจสอบผลิตภัณฑ 
 
 
ท่ี พน. ………………….     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

เชิงสะพานกษัตริยศึก กทม. ๑๐๓๓๐ 
 

วันที่ ……………………….. 
 
เรื่อง  การแจงคาใชจายการสุมตรวจสอบผลิตภัณฑ 
 
เรียน [ชื่อ/ท่ีอยู บริษัทที่ยื่นคําขอรับการสงเสริม] 
 

จากการที่เจาหนาท่ีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดดําเนินการสุมตรวจสอบผลิตภัณฑ 
 ตูเย็น ๑ ประตู (แบบขจัดฝาน้ําแข็งดวยมือ) 
 ตูเย็น ๒ ประตู (แบบขจัดฝาน้ําแข็งอัตโนมัติ) 

 
เครื่องหมายการคา/ยี่หอ ..................................................... รุน .................................................. 
เพ่ือทําการทดสอบซ้ํา  เม่ือวันที่........ เดือน .................... พ.ศ. ............   
 

เนื่องจากทางบริษัทของทานไมมีตูเย็นรุนที่ระบุไวขางตน ในชวงเวลาท่ีเจาหนาท่ีของกรมฯ ไดดําเนินการ 
สุมตรวจสอบจึงมีความจําเปนตองจัดซื้อตู เย็นรุนดังกลาวจากทองตลาด  จํานวน  ......... ตู คิดเปนมูลคา 
.......................... บาท 

 
ดังนั้นกรมฯ ขอแจงใหทานชําระเงินคาตูตัวอยางทดสอบดังกลาวโดยการโอนเงินเขาท่ีบัญชีเลขที่ 

..........................  ภายในเวลา ๓๐ วัน พรอมทั้งสงเอกสารหลักฐานการโอนเงินดังกลาวมายังกรมฯ  
 
ในกรณีท่ีทานมิไดโอนเงินตามวันและเวลาดังกลาว กรมฯ สงวนสิทธ์ิในการบอกเลิกการสงเสริมไดโดยพลัน 

 
  หากทานมีขอสงสัย หรือตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอกับเจาหนาท่ีของกรมฯ ไดท่ี 
หมายเลขโทรศัพท ............................ ในเวลาราชการ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 ลงชื่อ .......................................... 
        (..........................................) 
 ตําแหนง........................................  

แบบ พพ. ๐๗



  

 
 

หนังสือแจงยกเลิกการใหการสงเสริมสนับสนุน 
 
 
ท่ี พน. ………………….     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

เชิงสะพานกษัตริยศึก กทม. ๑๐๓๓๐ 
 

วันที่ ……………………….. 
 
เรื่อง  การแจงยกเลิกการใหการสงเสริมสนับสนุน 
 
เรียน  [ชื่อ/ท่ีอยู บริษัทที่ยื่นคําขอรับการสงเสริม] 
 
 ตามที่เจาหนาท่ีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดดําเนินการสุมตรวจสอบตูเย็น 
ประสิทธิภาพสูงประเภท     ตูเย็น ๑ ประตู (แบบขจัดฝาน้ําแข็งดวยมือ) 

 ตูเย็น ๒ ประตู (แบบขจัดฝาน้ําแข็งอัตโนมัติ) 

เครื่องหมายการคา/ ยี่หอ ............................................... รุน .................................................... 
โดยมีรายละเอียดของการสุมตรวจสอบดังนี ้

- ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ. .............. 
- ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ. .............. 

 
จากผลการทดสอบการใชพลังงานทั้ง ๒ ครั้ง พบวาผลิตภัณฑรุนดังกลาวมีประสิทธิภาพการใชพลังงานไม

เปนไปตามเกณฑขอกําหนดของตูเย็นประสิทธิภาพสูงท่ีกรมฯ ไดใหการสงเสริม 
 
  ดังนั้นกรมฯ ขอแจงยกเลิกการใชฉลากประสิทธิภาพสูงสําหรับผลิตภัณฑรุนดังกลาวขางตน และขอใหทาน
เพิกถอนฉลากประสิทธิภาพสูงกับผลิตภัณฑรุนดังกลาวภายในระยะเวลา ๔๕ วัน  หากเจาหนาท่ีของกรมฯ สุมตรวจ
ผลิตภัณฑในทองตลาด และพบวาทานมิไดเพิกถอนฉลากตามที่กรมฯ แจงไวนั้น  กรมฯ จะดําเนินการตามกฎหมาย
และประชาสัมพันธใหผูบริโภครับทราบตอไป 
 
  อยางไรก็ดีหากทานสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑไดคุณสมบัติตามเกณฑที่กรมฯ กําหนด ทานสามารถ
ขอรับการสงเสริมจากกรมฯ ไดใหม 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 ลงชื่อ .......................................... 
        (..........................................) 
 ตําแหนง........................................  

แบบ พพ. ๐๘




