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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางกฎกระทรวง

วาดวยการกําหนดกระจกเพื่อการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. .…….

หลักการ
การกําหนดกระจกเพื่อการอนุรักษพลังงาน
สําหรับผูผลิต ผูจําหนายในประเทศไทย

เหตุผล
โดยที่เปนการสมควรกําหนดกระจกเพื่อการอนุรักษพลังงานเปนกระจกที่มีคาประสิทธิภาพ

อนุรักษพลังงานสูงหรือเทากับคาที่กําหนดในรางกฎกระทรวง ซ่ึงจะทําใหผูผลิตและผูจําหนายมีสิทธิ
ในการขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากคณะกรรมการกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานได 
ทั้งน้ีเพ่ือเปนมาตรการจูงใจ สงเสริมและสนับสนุนใหผูผลิตและผูจําหนายรวมมือกันอนุรักษพลังงาน
และใหผูบริโภคสามารถเลือกใชกระจกเพื่อการอนุรักษพลังงานเพื่อใชในการอนุรักษพลังงานของ
ประเทศ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้



(ราง)
กฎกระทรวง

วาดวย การกําหนดกําหนดกระจกเพื่อการอนุรักษพลังงานพ.ศ. .…..
_________________________

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสองและมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน  ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้กระจกเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกวา กระจกเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน หมายถึง กระจกที่ใชเปนสวนประกอบของกรอบอาคารที่ชวยในการอนุรักษพลังงาน
โดยการลดความรอนเน่ืองจากรังสีอาทิตยที่สงผานกระจก และสงเสริมการใชประโยชนจากการนํา
แสงธรรมชาติเพ่ือการสองสวางภายในอาคาร โดยตองมีคุณสมบัติและการทดสอบเปนไปตามขอ ๒ 
และขอ ๓

คาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตย (Solar Heat Gain Coefficient ;SHGC) 
หมายถึง คาตัวประกอบการคูณปริมาณรังสีอาทิตยที่ตกกระทบกระจก ซ่ึงใชบงบอกความสามารถใน
การยอมใหปริมาณความรอนเน่ืองจากรังสีอาทิตยสองผานเนื้อกระจกที่รวมถึงรังสีอาทิตยที่สองผาน
โดยตรงและความรอนที่ถายเทจากเนื้อกระจกโดยการนํา การพา และการแผรังสีความรอน คาดัง
กลาวมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1.0

คาการสองผานของแสงธรรมชาติ (Visible light transmittance;VT) หมายถึง คาสัดสวนที่
แสงในชวงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นสามารถสองผานกระจก

ผูผลติ หมายถงึ ผูประกอบการทีผ่ลติกระจกเพ่ือการอนรัุกษพลงังานในประเทศ  โดย ใชวตัถดิุบ 
สวนประกอบในประเทศหรือนําเขาจากตางประเทศ

ผูจําหนาย หมายถึง ผูประกอบการที่จําหนายกระจกเพื่อการอนุรักษพลังงาน ที่ผลิตภายใน
ประเทศ



ขอ ๒ กระจกเพื่อการอนุรักษพลังงานจะตองมีคาสัมประสิทธิ์ความรอนแสงอาทิตย (Solar Heat
Gain Coefficient ;SHGC) อางอิงตาม ISO 9050, ISO 10292 ตองมีคาสัมประสิทธิ์ความรอนแสง
อาทิตย (Solar Heat Gain Coefficient ;SHGC) นอยกวาหรือเทากับ ๕.๕ และมีคาการสองผานของ
แสงธรรมชาติ (Visible light transmittance;VT) ตอคาสัมประสิทธิ์ความรอนแสงอาทิตย (Solar Heat
Gain Coefficient ;SHGC) มากกวาหรือเทากับ ๑.๒

ขอ ๓   การทดสอบและการคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความรอนแสงอาทิตย (Solar Heat Gain
Coefficient ;SHGC) และคาการสองผานของแสงธรรมชาต ิ(Visible light transmittance;VT) ใหคาํนวณ
ตามมาตรฐาน ISO 9050, ISO 10292

ใหไว ณ วันที่ .......................................................

        (ลงนาม)................................................................

                                                                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางกฎกระทรวง

วาดวยการกําหนดกระจกเพื่อการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ……

หลักการ
กําหนดกระจกเพื่อการอนุรักษพลังงานเปนกระจกที่มีประสิทธิภาพสูง

เหตุผล

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหกระจกเพื่อการอนุรักษพลังงานเปนกระจกที่มีคาประสิทธิ
ภาพอนุรักษพลังงานสูงหรือเทากับคาที่กําหนดในรางกฎกระทรวง  ซ่ึงจะทําใหผูผลิตและผูจําหนายมี
สิทธิในการขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากคณะกรรมการกองทุนได ทั้งน้ีเพ่ือเปนการสงเสริมและ
สนับสนุนใหผูผลิตและผูจําหนายรวมมือกันอนุรักษพลังงาน และเพ่ือใหผูบริโภคสามารถเลือกใช
กระจกเพื่อการอนุรักษพลังงานเพื่อเปนการประหยัดพลังงานของประเทศ จึงจําเปนตองออกกฎ
กระทรวงนี้



(ราง)
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

เร่ือง  วิธีทดสอบและการหาคาสัมประสิทธิ์ความรอนแสงอาทิตย
(Solar heat gain coefficient) และคาการสองผานของแสงธรรมชาติ
 (Visible-Rays Transmission) ของกระจกเพื่อการอนุรักษพลังงาน

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

อาศัยอํานาจตามความในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดกระจกเพื่อการอนุรักษพลังงานเพื่อ
ใชในการอนุรักษพลังงาน พ.ศ……….กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจึงออก
ประกาศกําหนดวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของกระจกอนุรักษพลังงานไวดังตอไปน้ี

ขอ 1 วัตถุประสงค
ใชทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์ความรอนแสงอาทิตย (Solar heat gain coefficient) และคาการ

สองผานของแสงธรรมชาติ (Visible Light Transmission) ของกระจกอนุรักษพลังงาน

ขอ 2 หลักการคํานวณ
หลักการคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความรอนแสงอาทิตย (Solar heat gain coefficient) และคา

การสองผานของแสงธรรมชาติ (Visible-Rays Transmission)   อางอิงตามมาตรฐาน ISO 9050, 
ISO10292

ขอ 3 อุปกรณที่ใชในการทดสอบ
เครือ่ง Spectrophometer (วดัการตอบสนองคลืน่แมเหลก็ไฟฟาไดตลอดสเปคตรมัของรงัสอีาทิตย)

และเครื่อง Emissometer (วัดคาการคายคลื่นความรอน)

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

        (ลงนาม)................................................................
           (                                                 )

       อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน



(ราง)
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

เร่ือง การสงเสริมเคร่ืองจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง
หรือวัสดุเพื่อใชประโยชนในการอนุรักษพลังงาน

ของ
กระจกเพื่อการอนุรักษพลังงาน

--------------------------------------------------------------
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๐ แหง พ.รบ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน กรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑในการใหการสนับสนุน
สงเสริม สําหรับกระจกเพื่อการอนุรักษพลังงานไวดังตอไปน้ี

ขอ 1 วิธีการใหการสนับสนุนจากกองทุน
1.1 การใหใชฉลาดกําหนดกระจกอนุรักษพลังงานรายละเอียดดังน้ี

หลักเกณฑการใหใชฉลากกําหนดกระจกอนุรักษพลังงาน

ขอ 1 เกณฑตัดสินสําหรับการทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์ความรอนแสงอาทิตย (Solar Heat
Gain Coefficient ;SHGC) และ คาการสองผานของแสงธรรมชาติ (Visible light transmittance;VT)
ตอคาสัมประสิทธิ์ความรอนแสงอาทิตย (Solar Heat Gain Coefficient ;SHGC) ตองเปนไปตามที่
กําหนดดังน้ี

   2.1 เกณฑตัดสิน
2.1.1 ใหเจาหนาที่กรมสุมตัวอยางกระจกอนุรักษพลังงานจากแบบรุนเดียวกัน

จํานวน 1 หนวย เพ่ือทดสอบตามที่กําหนดในประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลัง
งานเรื่องวิธีการทดสอบและการหาคาประสิทธิภาพ

2.1.2 คาประสิทธิภาพตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจะถือวา
กระจกรุนนั้นเปนกระจกอนุรักษพลังงาน

  2.2 แบบรุน หมายถึง กระจกชนิด ความหนา ที่ทําจากโรงงานเดียวกัน

ขอ 3 เกณฑในการประเมินโรงงาน
เจาหนาที่ของกรมหรือผูที่กรมมอบหมายจะดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการ

บริหารจัดการตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี
3.1 เกณฑในการประเมินโรงงาน

3.1.1 ระบบการบริหารจัดการ



ผูผลิตตองกําหนดความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่ตลอดจนสายงานบังคับบัญชา
และการสั่งการภายในโรงงานอยางชัดเจน

3.1.2 การจัดเตรียมทรัพยากร
ผูผลิตตองพิจารณาและจัดเตรียมทรัพยากรที่จําเปนตองมีใหเพียงพอตอการผลิตและ

รักษาคณุภาพของผลติภัณฑใหเปนไปตามทีก่าํหนดไดอยางสมํ่าเสมอ ทรพัยากรดงักลาวประกอบดวย
3.1.2.1 ทรัพยากรดานบุคลากร
บุคลากรที่ปฏิบติงานซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑตองมีความ

เพียบพรอมโดยพื้นฐานการศึกษาการฝกอบรมทักษะ และประสบการณที่เหมาะสม
3.1.2.2 ทรัพยากรดานสื่ออํานวยการผลิต
ผูผลิตตองพิจารณาจัดใหมีและรักษาไวซ่ึงสื่ออํานวยการผลิตที่จําเปนตอการ

ผลิตและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑสื่ออํานวยการผลิตประกอบดวย ยกตัวอยางเชน
- อาคาร บริเวณสถานที่ทํางาน  และเครื่องใชสอยตาง ๆ
- เครื่องจักรอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิต
- สิ่งสนับสนุนตาง ๆ ในการตรวจสอบและควบคุม  กระบวนการผลิตและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ

3.1.2.3 สภาวะแวดลอมในการทํางาน
ผูผลิตตองพิจารณา  และบริหารจัดการสภาวะแวดลอมในการทํางานที่จํา

เปนเพ่ือรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ
3.2 การผลิตและการควบคุมคุณภาพ

3.2.1 การควบคุมวัตถุดิบ
ผูผลิตตองใหความมั่นใจไดวาวัตถุดิบตาง ๆ ที่จะนํามาผลิต มีคุณภาพเปนไปตามขอ

กําหนดที่ระบุไวโดยตองกําหนดวิธีการตรวจสอบหรือควบคุม  ตลอดจนทําการตรวจสอบหรือควบคุม
เพ่ือใหม่ันใจไดวาวัตถุดิบที่จัดซื้อเปนไปตามขอกําหนดตาง ๆ ที่ไดระบุไว

3.2.2 การผลิตและการควบคุมกระบวนการผลิต
3.2.2.1 การควบคุมการผลิต
ผูผลิตตองวางแผน  และดําเนินการผลิตในลักษณะที่สามารถควบคุมได

สภาวะที่ควบคุมไดดังกลาวรวมถึงรายละเอียดดังตอไปน้ีตามความเหมาะสม
1. ความมีพรอมของขอมูลรายละเอียดคุณลักษณะตางๆ ของวัตถุดิบสวน

ประกอบในการทําและผลิตภัณฑ
2. ความมีพรอมของคูมือการทํางานตาง ๆ ที่จําเปน
3. การใชเครื่องมือเครื่องจักรตลอดจนอุปกรณในการผลิตที่เหมาะสมกับงาน
4. ความมพีรอมและการใชอุปกรณในการตรวจวดัและเฝาระวงักระบวนการผลติ
5. การปฏบิตักิารตรวจวดัและเฝาระวงักระบวนการผลติตามแผนทีก่ําหนดไว
3.2.2.2 การชี้บง วัตถุดิบ ชิ้นงานระหวางการผลิต และผลิตภัณฑ



ผูทําตองชี้บง วัตถุดิบ ชิ้นงานระหวางการผลิต  และผลิตภัณฑดวยสื่อที่เหมาะสมในทุกจุดที่จําเปน
ตลอดการกระบวนการผลิต  และตองแสดงสถานะของวัตถุดิบ  ชิ้นงานระหวางการผลิต  และผลิต
ภัณฑตามขอกําหนดตาง ๆ ในการเฝาระวังและตรวจวัด  เชน อยูระหวางรอผล ผลผาน ผลไมผาน 
หามใช ฯลฯ ทั้งน้ี เพ่ือปองกันการนําไปใชผิดโดยรูเทาไมถึงการณ

3.2.2.3 การเฝาระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ
ผูผลิตตองเฝาระวังและตรวจสอบคุณลักษณะตาง ๆ ของผลิตภัณฑวาเปน

ไปตามขอกําหนดตาง ๆ ของผลิตภัณฑไดอยางสมบูรณ  และตองไมปลอยผลิตภัณฑไปผลิตตอหรือ
สงใหลูกคาจนกวาการดําเนินการตามแผนการจัดการตาง ๆ จะเปนไปตามขอกําหนดและเสร็จสมบ
รูณและไดรับการรับรองจากผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของแลว

3.2.2.4 การรักษาสภาพของผลิตภัณฑ
ผูทําตองรักษาสภาพความเปนไปตามขอกําหนดของผลิตภัณฑโดยตองควบ

คุมการเคลื่อนยาย การบรรจุหีบหอ การเก็บ และการขนสง  ในลักษณะที่สามารถปองกันความเสีย
หายหรือความเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ

3.2.2.5 การควบคุมผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามเกณฑกําหนด
ผูทําตองใหความมั่นใจไดวาวัตถุดิบ  ชิ้นงานระหวางการผลิต  และผลิต

ภัณฑที่ไมเปนไปตามเกณฑกําหนดไดถูกชี้บงและควบคุม  เพ่ือปองกันการนําไปใชหรือสงออก
จําหนายโดยรูเทาไมถึงการณ  ผูทําตองระบุวิธีการจัดการและผูมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใน
การจัดการผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามเกณฑกําหนด  และตองจัดการผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามเกณฑ
กําหนดโดยอาจกระทําตามวิธีใดวิธีหน่ึง  หรือหลายวิธีดังตอไปน้ี

1. ปฏิบัติการกําจัดความไมเปนไปตามเกณฑกําหนด
ผูทําตองใหความมั่นใจไดวาวัตถุดิบ  ชิ้นงานระหวางการผลิต และผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามเกณฑ
กําหนดที่ตรวจพบเหลานี้ เชน ซอม ทําใหม ฯลฯ

2. อนุญาตใหใช อนุญาตตรวจปลอย หรือผอนผันยอมรับโดยผูมีอํานาจหนา
ที่ที่เกี่ยวของ เฉพาะกรณีที่ไมสงผลตอคุณลักษณะในการประหยัดพลังงานตามที่กําหนดในกฎ
กระทรวงที่เกี่ยวของ

3. ลดเกรด ลดชั้นคุณภาพ กําหนดขอจํากัดการใชงาน ฯลฯ กรณีที่มีการแก
ไขความไมเปนไปตามเกณฑกําหนดตองทวนสอบซ้ําใหมเพ่ือแสดงความเปนไปตามขอกําหนดตาง 
ๆ ที่เกี่ยวของ

3.2.2.6 การบันทึกผลการตรวจสอบและผลการควบคุมกระบวนการ
ผูทําตองทําการบันทึกผลการตรวจสอบและผลการควบคุมกระบวนการเพื่อ

เปนหลักฐานแสดงความเปนไปตามเกณฑกําหนดของผลิตภัณฑ  และตองเก็บรักษาบันทึกเหลานี้ใน
ลักษณะที่ยังคงความชัดเจนอานงาย  และมีการชี้บงที่เหมาะสมสามารถนํากลับมาใชอางอิงไดโดย
ตองเก็บไวไมนอยกวา 3 ป



ขอ 4 หองทดสอบ กระจกอนุรักษพลังงานตองเปนหองทดสอบที่กรมพัฒนาพลังงานทด
แทนและอนุรักษพลังงานยอมรับ

ประกาศ  ณ วันที่…………………พ.ศ…….

ลงชื่อ…………………………….

       (………………………………….)

                              อธิบดีกรมกรมพัฒนาพลังงานพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน



แนวทาง หลักเกณฑ และเงื่อนไข การใหการสงเสริม
และชวยเหลือแกผูผลิตหรือผูจําหนายกระจกอนุรักษพลังงาน



แนวทาง หลักเกณฑ และเงื่อนไข การใหการสงเสริมและชวยเหลือแกผูผลิตหรือผูจําหนาย
เครื่องจักรหรืออุปกรณประสิทธิภาพสูง และผูผลิตหรือผูจําหนายวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษ
พลังงาน

โดยที่ มาตรา 4(8) แหง พ.ร.บ. การสงเสริมอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 บัญญัติใหคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการใหการสง
เสริมและชวยเหลือแกผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง และผูผลิตหรือ
ผูจําหนายวัสดุเพ่ือใชในการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติไดออกกฎกระทรวงไวแลว น้ัน

เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง และ
วัสดุเพ่ือใชในการอนุรักษพลังงาน โดยใหผูผลิตหรือผูจําหนายมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือ
จากกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดในการอนุรักษพลังงานของ
ประเทศ จึงเห็นสมควรกาํหนดแนวทาง หลกัเกณฑ และเง่ือนไข การใหการสงเสรมิและชวยเหลอืแกผู
ผลติหรอืผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณประสิทธิภาพสูง และผูผลิตหรือผูจําหนายวัสดุเพ่ือใชใน
การอนุรักษพลังงาน ดังตอไปนี้

1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เปนผูจัดทําโครงการศึกษาศักยภาพในการ
หาผลิตภัณฑที่สมควรสงเสริมเปนเครื่องจักรอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง หรือวัสดุเพ่ือใชในการ
อนุรักษพลงังาน เพ่ือนําเสนอกําหนดในกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ. การสงเสรมิการอนรัุกษพลงังาน 
พ.ศ. 2535

2. ลักษณะของการสนับสนุน
กองทุนภายใตโครงการนี้ เปนการสนับสนุนตามมาตรา 25(2) แหงพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน โดยมีวิธีการใหการสนับสนุนจากกองทุนมี 3 ลักษณะดังน้ี

(1) การใหใชฉลากกําหนดกระจกอนุรักษพลังงาน
(2) การใหเงินชวยเหลือและสนับสนุนดานอ่ืนๆ เชน

- การโฆษณาประชาสัมพันธ
- การฝกอบรม
- เงินสนับสนุนในการสรางหองทดลอง
- การสนับสนุนการจัดซื้อจัดจางในโรงงานอาคารควบคุม หรือ

อาคารหนวยงานของรัฐ



4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจัดทําฉลากกําหนดกระจกอนุรักษพลังงานเพื่อ
แสดงคาประสิทธิภาพการใชพลงังาน เพ่ือใหผูผลติหรอืผูจําหนายใชแสดงกบัผลติภัณฑทีข่อรบัการ
สงเสรมิชวยเหลือกับผลิตภัณฑตามกฎกระทรวง

5. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีหนาที่ในการตรวจสอบควบคุมใหผูผลิต
หรือผูจําหนายที่ไดรับอนุญาตใหใชฉลากกําหนดกระจกอนุรักษพลังงานมีการควบคุมคุณภาพ 
และผลิตหรือจําหนายผลิตภัณฑใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงทุกประการ โดยมี
หลักการวิธีการตรวจสอบและควบคุมใหเหมาะสมกับแตละผลิตภัณฑ ดังตอไปน้ี

5.1 การทดสอบผลิตภัณฑ (Type approval) พรอมทั้งสุมผลิตภัณฑในทองตลาดเพื่อการตรวจ
สอบติดตามผล (Type testing and market surveillance)

5.2 การทดสอบผลิตภัณฑ (Type approval) และสุมผลิตภัณฑจากโรงงานเพื่อการตรวจสอบ
ติดตามผล (Type testing and factory surveillance)

5.3 การตรวจตามขอ 5 พรอมทั้งสุมผลิตภัณฑจากโรงงานและตลาด เพ่ือตรวจสอบติดตามผล 
(Type testing , market and factory surveillance)

6. ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานดําเนินการคัดเลือกและทําขอตกลงกับหอง
ทดสอบ โดยใหใชหองทดสอบที่ผานการยอมรับตามหลักเกณฑการประเมินและการรับรองหอง
ทดสอบที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานกําหนด

7. ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีอํานาจในการสุมทดสอบผลิตภัณฑที่ได
รับฉลากกําหนดกระจกอนุรักษพลังงานโดยมีเง่ือนไขดังน้ี

7.1 กรณีที่มีผลการทดสอบผลิตภัณฑไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง และไดรับ
แจงใหหยดุการใชฉลากกําหนดกระจกอนุรักษพลังงานผูใชฉลากกําหนดกระจกอนุรักษพลัง
งานจะตองหยดุการใชฉลากกําหนดกระจกอนุรักษพลังงานและหยุดโฆษณาประชาสัมพันธ 
ตลอดจนเรยีกเกบ็ผลติภัณฑทีแ่สดงฉลากกลบัคนืหรอืดําเนนิการอื่นตามที่กรมเห็นสมควร
เม่ือสามารถแกไขปญหาไดครบถวนแลว จะแสดงฉลากกําหนดกระจกอนุรักษพลังงานตอไป
ไดเม่ือไดรับแจงจากกรมเทานั้น

7.2 กรณีที่ไมปฏิบัติตามที่กรมแจง อาจถูกพิจารณาสั่งงดสิทธิในการขอรับเงินชวยเหลือและ
เพิกถอนการอนุญาตใหใชฉลากกําหนดกระจกอนุรักษพลังงาน



7.3 การอนุญาตใหใชฉลากกําหนดกระจกอนุรักษพลังงานสิ้นอายุเม่ือ
(1) ผูไดรับใบอนุญาติเลิกประกอบกิจการ
(2) ผูไดรับใบอนุญาติขอเลิกฉลากกําหนดกระจกอนุรักษพลังงาน
(3) แกไขหรือยกเลิกกฎกระทรวง
(4) ถูกสั่งเพิกถอน
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