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โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  
กาตมนํ้าไฟฟา 

1. บทนํา 
รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการอนุรักษพลังงาน รณรงคใหประชาชนรูคุณคาและใชไฟฟาอยางประหยัดและ

มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปนมาตรการทั้งใหระดับหนวยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองคการของรัฐ ซึ่งมีบทบาทอยางชัดเจนในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
และสังคม จึงไดศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาอุปกรณประสิทธิภาพสูง สําหรับติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ภายใต
โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  

ดวยกระทรวงพลังงานไดมอบหมายให กฟผ. ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา โดยมี
จุดมุงหมายใหการใชไฟฟาของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการใช
พลังงานโดยรวมของประเทศ ดวยการติดฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหมีการผลิต 
นําเขา จําหนาย เพื่อใหเกิดการเลือกใชอุปกรณไฟฟาประสิทธิภาพสูง จนฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เปนที่เชื่อถือ
และรูจักกันแพรหลายในปจจุบัน 

ในป 2557 กฟผ. เริ่มดําเนินการเพื่อใหเกิดกาตมน้ําไฟฟา เบอร 5 โดยประกาศเชิญชวนผูผลิต/นําเขา เขารวม
โครงการฯ และ กฟผ. ลงนามความรวมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) กับผูผลิต/นําเขา เมื่อ
วันท่ี 8 กันยายน 2557 

จากความรวมมือของบริษัทที่ ใหการสนับสนุน โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ในการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนําเขา เปนผลใหมีการจําหนายกาตมน้ําไฟฟาท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
เกิดขึ้นในประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในดานการอนุรักษพลังงาน และ
สิ่งแวดลอม อีกทั้งสอดคลองกับสภาวการณดานเศรษฐกิจและพลังงานในปจจุบัน โดยเปนการสงเสริมใหประชาชน
ใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพอันจะเปนประโยชนตอประเทศชาติในระยะยาว 
  

2. ชื่อโครงการฯ 

ตามที่ กฟผ. ไดมีการรณรงคใหมีการใชอุปกรณไฟฟาประสิทธิภาพสูง ภายใตสัญลักษณฉลากเบอร 5 
โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายให กฟผ. รณรงคฉลากเบอร 5 ใหเปนที่แพรหลายพรอมกับพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อรณรงคใหประชาชนทั่วประเทศรวมใจกันพรอมทั้งมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน 
โดยในป 2550 เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา กฟผ. จึงไดเปลี่ยนชื่อโครงการจากโครงการประชารวมใจประหยัดไฟฟาเปน 
โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ภายใตโครงการ “รักพอ ใชพลังงานอยางพอเพียง” 
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3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกาตมน้ําไฟฟาประสิทธิภาพสูงขึ้นในประเทศไทย 
3.2 เพื่อจูงใจและใหขอมูลแกผูบริโภคในการเลือกซื้ออุปกรณประหยัดพลังงานไฟฟาประสิทธิภาพสูง 
3.3 เพื่อชวยรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.4 เพื่อกระตุนและเสริมสรางทัศนคติอันดีในดานการอนุรักษพลังงานของชาติใหแกประชาชนและเยาวชน 

 

4. นโยบาย 
4.1  เพื่อผลักดันใหเกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพขั้นต่าํของอุปกรณไฟฟา (MEPs) 
4.2  การพัฒนาการผลิตอุปกรณไฟฟาใหมีประสิทธิภาพสูง นําไปสูการผลิตอุปกรณไฟฟาประสิทธิภาพสูง (HEPs) 

 

5. เปาหมายโครงการฯ 
รณรงคและผลักดันใหประชาชนเลือกใชกาตมนํ้าไฟฟาท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เบอร 5 โดยคํานึงถึง

เร่ืองการประหยัดพลังงานไฟฟาเปนหลัก อันจะสงผลรวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติโดยรวม 
 

6. แนวทางการดําเนินโครงการฯ 
โครงการเปนภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. สนับสนุนคาใชจาย ไดแก คาทดสอบ คาพิมพฉลาก   

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ โดย กฟผ. จะรับภาระคาทดสอบในครั้งแรกของรุน ยกเวนกรณี ผูนําเขา และผูผลิตใน
ประเทศที่ตองการสงทดสอบครั้งท่ี 2 ขึ้นไป (รุนเดิม) จะตองรับภาระคาทดสอบเอง 

6.1 กําหนดเกณฑมาตรฐานระดับประสิทธิภาพของกาตมนํ้าไฟฟาและดําเนินการใหมีการติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพของกาตมน้ําไฟฟาที่ผานเกณฑมาตรฐานตามขอกําหนด 

6.2 ดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลที่ถูกตองชัดเจนแกประชาชน 
6.3 สงเสริมใหเกิดตลาดอุปกรณไฟฟาประสิทธิภาพสูง 

 

7. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการฯ 
7.1 เปนการสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผล

รวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 
7.2 ประชาชนมีขอมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซื้อกาตมน้ําไฟฟาเพิ่มมากข้ึน 
7.3 สามารถชวยลดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาลงไดในระดับหน่ึง โดยยังคงประสิทธิภาพของการ

ใชอุปกรณไฟฟาเชนเดิม 
7.4 กอใหเกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 
7.5 เปนอีกทางหน่ึงในการชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลดเงินตราออกตางประเทศและลดการนําเขา

เชื้อเพลิงจากตางประเทศในการผลิตไฟฟา 
 



 

3 

8. การดําเนินโครงการฯ 
8.1 จัดการประชุม ซ่ึงประกอบดวยผูแทนจากกลุมบริษัทผูผลิตและจําหนายกาตมนํ้าไฟฟา, ผูแทนจาก 

สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (สฟอ.) และ กฟผ. เพื่อพิจารณาดําเนินการใหเกิดตลาดกาตมนํ้า
ไฟฟาประสิทธิภาพสูง 

8.2 จัดทําแผนการดาํเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเปาหมายการดาํเนินการ 
8.3 กําหนดขนาด รุน และรายละเอียดของกาตมน้ําไฟฟาท่ีจะดาํเนินการทดสอบ 
8.4 สุมตัวอยางจากบริษัทผูผลิตฯ และสงหนวยงานที่ดําเนินการทดสอบ  
8.5 ดําเนินการทดสอบและแจงผลการทดสอบโดยหนวยงานทดสอบ 
8.6 การจัดระดับประสิทธิภาพ และแจงผลทดสอบโดย กฟผ. 
8.7 จัดทําและสงมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
8.8 การรณรงค และจูงใจประชาชนใหใชกาตมน้ําไฟฟาประสทิธิภาพสูง 
8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 

 

9. รายละเอียดการดําเนินโครงการฯ ที่ผานมา 
การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 กาตมน้ําไฟฟา ไดมีการจัดการประชุมและกิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง โดยไดรับความรวมมือจากบริษัทผูผลิต/นําเขา และผูจัดจําหนายกาตมน้ําไฟฟา ซึ่งในแตละการประชุม
และกิจกรรมไดมีวาระสําคัญ ดังนี้ 

วันท่ี  14  กรกฎาคม 2557  -กําหนดคุณสมบัติและพิจารณามาตรฐานที่ใชในการทดสอบ 
       -พิจารณาและกําหนดมาตรฐานที่ใชทดสอบพรอมเกณฑประสิทธิภาพ 

  เบอร 5 รวมถึงกําหนด 
     -กําหนดรายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ , ตําแหนงการ        
     ติดฉลาก, การคํานวณคาไฟฟา, วันเริ่มติดฉลาก และ วันจายฉลาก 

วันท่ี  8  กันยายน  2557   ทําพิธีลงนามความรวมมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 กาตมน้ํา  
     ไฟฟาระหวางผูประกอบการ กับ กฟผ. 

  เดือน 15  ธันวาคม   2557   เริ่มวางจําหนายกาตมน้ําไฟฟาเบอร 5 
  ซึ่งขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 กาตมน้ําไฟฟา ยังคงดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง 
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10. ขั้นตอนการขอเขารวมโครงการฯ 
10.1 บริษัทตองยื่นแบบแจงความจํานงและตองกรอกรายละเอียดกาตมน้ําไฟฟาในแบบฟอรมของ 
กฟผ. พรอมทั้ง จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

แบบฟอรม กฟผ. (สามารถดูไดในภาคผนวก) 
- แบบแจงความจํานงเขารวมโครงการ (EK-01)*  
- แบบรายการขอมูลเพื่อขอทดสอบกาตมน้ําไฟฟา (EK-02)** 

เอกสารประกอบ 
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 

หรือใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (รง.4, รง.2) 
- ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20) 
- หนังสือรับรองฯ การเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด 
- รายละเอียดแบบโครงสราง (Drawing) และระบบไฟฟา 

1. แบบโครงสรางกาตมน้ําไฟฟา 
    2. รายละเอียดคุณสมบัติ (Specification)  
    3. ภาพถายกาตมนํ้าไฟฟาที่ขอทดสอบพรอม Nameplate 
หมายเหตุ  

* บริษัทรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturer - OEM) สงแบบฟอรม EK-01 ของ
ท้ังบริษัทรับจางผลิตและเจาของแบรนดพรอมเอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 

** แบบฟอรม EK-02 กรอกรายละเอียด 1 ใบตอรุน  
- ใบ รง. 4, รง. 2, ภพ. 20 และหนังสือรับรองฯ การเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด สามารถ

สงในครั้งแรกที่เขารวมโครงการฯ แตถาหากมีการเปลี่ยนแปลงใหแจงและสงเจาหนาที่ กฟผ. 
หรือ สงเอกสารอัพเดตให กฟผ. เปนรายป 

10.2 กฟผ. กําหนดวันสงตัวอยางทดสอบกาตมน้ําไฟฟาท่ีหนวยงานทดสอบ (สฟอ.) หรือ กฟผ. 
หลังจาก กฟผ. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารวาครบถวนและถูกตองหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบ

วากําลังดําเนินมาตรการลงโทษเรื่องการสุมกลับหรือเปนรุนเดิมหรือไม และพิจารณาภาระคาใชจายใน
การทดสอบ ซึ่งถาเอกสารครบถวนและถูกตองเรียบรอยแลว  กฟผ. จะนัดวันสงตัวอยางกาตมน้ําไฟฟาที่
หนวยงานทดสอบ (ศูนยปฏบัิติการและมาตรฐาน สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส – นิคมอุตสาหกรรม
บางป ูจังหวัดสมุทรปราการ) หรือ กฟผ. โดยการสงกาตมน้ําไฟฟาเพื่อเขารวมโครงการฯ ตาม ขอท่ี 11. 
10.3 การตรวจสอบคุณสมบัตกิาตมนํ้าไฟฟา 

   เม่ือหนวยงานทดสอบ หรือ กฟผ. รับตัวอยางทดสอบกาตมน้ําไฟฟาไว จะตรวจสอบรายละเอียด
กาตมน้ําไฟฟาซึ่งรายละเอียดของตัวอยางทดสอบจะตองตรงกันกับรายละเอียดในเอกสารที่บริษัทยื่น
แบบแจงความจํานงขอทดสอบกาตมน้ําไฟฟา 

  - กรณียื่นผลการทดสอบ บริษัทสามารถรับคืนตัวอยางกาตมน้ําไฟฟาไดหลังจากหนวยงาน
ทดสอบ หรือ กฟผ. ตรวจสอบคุณสมบัติกาตมน้ําไฟฟาแลวเสร็จ 
10.4 หนวยงานทดสอบ ทดสอบกาตมน้ําไฟฟาตาม มาตรฐาน มอก. 2588-2556 ตามขอกําหนดโครงการฯ 
(เฉพาะกรณีปกติ) 
10.5 หนวยงานทดสอบแจงผลทดสอบกาตมน้ําไฟฟาให กฟผ. ทราบ 
10.6 กฟผ. แจงผลการทดสอบกาตมนํ้าไฟฟาใหบริษัททราบ 
หมายเหต ุ
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- ผูผลิตในประเทศ กฟผ. จะเปนผูรับภาระคาใชจายการทดสอบสําหรับการทดสอบครั้งแรกใน
รุนน้ันๆ เทานั้น 

- กรณีผูนําเขา ผูนําเขาจะเปนผูรับภาระคาใชจายการทดสอบเองทั้งหมด ซึ่งตองดําเนินการ
ชําระเงินใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากไดรับใบแจงคาบริการทดสอบจากหนวยงาน
ทดสอบ และขอใหผูนําเขาติดตอรับตัวอยางกาตมนํ้าไฟฟาที่ทดสอบคืนหลังจากท่ีทําการ
ทดสอบแลวเสร็จภายในระยะเวลา 10 วัน คาบริการทดสอบราคา 2,500 บาท/เครื่อง 

- กรณีบริษัทผูผลิตในประเทศตองการทดสอบกาตมน้ําไฟฟาครั้งท่ี 2 ขึ้นไป (รุนเดิม)  บริษัท
จะตองเปนผูรับภาระคาใชจายการทดสอบและบริษัทตองดําเนินการชําระเงินใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน หลังจากไดรับใบแจงคาบริการทดสอบจากหนวยงานทดสอบ และขอให
บริษัทติดตอรับตัวอยางกาตมนํ้าไฟฟาที่ทดสอบคืนหลังจากที่ทําการทดสอบแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 10 วัน 

- กฟผ. จะดําเนินการแจงผลทดสอบกาตมน้ําไฟฟาเม่ือบริษัทชําระคาบริการทดสอบแลวเสร็จ  
10.7 บริษัทตองตอบรับผลการทดสอบและแจงแผนการผลิตรายเดือนให กฟผ.  

   เมื่อบริษัทไดรับแจงผลการทดสอบแลว ดําเนินการตอบรับผลการทดสอบและแจงแผนการผลิต
รายเดือนให กฟผ. ดังนี้  

การตอบรับผลทดสอบแบงเปน 2 กรณี คือ 
     กรณีท่ี 1 บริษัทรับผลทดสอบ 

บริษัทรับผลทดสอบและตองการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เบอร 5  โดยสง
แบบฟอรม กฟผ. ดังนี้ 

- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบ (EK-03)  
- ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเขาเพื่อขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ(EK-04)   

ภายใน 7 วันทําการ หลังจากที่ กฟผ. ทําการแจงผลทดสอบ เพื่อให กฟผ. จัดทําฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพ 
กรณีที่ 2 บริษัทไมรับผลทดสอบ 

- ในกรณีบริษัทไมตอบรับผลทดสอบและตองการปรับปรุงเพื่อสงทดสอบใหม ในรุนเดิม 
บริษัทจะตองเปนผูรับภาระคาใชจายในการทดสอบรุนเดิมในครั้งตอไป. 

- ในกรณีบริษัทไมมีการปรับปรุง หรือดําเนินการใดๆ กฟผ.จะทําหนังสือเรียกเก็บคา
ทดสอบ  บริษัทตองเปนผูรับภาระคาใชจายในการทดสอบท้ังหมด (หากบริษัทฯ ไม
ตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาที่กําหนดและลวงเลยไปจนถึง 30 วัน กฟผ.จะ
ยกเลิกผลการทดสอบนั้น)  

- ในกรณีบริษัทไมตอบรับผลทดสอบ และไมปรับปรุงกาตมน้ําไฟฟา หากบริษัท
ตองการสงกาตมน้ําไฟฟาทดสอบรุนใหม บริษัทจะตองเปนผูรับภาระคาใชจายในการ
ทดสอบเพื่อชดเชยกาตมน้ําไฟฟาในรุนเดิมท่ีไมตอบรับผลการทดสอบ 

10.8 กฟผ. สั่งพิมพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพตามแบบรายการตอบรับผลการทดสอบกาตมน้ําไฟฟา
และตามแผนการผลิตของบริษัท 
10.9    บริษัทรับมอบฉลาก 
10.10   ขอปฏิบัติในการรับฉลากหลังจากผานการทดสอบ 
10.10.1 หลังจากไดรับฉลาก บริษัทผูผลิตจะตองติดฉลากกาตมน้ําไฟฟาในรุนน้ันๆ ภายในระยะเวลา    

1 เดือน      
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10.10.2 บริษัทตองติดฉลากในรุนท่ี กฟผ. รับรองใหตรงกับรุน และจะตองจัดทําแคตตาลอกที่
โฆษณาตอผูบริโภคในชื่อเดียวกัน หากไมตรงกัน กฟผ.ถือวาบริษัทใชฉลากผิดรุนผิดตาม
ขอบังคับวาดวยการใชเคร่ืองหมายในขอ 18   

10.10.3 กรณีท่ี กฟผ.ไดจัดทําฉลากตามท่ีบริษัทแจงสั่งพิมพฉลาก แตบริษัทไมมารับฉลาก 
ภายใน 15 วันทําการ บริษัทจะตองเปนผูรับภาระคาใชจายในการทดสอบ และการ
จัดทําฉลากท้ังหมด  

10.10.4 กรณีที่ กฟผ. ไดจัดทําฉลากตามที่บริษัทแจงสั่งพิมพฉลาก แตมีความผิดพลาดที่เกิดจาก
บริษัท บริษัทตองเปนผูรับภาระในการจัดทําฉลากทั้งหมด  

10.10.5 หลังจากไดรับฉลากแลวแตบริษัทไมมีการผลิตหรือทดสอบผานแลวไมขอฉลาก บริษัท
จะตองรับผิดชอบคาใชจายคาทดสอบและคาจัดทําฉลากทั้งหมด 

10.10.6 กรณีที่บริษัทตองการเปลี่ยนช่ือรุนกอนแจง กฟผ. สั่งพิมพฉลาก ใหบริษัททําหนังสือ
เปลี่ยนชื่อรุนดังกลาวแจง กฟผ.  

10.10.7 กรณีที่ กฟผ. ไดจัดทําฉลากตามที่บริษัทแจงสั่งพิมพฉลาก แตบริษัทตองการเปลี่ยนชื่อ
รุน ใหบริษัททําหนังสือเพื่อเปลี่ยนชื่อรุนแจง กฟผ. และบริษัทจะตองเปนผูรับภาระ
คาใชจายในการจัดทําฉลากที่ กฟผ. จัดพิมพแลวทั้งหมด  
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                  ขั้นตอนการขอเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 กาตมน้ําไฟฟา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรณีบริษัทตองการ
ทดสอบกาตมน้ําไฟฟา
ใหมและจะสงทดสอบ
ครั้งที่ 2   ขึ้นไป บริษัท
ตองรับภาระคาใชจาย

ในการทดสอบเอง 

บริษัท ตอบรับผลการทดสอบ EK-03 และแจง
แผนการผลติรายเดือน EK-04 

บริษัทยื่นแบบแจงความจํานงเขารวมโครงการ ประกอบดวย 
- แบบรายการขอมูลเพื่อขอทดสอบกาตมน้ําไฟฟา (แบบฟอรม กฟผ. คือ (EK-01, EK-02) 

- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 2 หรือ รง.4) 
- ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  (ภ.พ. 20) 
- หนังสือรับรอง ก.พาณิชย 
- รายละเอียดแบบโครงสราง (Drawing) และระบบไฟฟา ประกอบดวย  

 1. แบบโครงสรางกาตมนํ้าไฟฟา 
 2. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  
 3. ภาพถายตัวอยางท่ีทดสอบพรอม Nameplate 

ตรวจสอบคุณสมบัติกาตมนํ้าไฟฟาที่หนวยงานทดสอบ (Specification)  
 

ทดสอบกาตมน้ําไฟฟาโดยหนวยงานทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 2588-2556 
และขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  

หนวยงานทดสอบแจงผลการทดสอบให กฟผ. ทราบ (Testing report) 

กฟผ. แจงผลการทดสอบให บริษทั ทราบ 
 

กฟผ. กําหนดนัดวันสงตัวอยางทดสอบกาตมน้ําไฟฟา 

รับผล 

บริษัทรับมอบฉลาก 

ไมรับ

กฟผ. สั่งพิมพฉลากตามแบบตอบรับผลทดสอบกาตมน้ําไฟฟาและตามแผนการผลิต  
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11. การสงกาตมนํ้าไฟฟาเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ 
แบงออกเปน 3 กรณี คือ 

กรณีที่ 1 การสงทดสอบแบบปกติ  
บริษัทตองสุมตัวอยางจากคลังสินคาของบริษัท (WARE HOUSE) รุนละ 1 เครื่อง ซึ่งบริษัทจะตองมี
กาตมนํ้าไฟฟาในรุนเดียวกันน้ันไมนอยกวา 30 เครื่อง  

กรณีที่ 2 การสงทดสอบกาตมน้ําไฟฟาที่ยังไมไดผลิต  
กรณีที่ยังมิไดมีการผลิตและจําหนายในตลาด บริษัทสามารถสงเครื่องตนแบบ (MOCK UP) เพื่อ
ทดสอบไดจํานวน 1 เครื่อง ตอ 1 รุน   

กรณีที่ 3 การสงทดสอบกาตมน้ําไฟฟาเทียบรุน  
การสงทดสอบเพื่อขอเทียบรุน หมายถึง กรณีที่บริษัทใชกาตมน้ําไฟฟาที่คุณสมบัติเหมือนกันนําไป
ผลิตหลายรุน หรือหลายยี่หอ ซึ่งบริษัทสามารถใชผลทดสอบเทียบรุนกันไดไมเกินครั้งละ 4 รุนตอ
การเทียบรุน 1 ครั้ง  โดยบริษัทจะตองจัดเตรียมกาตมน้ําไฟฟาใหครบทุกรุนที่จัดทําการเทียบรุน 
เพื่อให กฟผ. ตรวจสอบคุณสมบัติ และสุมตัวอยาง 1 เครื่อง เพื่อทําการทดสอบหาคาประสิทธิภาพ
พลังงานตอไป  
 

12. การทดสอบกาตมนํ้าไฟฟา 
การทดสอบกาตมนํ้าไฟฟาในโครงการฯ จะดําเนินการทดสอบกาตมนํ้าไฟฟา ซึ่งมีรายละเอียดการทดสอบ

ดังตอไปน้ี 
12.1 มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบกาตมนํ้าไฟฟาดําเนินการทดสอบโดยใชมาตรฐาน มอก.2588-2556 ในการกาตมน้ํา
ไฟฟานี้ ทางหนวยงานทดสอบจะมีหองปฏิบัติการท่ีมีระบบการควบคุมเสถียรภาพทางไฟฟา เชน 
แรงดันไฟฟา ความถี่ เปนตน มีระบบควบคุมสภาวะแวดลอม เพื่อเปนการควบคุมการทดสอบใหอยูใน
สภาวะเดียวโดยตลอดการทดสอบ และหองปฏิบัติการไดรับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025-
2548 

มาตรฐานการทดสอบกาตมน้ําไฟฟา 
- มอก.2588-2556 กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กาตมนํ้าไฟฟา -คุณลักษณะที่

ตองการดานประสิทธิภาพพลังงาน 

12.2 คุณสมบัติกาตมน้ําไฟฟา 
12.2.1  ประเภทของกาตมน้ําไฟฟา 

ชนิดตัวทําความรอนแบบภายในหรือภายนอกซึ่งมีขนาดความจุไมเกิน 2.5 ลิตรตาม 
มอก.2588-2556 ระบุ 

12.2.2  สามารถทดสอบไดถึงขนาด 2.5 ลิตร 
12.2.3  ทดสอบท่ีแรงดันไฟฟา 230 V 
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12.3 การทดสอบ 
12.3.1 สภาพแวดลอมการทดสอบ 

  12.3.1.1 อุณหภูมิโดยรอบ 25°c    ±2°c  
 12.3.1.2  แรงดันไฟฟาทดสอบเขา 230 Volt  (± 1 %)  
 12.3.1.3  อุณหภูมิของน้ําที่ใชในการทดสอบตองเทากับอณุหภูมิโดยรอบ 
12.3.2  อุปกรณการทดสอบ 

12.3.2.1  เคร่ืองวัดอุณหภูมิ มีเกณฑความคาดเคลื่อน ± 0.5 °c  
12.3.2.2  เคร่ืองวัดกําลังไฟฟา (Power Meter) มีเกณฑความคาดเคลื่อน ± 0.5 %  
12.3.2.3  เคร่ืองบันทึกขอมูล (Data recorder) 
12.3.2.4  หมอแปลงปรบัแรงดันไฟฟา (Variable voltage transformer) 
12.3.2.5  แผนไมหนาเรียบ 10 mm. 
12.3.2.6  นํ้าที่นํามาทดสอบ (ปริมาตรที่ตองการใชขึ้นอยูกับความจุที่กําหนดของ 

  กาตมนํ้าไฟฟาที่นํามาทดสอบ) 
12.3.2.7  นาฬิกาจับเวลา มีเกณฑความคาดเคล่ือน  ± 0.1 S 

12.3.3 วงจรการทดสอบ 

  จะใชหมอแปลงปรับระดับแรงดันไฟฟาใหคงที่ตอกับเครื่องมือวัดกําลังไฟฟาเพื่อวัดคาการใช
พลังงานไฟฟาของกาตมน้ําไฟฟา โดยที่ชุดทดสอบกาตมน้ําไฟฟามีการตอกับชุดวัดอุณหภูมิ โดย
ใชเทอรโมคัปเปลในการวัดอุณหภูมิ มีอุปกรณบันทึกขอมูลทําการจัดเก็บขอมูลจากเครื่องมือวัด
กําลังไฟฟาและชุดวัดอุณหภูม ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1 รูปการตอวงจรหาคาประสิทธิภาพกาตมน้ําไฟฟา 

 

12.3.4  ขั้นตอนการทดสอบ 
12.3.4.1  วางกาตมนํ้าไฟฟาบนไมเรียบหนา 10 mm.  
12.3.4.2  รินน้ําที่เตรียมไวลงในกาตมนํ้าไฟฟาเทากับความจุที่กําหนด 

     12.3.4.3  วางเทอรมอคับเปลที่ตําแหนงประมาณจุดกึ่งกลางมวลของน้ําในกาตมน้ําไฟฟา 
    12.3.4.4   ปดฝากาตมนํ้าไฟฟา 

12.3.4.5   ปรับหมอแปลงปรับแรงดันไฟฟาใหไดแรงดันไฟฟาที่กําหนดปอนกาตมน้ําไฟฟา 
12.3.4.6   บันทึกขอมูลตางๆที่อุณหภูมิเริ่มตนของนํ้า T1 (ที่อุณหภูมิของนํ้า 30 oC) และ 
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    อุณหภูมิสุดทายของนํ้า  T2   (ที่อุณหภูมิของน้ํา 90 oC) 
   12.3.4.7   บันทึกคากําลังไฟฟาเขา P และเวลาที่ใชในการทดสอบ t จากอุณหภูมิของน้ํา  

    30 oC จนกระทั่งอุณหภูมิของน้ําถึง 90 oC  
 

12.3.5 การคํานวณคาประสิทธิภาพ 
  การคํานวณหาคาประสิทธิภาพของกาตมน้ําไฟฟาใชสูตรการคํานวณดังนี ้ 
 
 
 
 

      
      คือ ประสิทธิภาพพลังงาน เปน % 
             คือ ปริมาตรน้ําที่ใชในการทดสอบ ml 
      T1            คือ อุณหภูมิเริ่มตนของน้ํา เปน 30 oC  
             T2        คือ อุณหภูมิสุดทายของน้ําเปน 90 oC (ในกรณีที่เทอรมอสแตตตัดกอนถึง 90 oC  
          ให ลัดวงจรเทอรมอสแตต เพื่อใหน้ําในกาตมนํ้า  ไฟฟามีอุณหภูมิ 90 oC  
      t                 คือ เวลาในการใหความรอนแกน้ํา ตั้งแตอุณหภูมิของน้ํา 30 oC จนถึง   

      90 oC เปน s     
     P          คือ กําลังไฟฟาเขาของกาตมน้ําไฟฟาตั้งแตอุณหภูมิของน้ํา 30 oC จนถึง 90 oC 

      เปน W 
 

12.3.6 การรายงานผลการทดสอบ 
รายงานผลการทดสอบกาตมน้ําไฟฟาจะตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

ขอมูลผลิตภัณฑ 
-   ช่ือผูผลิต / นําเขา 
-   ช่ือเครื่องหมายการคา (Brand Name) 
-   ช่ือรุน (Model) 
- แรงดันไฟฟาที่กําหนด (โวลต)  
- ความถี่ท่ีกําหนด (เฮิรตซ) 
- กําลังไฟฟาท่ีกําหนด (วัตต)  
- กระแสไฟฟาที่กําหนด (แอมแปร) 

ผลการทดสอบ (การทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งท่ี 2) 
- คากําลังไฟฟาสูงสุด (วัตต) 
- คากําลังไฟฟาเฉลี่ย (วัตต) 
- พลังงานไฟฟาที่ใชดานเขา ( วัตต-ชั่วโมง) 
- ปริมาตรน้ํา (มิลลิลิตร) 
- อุณหภูมิเริ่มตนของนํ้า  (°c)  
- อุณหภูมิสุดทายของน้ํา (°c) 
- เวลาที่ใชในการทดสอบ (วินาท)ี 
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- ประสิทธิภาพพลังงานความรอน  (รอยละ) 
- ระดับประสิทธิภาพ  

ซึ่งทาง กฟผ. จะดาํเนินการจัดระดับประสิทธิภาพ (เบอร) ตามคาประสิทธิภาพพลังงาน 
(รอยละ) และแจงบริษัทตอไป 

ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุน (ตัวอยางทดสอบฯ) ถามีการเปลี่ยนแปลง
สวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งของรุนนั้น ๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะตองสงมาทดสอบใหมตาม
ขั้นตอนการทดสอบถามิไดแจงถือวาผิดขอกําหนดของโครงการฯ 



13. การกําหนดระดับประสิทธิภาพ
กฟผ. กําหนดระดับประสิทธิภาพ

เปนรอยละ  

13.1 ระดับประสิทธิภาพ กําหนดเปน 
 ระดับที่ 5     เปนระดับประสทิธิภาพ  ดีมาก
 ระดับที่ 4     เปนระดับประสทิธิภาพ  ดี
 ระดับที่ 3     เปนระดับประสทิธิภาพ  ปานกลาง

13.2 เกณฑระดับประสิทธิภาพ

ตารางที่ 3 เกณฑประสิทธิภาพพลังงานของ

ขนาด 
(ลิตร) 

≥ 2.5 ลิตร 

14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
 14.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ

ประเภทกาตมน้ําไฟฟา

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                   

รูปที่ 3 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ
( 
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ระดับประสิทธิภาพ 
กําหนดระดับประสิทธิภาพกาตมนํ้าไฟฟาเปน 3 ระดับ โดยใชเกณฑประสิทธิภาพพลังงาน มีหนวย

ระดับประสิทธิภาพ กําหนดเปน 3 ระดับ คือ 
เปนระดับประสทิธิภาพ  ดีมาก 
เปนระดับประสทิธิภาพ  ดี 
เปนระดับประสทิธิภาพ  ปานกลาง 

ประสิทธิภาพ 

เกณฑประสิทธิภาพพลังงานของกาตมนํ้าไฟฟา เบอร 5 

คาประสิทธิภาพพลังงาน (รอยละ) 

เบอร 3 เบอร 4 

82.00-85.99 86.00-89.99 

รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ  

กาตมนํ้าไฟฟา เกณฑพลังงาน 2014 

 

 
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา กาตมน้ําไฟฟา 

( ขนาดจริง สูง 46.5 มม. กวาง 57 มม.) 

 

ระดับ โดยใชเกณฑประสิทธิภาพพลังงาน มีหนวย

 

เบอร 5 

≥ 90 

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 3 

สวนท่ี 1 
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 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา ประเภทกาตมน้ําไฟฟา เกณฑพลังงาน ป 2014 ประกอบดวย 3 
สวนหลัก ไดแก 

สวนที่ 1 เปนแถบโคงครึ่งวงกลมพื้นสีเขียว  แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพตั้งแตระดับที่ 1 (ต่ํา) 
ถึง 5 (ดีมาก) หากกาตมน้ําไฟฟาไดเกณฑระดับประสิทธิภาพเบอร 5 ตัวเลขและชองที่ระบุ
ระดับนั้นจะเปนสีแดง  โดยตําแหนงจุดศูนยกลางของแถบโคงครึ่งวงกลมน้ีจะมีตัวเลข “5” 
สีขาวอยูภายในวงกลมสีแดงขอบดํา  เพื่อย้ําระดับประสิทธิภาพอยางชัดเจน และ ระบุ
เกณฑพลังงานป 2014 ใตแถบโคงครึ่งวงกลมดานขวา 

สวนที่ 2 เปนสวนของขอมูลตัวเลขและตัวอักษรสีดําบนพื้นสีเหลืองพรอมสัญลักษณกระทรวงพลังงาน   
ซึ่งระบุถึงรายละเอียดตางๆ ดังน้ี 

1. ยี่หอ (เครื่องหมายการคา) 
2. รุน 
3. กําลังไฟฟา (วัตต) 
4. ประสิทธิภาพพลังงาน (รอยละ)  
5. ใชพลังงานไฟฟา (หนวย/ชั่วโมง) 
6. คาไฟฟา (บาท/ชั่วโมง)  

   *หมายเหตุ คาไฟฟาตอป (บาท/ป) คํานวณจาก 
การใชงานกาตมน้ําไฟฟาวันละ 2 ครั้ง 
จากผลการทดสอบ 

การตมนํ้า 1 ครั้ง ใชคาพลังงานไฟฟา A วัตต-ชั่วโมง (Wh) 
ใน 1 วัน ตมน้ํา 2 ครั้ง ใชคาพลังงานไฟฟา 2A Wh  

ดังนั้น ใน 1 ป ใชพลังงานไฟฟา = 365 วัน  2A/1,000 kWh 

          คาไฟฟาท่ีใชใน 1 ป = 365 วัน  2A/1,000 kWh  3.96 บาท 

สวนที่ 3     เปนสวนท่ี แสดงถึงหนวยงานท่ีกํากับดูแลพลังงานดวยสัญลักษณ “การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย” อักษรยอ กฟผ. และ กระทรวงพลังงาน ดวยตัวอักษรขาวบนพื้นสีเขียว   
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14.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
 บริษัทที่ไดรับฉลากแลวจะตองติดฉลากใหตรงตามรุนที่ผานการทดสอบ โดยติดฉลาก 1 ดวงตอกา

ตมน้ําไฟฟา 1 เครื่อง โดยตําแหนงการติดฉลากดานบน มุมลางขวามือ ดังรูป  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 4 แสดงตัวอยางการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพเบอร 5 กาตมน้าํไฟฟา 

15. การสุมกลับทดสอบกาตมน้ําไฟฟาที่ไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
หลังจากกาตมน้ําไฟฟาท่ีติดฉลากออกสูตลาด กฟผ. จะดําเนินการสุมกลับทดสอบกาตมน้ําไฟฟาที่ติดฉลาก

แสดงระดับประสิทธิภาพ เพื่อนํากลับมาทดสอบที่หนวยงานทดสอบวายังคงระดับประสิทธิภาพตามที่ กฟผ. 
รับรอง นอกจากนี้ยังเปนการคุมครองผูบริโภคดวย  ซ่ึงทาง กฟผ. จะสุมซ้ือจากรานคาปลีก 1 เคร่ือง  

15.1  การสุมกลับทดสอบประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑในการเลือกตัวอยาง ดังนี ้ 

15.1.1 คํานึงถึงสวนแบงการตลาด (Volume of sales of models) โดยพิจารณาจากยอดการ
ขอฉลากเปนหลัก และใหความสําคัญกับรุนท่ีใหมกวาเปนพิเศษ (Newer models 
selection) 

15.1.2 คํานึงถึงตัวอยางท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการละเมิดขอกําหนดโครงการฯ 

- มีการรองเรียนจากผูบริโภค คูแขง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ (Third party referrals) 

- มีประวัติไมผานเกณฑมากอน (Record of non compliance) 

15.1.3 คํานึงถึงตัวอยางท่ีอาจสงผลตอการเลือกซื้อของผูบริโภค หรือทําใหผูบริโภคมีความสนใจ
ในผลิตภัณฑเปนพิเศษ 

- ตัวอยางมีคาประสิทธิภาพสูงมาก (High star rating) 

- ตัวอยางที่เพิ่งจะวางจําหนายในตลาด (New Market entrants) 
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15.2 เกณฑผานการสุมกลับทดสอบ  
-  กาตมน้ําไฟฟาตองมีคาประสิทธิภาพพลังงาน เปล่ียนแปลงไมเกิน -5% จากคาประสิทธิภาพ

พลังงานบนหนาฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

15.3 มาตรการลงโทษกรณีท่ีไมผานการสุมกลับทดสอบตามขอ 15.2 และขอปฏิบัติตามขอกําหนด
โครงการฯ ดังนี ้

- บริษัทตองซ้ือกาตมน้ําไฟฟารุนท่ีไมผานการสุมกลับคืน ในราคาท่ี กฟผ. จัดซื้อมา 
- บริษัทตองสงคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพท่ีมีอยูทั้งหมดให กฟผ. 
- ขอใหบริษัทตรวจสอบขอมูลเอกสาร, แคตตาลอก ที่เก่ียวของโดยแกไขใหถูกตองตามความเปน

จริง และแจงรายละเอียดเพื่อให กฟผ. ตรวจสอบ 
- หากเปนการสุมกลับไมผานครั้งแรก กฟผ. จะงดไมใหบริษัทเขารวมโครงการฯ เฉพาะกาตม

น้ําไฟฟารุนที่ไมผานการทดสอบสุมกลับเปนเวลา 1 ป   
- หากบริษัทไดทําผิดหลักเกณฑดังกลาวเปนครั้งท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ เปน

ระยะเวลา 3 ป เฉพาะกาตมน้ําไฟฟารุนที่ไมผานการทดสอบสุมกลับ 
- กฟผ. จะประกาศลงเว็บไซดของ กฟผ. ใหประชาชนรับทราบ 

หมายเหตุ  กฟผ. จะแจงผลการสุมกลับทดสอบ และบริษัทจะตองตอบรับผลการสุมทดสอบภายใน 15 วัน
 หลังจาก กฟผ. แจงผล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสุมกลับทดสอบกาตมน้ําไฟฟา 

ผานการสุมกลับทดสอบ 

ไมผานการสุมกลับทดสอบ 
กฟผ. ดําเนนิมาตรการ

ลงโทษและตองปฏิบตัิตาม
ขอกําหนดโครงการ 

 
กฟผ. สุมซื้อ  
กาตมน้ําไฟฟา 

1 เครื่อง 

ทดสอบ 
กฟผ.จายคาทดสอบ 

 คาประสิทธิภาพพลังงาน 
 เปลี่ยนแปลงไมเกิน (-5%) 

  

ไมผาน 

ผาน 

ผลการทดสอบ  
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16. การโฆษณาประชาสัมพันธ 
เพื่อใหการดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของบริษัทผูผลิต/นําเขา และ

ผูจัดจําหนายกาตมน้ําไฟฟาท่ีเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเเบอร 5 (กาตมน้ําไฟฟา) เปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการฯ กลาวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธโดยอางอิงหรือใชขอมูลของโครงการฯ ได
เฉพาะกาตมน้ําไฟฟาท่ีมีการผลิตและจําหนายสูตลาดประเทศไทยแลวเทานั้น ทั้งน้ีเพื่อเปนการคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภคและใหความเปนธรรมแกบริษัทผูผลิต ผูจําหนาย ท่ีเขารวมโครงการฯ กฟผ. จึงไดใหมีขอกําหนดโฆษณา
ประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ดังนี้ 

16.1 เพื่อเปนขอมูลวาบริษัท ไดมีการผลิตและจําหนายกาตมน้ําไฟฟาออกสูตลาดในประเทศไทย   จริง 
กฟผ. ขอใหบริษัทดําเนินการดังนี้ 
16.1.1 บริษัทท่ีไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะตองดําเนินการผลิตกาตมน้ําไฟฟา ภายใน 1 

เดือนที่ไดรับฉลากฯ จาก กฟผ. เปนตนไป โดยบริษัท จะตองแจงแผนการผลิต และหรือ
แสดงหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของที่ กฟผ. เชื่อไดวามีการผลิตและจําหนายสูตลาดประเทศ
ไทยจริง 

16.1.2 บริษัทจะตองแจงรายชื่อ สถานท่ี ของผูแทนจําหนาย และราคากาตมน้ําไฟฟารุนน้ันใหกับ 
กฟผ.  

16.1.3 เพื่อเปนการตรวจสอบวา บริษัทมีการผลิตและจําหนายกาตมน้ําไฟฟารุนดังกลาว กฟผ. 
จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผูแทนจําหนายท่ีบริษัท แจงไวจํานวน 3 ราย 
เปนอยางนอย และผูแทนจําหนายจะตองสามารถสงกาตมน้ําไฟฟารุนนั้นๆ ใหกับ กฟผ. 
ได ในระยะเวลาที่เหมาะสมในดานการตลาด  

16.1.4 กาตมน้ําไฟฟารุนที่ไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะตองมีสัดสวนการตลาดใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน ในสัดสวนมากกวารอยละ 1 (หรือท่ี กฟผ. กําหนด
ภายหลัง) ของจํานวนกาตมน้ําไฟฟาทั้งตลาดในกลุมนั้นๆ  

16.1.5 กฟผ. มีสิทธิที่จะพิจารณา โดยใชขอมูลท่ี กฟผ. เชื่อวากาตมน้ําไฟฟารุนดังกลาวไมไดมี
การผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

16.2 บริษัท สามารถนําขอมูลของ กฟผ. ไปใชในการโฆษณา ประชาสัมพันธไดเฉพาะกาตมน้ําไฟฟาที่ได
มีการผลิตและจําหนายในตลาดในประเทศไทย ตามที่ กฟผ. ไดกําหนดไวในขอ 16.1 ขางตนแลว
เทานั้น 

16.3 ในกรณีท่ี บริษัท ไมไดดําเนินการผลิตกาตมน้ําไฟฟาท่ีไดฉลากแสดงประสิทธิภาพจาก กฟผ. ตาม
ขอกําหนดหรือบริษัทไดมีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. จะแจงยกเลิกการเขารวมโครงการของ
กาตมน้ําไฟฟารุนนั้นๆ โดยทางโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน และบริษัทจะตองดําเนินการ 
ดังน้ี 
16.3.1 บริษัทจะตองยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธของกาตมน้ําไฟฟารุนน้ัน ที่

อางอิงขอมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ทั้งทางโทรทัศน วิทยุ 
หนังสือพิมพ วารสารตางๆ ไมใหเผยแพรสูสาธารณะภายใน 2 วัน นับจากวันที่ กฟผ. 
แจงโดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 

16.3.2  บริษัทจะตองยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ เชนเดียวกับ ขอ 16.3.1 
สําหรับสื่อทางแผนปายท่ีปรากฏตอสาธารณะ ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ กฟผ. แจง
โดยโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน 



16.4  ในกรณีที่ บริษัท ละเลยไมปฏิบัติตามขอ 
แลวและไดมีการดําเนินการเปนคร้ังท่ี 
16.4.1 กฟผ. จะยกเลิกการเขารวมโครงการ
16.4.2 หาก บริษัท 

เก่ียวกับการยกเลิกการเขารวมโครงกา
16.5  รูปแบบฉลากที่สามารถลงโฆษณาได

ไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพน้ัน
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.6 รูปแบบฉลากที่ไมสามารถลงโฆษณาได
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ท้ังนี้เปนไปตามขอกําหนดการโฆษณาประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

ประเทศไทย วันท่ี 9 เมษายน 2539 
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ละเลยไมปฏิบัติตามขอ 16.3.1 และหรือ 16.3.2 หรือไดปฏิบัติตามขอ 
แลวและไดมีการดําเนินการเปนครั้งที่ 2 กฟผ. จะดําเนินการดังตอไปนี ้

จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ของบริษัทตลอดไป 
 ยังโฆษณา ประชาสัมพันธ ตอไป กฟผ. จะแจงประกาศในหนังสือพิมพ

ยวกับการยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร   
รูปแบบฉลากที่สามารถลงโฆษณาได  ใหแสดงสวนประกอบท้ังหมดของฉลาก
ไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพนั้น 

 
รูปแบบฉลากท่ีไมสามารถลงโฆษณาได 

ท้ังนี้เปนไปตามขอกําหนดการโฆษณาประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ การไฟฟาฝายผลิตแหง

 

หรือไดปฏิบัติตามขอ 16.3 

จะแจงประกาศในหนังสือพิมพ
 

ใหแสดงสวนประกอบท้ังหมดของฉลากกาตมน้ําไฟฟารุนที่

การไฟฟาฝายผลิตแหง
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17. มาตรการสําหรบับริษัทที่ทําผิดหลักเกณฑของโครงการฯ 
กรณีบรษิัทไมติดฉลากหลังจากไดรับฉลากแลว 
บริษัทผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑที่ไมติดฉลากหลังจากไดรับฉลากแลว  หรือไมแจงช่ือรุน และจํานวนของ

จํานวนกาตมน้ําไฟฟา ท่ีจําหนายในทองตลาดซึ่ง กฟผ. พบวามีกาตมน้ําไฟฟารุนน้ันจําหนายอยู  กฟผ. จะดําเนินการ
ดังนี้ 

17.1 กฟผ.จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ และระงับการใหฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเปน
ระยะเวลา 1 ป  และไมมีสิทธิรวมกิจกรรมทางการตลาดท่ี กฟผ. ดําเนินการ 

17.2 ในกรณีท่ีบริษัทผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑไมปฏิบัติตามขอกําหนดเปนครั้งท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิก
การเขารวมโครงการฯ ตลอดไป 

 

18. เครื่องหมายรับรองเบอร 5 
 กฟผ. ไดจดเคร่ืองหมายแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร 5 เปนเครื่องหมาย ซึ่งเจาของเครื่องหมายใชรับรอง
คุณภาพสินคาหรือบริการผูอื่นวาคุณภาพหรือลักษณะของสินคาหรือบริการนั้นมีคุณภาพหรือลักษณะเชนใด 
 เครื่องหมายรับรองเมื่อจดทะเบียนแลวเจาของเครื่องหมายมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะใชเครื่องหมายที่ได
จดทะเบียนไว กรณีผู อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจาของมีสิทธิฟองรองและเรียกคาเสียหายได ถาผูอื่นนํา
เครื่องหมายไปจดทะเบียนซ้ําสามารถฟองใหเพิกถอนได ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟานี้มีการ
จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตอกระทรวงพาณิชย โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายใหการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ต้ังอยูเลขท่ี 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ  ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  11130  
เปนผูดําเนินการ 
 การจดทะเบียนแลวจะไดรับการคุมครอง 10 ป เมื่อครบกําหนดแลวสามารถตออายุไปไดคราวละ 10 ป 
ผูประกอบการท่ีจะไดรับเครื่องหมายรับรองสินคา หรือผลิตภัณฑเบอร 5 จาก กฟผ. ไดจะตองมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑตอไปน้ี 

18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซึ่งทําการผลิตหรือจําหนายกาตมน้ําไฟฟา ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนด  
มีสิทธิที่จะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาไดจาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บ
บันทึกการอนุญาตท่ีไดใหเครื่องหมายรับรองโดยจะเก็บไว ณ ฝายปฏิบัติการดานการใชไฟฟา การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาน้ีใชกับกาตมน้ําไฟฟา โดยอาจผลิตในประเทศหรือนําเขา
จากตางประเทศ และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเอกสารโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

18.3 การอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาจะตองเปนไปตามแบบและเง่ือนไข
ที่กําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแหงประเทศไทยที่ใชบังคับในขณะน้ัน และตามขอกําหนด
ของโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดวิธีการ
ควบคุมและปองกันการใชเครื่องหมายโดยมิชอบ  ทั้งนี้ผูไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
เงื่อนไขโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินคาในดาน
ประโยชนที่มีตอการประหยัดพลังงานใหมากที่สุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได 

18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา การโฆษณาและการประชาสัมพันธตอเมื่อ
ไดรับอนุญาตจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5 ที่กําหนดไวเทาน้ัน 

18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาจะตองปรากฏที่ตัวสินคาตามหลักเกณฑการติด
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ โดยสามารถเห็นไดชัดเจนและตองใชฉลากแสดงระดับ
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ประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาตามรูปแบบและสีที่กําหนดโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
เทานั้น 

18.6 บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีไดรับอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาจะตอง
ยินยอมใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเขาตรวจสอบสถานท่ีไดเสมอ เพื่อตรวจสอบวามี
การใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาอยางถูกตองและเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด 

18.7 การอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาอาจถูกเพิกถอนได หากผูไดรับ
อนุญาตนําไปใชผิดไปจากขอบังคับนี้ หรือเมื่อ กฟผ. ไดรับการรองเรียนจากผูซ้ือสินคาหรือ กฟผ. 
ตรวจสอบทั้งในดานคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

18.8 การแกไขขอบังคับสําหรับการใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาจะทําไดตอเมื่อ
ไดรับความยินยอมจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเทาน้ัน 

18.9 ผูประกอบการไมสามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาเองไมวากรณีใดๆ 
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาที่นําไปติดบนกาตมน้ําไฟฟา ตองขอรับจาก กฟผ. 
เทานั้น ตามระเบียบที่กําหนด 

18.10 ผูท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของ กฟผ. ถือเปนความผิด
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกหรือท้ังจําทั้งปรับ กฟผ. 
จะดําเนินการตามกฎหมายทางแพงและอาญาจนถึงที่สุด 

 

19. หนวยงานและสถานท่ีติดตอ 
19.1 ผูรับผิดชอบ   : กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา ฝายปฏิบัติการดานการใชไฟฟา  
   การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
19.2 สถานที่ติดตอ   : เลขที่ 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย  
   จังหวัดนนทบุรี 11130   
19.3 หมายเลขโทรศัพท : 0 2436 8381 และ 0 2436 8385 โทรสาร 0 2436 8388 และ 0 2436 8297 

 

20. เอกสารอางอิง 
1. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม,“มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กาตมน้ําไฟฟา: 

คุณลักษณะท่ีตองการดานประสิทธิภาพพลังงาน มอก. 2588 – 2556”, กระทรวงอุตสาหกรรม, 
กทม, 2556  

2. http://www.labelno5.egat.co.th 
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ภาคผนวก 
แบบฟอรม กฟผ. 
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-  EK-02 แบบรายการขอมูลเพื่อขอทดสอบกาตมน้ําไฟฟา 
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 - EK-03 แบบรายการตอบรับผลการทดสอบกาตมน้ําไฟฟา
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 -  EK-04 ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นาํเขา เพื่อขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 


