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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร! 5  
เตารีดไฟฟ�า 
 

1. บทนํา 
รัฐบาลได�มีนโยบายส�งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน รณรงค�ให�ประชาชนรู�คุณค�าและใช�ไฟฟ)าอย�างประหยัดและ

มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป.นมาตรการท้ังให�ระดับหน�วยงานและประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟ)าฝ4ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองค�การของรัฐ ซ่ึงมีบทบาทอย�างชัดเจนในการมีส�วนร�วมรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อม
และสังคม จึงได�ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาอุปกรณ�ประสิทธิภาพสูง สําหรับติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�
ไฟฟ)า ภายใต�โครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5  

ด�วยกระทรวงพลังงานได�มอบหมายให� กฟผ. ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า โดยมี
จุดมุ�งหมายให�การใช�ไฟฟ)าของประเทศเป.นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการใช�
พลังงานโดยรวมของประเทศ ด�วยการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า (ฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 
หรือ ฉลากเบอร� 5)  เพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมให�มีการผลิต นําเข�า จําหน�าย เพ่ือให�เกิดการเลือกใช�อุปกรณ�ไฟฟ)า
ประสิทธิภาพสูง จนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า เป.นท่ีเชื่อถือและรู�จักกันแพร�หลายในปAจจุบัน 

ในปB 2554 กฟผ. มีแผนงานที่จะให�เตารีดไฟฟ)า เป.นอีกหนึ ่งอุปกรณ�ไฟฟ)าที ่เข�าร�วมโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 กฟผ. จึงจัดทําประกาศเชิญร�วมประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 เตารีดไฟฟ)า 
เม่ือเดือนพฤษภาคม 2554 และเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2554 ได�มีการลงนามความร�วมมือ (Memorandum of 
understanding : MOU) ระหว�างนายสุทัศน� ปAทมศิริวัฒน� ผู�ว�าการการไฟฟ)าฝ4ายผลิตแห�งประเทศไทย กับผู�บริหาร
บริษัทท่ีเข�าร�วมโครงการฯ โดยมีนายพิชัย นริพทะพันธุ� รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพลังงานร�วมเป.นสักขีพยาน 

จากความร�วมมือของบริษัทท่ีให�การสนับสนุน โครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 ในการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนําเข�า เป.นผลให�มีการจําหน�ายเตารีดไฟฟ)าท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ)าเกิดข้ึนในประเทศไทยต้ังแต�เดือนมกราคม 2556 เป.นต�นไป นับเป.นผลิตภัณฑ�อันดับท่ี 18 ใน
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 ท่ีมีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า ซ่ึงตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลในด�านการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล�อม อีกท้ังสอดคล�องกับสภาวการณ�ด�านเศรษฐกิจและ
พลังงานในปAจจุบัน โดยเป.นการส�งเสริมให�ประชาชนใช�ไฟฟ)าอย�างมีประสิทธิภาพอันจะเป.นประโยชน�ต�อ
ประเทศชาติในระยะยาว 
  

2. ช่ือโครงการ 

ตามที่ กฟผ. ได�มีการรณรงค�ให�มีการใช�อุปกรณ�ไฟฟ)าประสิทธิภาพสูง ภายใต�สัญลักษณ�ฉลากเบอร� 5 
โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายให�  กฟผ. รณรงค�ฉลากเบอร� 5 ให� เป.นท่ีแพร�หลายพร�อมกับพัฒนาให� มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเพ่ือรณรงค�ให�ประชาชนท่ัวประเทศร�วมใจกันประหยัดพลังงานและมีส�วนร�วม ซ่ึงในปB 
2550 เพ่ือเป.นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
80 พรรษา  

กฟผ. จึงได�เปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการประชาร�วมใจ ประหยัดไฟฟ)า” (Together Conservation)
เป.น “โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร! 5” ภายใต�โครงการใหญ� “รักพ5อ ใชพลังงานอย5างพอเพียง” 
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3. วัตถุประสงค! 
3.1 เพ่ือผลักดันให�เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเตารีดไฟฟ)าประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทย 
3.2 เพ่ือจูงใจและให�ข�อมูลแก�ผู�บริโภคในการเลือกซ้ืออุปกรณ�ประหยัดพลังงานไฟฟ)าประสิทธิภาพสูง 
3.3 เพ่ือช�วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
3.4 เพ่ือกระตุ�นและเสริมสร�างทัศนคติอันดีในด�านการอนุรักษ�พลังงานของชาติให�แก�ประชาชนและ

เยาวชน 
 

4. นโยบาย 
4.1  เพ่ือผลักดันให�เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพข้ันตํ่าของอุปกรณ�ไฟฟ)า (MEPs) 
4.2  การพัฒนาการผลิตอุปกรณ�ไฟฟ)าให�มีประสิทธิภาพสูง นําไปสู�การผลิตอุปกรณ�ไฟฟ)าประสิทธิภาพสูง (HEPs) 

 

5. เป�าหมายโครงการ 
รณรงค�และผลักดันให�ประชาชนเลือกใช�เตารีดไฟฟ)าท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าโดย

คํานึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ)าเป.นหลัก อันจะส�งผลรวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติโดยรวม 
 

6. แนวทางการดําเนินโครงการ 
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 เตารีดไฟฟ)า เป.นภาคสมัครใจ (voluntary) โดย กฟผ. สนับสนุน

ค�าใช�จ�าย ได�แก� ค�าทดสอบ ค�าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า ค�าโฆษณาและประชาสัมพันธ� ซ่ึง 
กฟผ. จะรับภาระค�าทดสอบกรณีผู�ผลิตในประเทศส�งทดสอบกับโครงการฯ ในครั้งแรกของรุ�นนั้นๆ สําหรับกรณี 
ผู�นําเข�า และผู�ผลิตในประเทศท่ีต�องการส�งทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไป (รุ�นเดิม) จะต�องรับภาระค�าทดสอบเอง 

6.1 กําหนดเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพของเตารีดไฟฟ)าและดําเนินการให�มีการติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าของเตารีดไฟฟ)าท่ีผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพตามข�อกําหนด 

6.2 ดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ� และเผยแพร�ข�อมูลท่ีถูกต�องชัดเจนแก�ประชาชน 
6.3 ส�งเสริมให�เกิดตลาดอุปกรณ�ไฟฟ)าประสิทธิภาพสูง 

 

7. ประโยชน!ท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ 
7.1 เป.นการส�งเสริมให�ประชาชนตระหนักถึงการใช�พลังงานไฟฟ)าอย�างมีประสิทธิภาพอันจะส�งผล

รวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 
7.2 ประชาชนมีข�อมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซ้ือเตารีดไฟฟ)าเพ่ิมมากข้ึน 
7.3 สามารถช�วยลดค�าใช�จ�ายด�านพลังงานไฟฟ)าลงได�ในระดับหนึ่ง โดยยังคงประสิทธิภาพของการ

ใช�อุปกรณ�ไฟฟ)าเช�นเดิม 
7.4 ก�อให�เกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณ�ไฟฟ)าท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 
7.5 เป.นอีกทางหนึ่งในการช�วยอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ ลดเงินตราออกต�างประเทศและลดการนําเข�า

เชื้อเพลิงจากต�างประเทศในการผลิตไฟฟ)า 
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8. การดําเนินโครงการ 
8.1 จัดการประชุม ซ่ึงประกอบด�วยผู�แทนจากกลุ�มบริษัทผู�ผลิต นําเข�า และจัดจําหน�ายเตารีดไฟฟ)า ผู�แทน

จากหน�วยงานทดสอบ และ กฟผ. เพ่ือพิจารณาดําเนินการให�เกิดตลาดเตารีดไฟฟ)าประสิทธิภาพสูง 
8.2 จัดทําแผนการดําเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเป)าหมายการดําเนินการ 
8.3 กําหนดขนาด รุ�น และรายละเอียดของเตารีดไฟฟ)าท่ีจะดําเนินการทดสอบ 
8.4 สุ�มตัวอย�างจากบริษัทผู�ผลิตฯ และส�งหน�วยงานท่ีดําเนินการทดสอบ  
8.5 ดําเนินการทดสอบและแจ�งผลการทดสอบโดยหน�วยงานทดสอบ 
8.6 การจัดระดับประสิทธิภาพ และแจ�งผลทดสอบโดย กฟผ. 
8.7 จัดทําและส�งมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า 
8.8 การรณรงค� และจูงใจประชาชนให�ใช�เตารีดไฟฟ)าประสิทธิภาพสูง 
8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 

 

9. รายละเอียดการดําเนินโครงการท่ีผ5านมา 
การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 เตารีดไฟฟ)า ได�มีการจัดการประชุมและกิจกรรมอย�าง

ต�อเนื่อง โดยได�รับความร�วมมือจากบริษัทผู�ผลิต นําเข�า และจัดจําหน�ายเตารีดไฟฟ)า ซ่ึงในแต�ละการประชุมหรือ
กิจกรรมได�มีวาระสําคัญ ดังนี้ 

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 แจ�งข�อมูลด�านการตลาด การศึกษาเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ และ
ขอบข�ายคุณสมบัติเตารีดไฟฟ)า มาตรฐานท่ีใช�ในการทดสอบพร�อม
อธิบายวิธีการทดสอบ  

วันท่ี 15 มิถุนายน 2554  ผู�แทนจากหน�วยงานทดสอบ อธิบายวิธีการทดสอบเตารีดไฟฟ)า ตาม
มาตรฐาน IEC 60311 พร�อมชมการสาธิตการทดสอบท่ีห�องทดสอบ  

วันท่ี 10 สิงหาคม 2554 กําหนดวิธีการทดสอบเบ้ืองต�น และพิจารณากําหนดระดับมาตรฐาน
ความเรียบของผ�าเป.นเกณฑ� แผนการดําเนินการติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าเพ่ือวางจําหน�าย และตําแหน�งการติดฉลากฯ 
พร�อมแจ�งข�อกําหนดโครงการฯ เรื่องการสุ�มกลับทดสอบ 

วันท่ี 26 ธันวาคม 2554  พิธ ีลงนามความร�วมมือ (MOU) โครงการฯ เตารีดไฟฟ)า ระหว�าง
ผู�ประกอบการ กับ กฟผ. 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ� 2555 พิจารณาและกําหนดเกณฑ�ระดับมาตรฐานความเรียบของผ�า พร�อมแจ�ง
ขนาดฉลากฯ และตําแหน�งการติดฉลากฯ รวมถึงวันเริ่มส�งทดสอบ 

วันท่ี 29 สิงหาคม 2555 พิจารณาทบทวนและกําหนดเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ และระดับ
มาตรฐานความเรียบของผ�า พร�อมท้ังแจ�งข�อกําหนดโครงการฯ เรื่องการ
เทียบรุ�น 

วันท่ี 16 ตุลาคม 2555 พิจารณารายละเอียดข�อมูลท่ีแสดงค�าหน�าฉลากฯ การคํานวณค�าไฟฟ)า 
และข�อกําหนดโครงการฯ เรื่องการสุ�มกลับทดสอบ 

เดือน มกราคม 2556 เริ่มวางจําหน�ายเตารีดไฟฟ)าเบอร� 5  
ซ่ึงขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 เตารีดไฟฟ)า ยังคงดําเนินการต�อไปอย�างต�อเนื่อง 
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10. ข้ันตอนการขอเขาร5วมโครงการ 
10.1 ผู�ผลิต/ผู�นําเข�า และ/หรือผู�จัดจําหน�ายท่ีประสงค�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนด

โครงการฯ โดยผู�มีอํานาจลงนามหรือผู�ได�รับมอบอํานาจลงนามพร�อมประทับตราบริษัท ในหนังสือ
ยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 เตารีดไฟฟ)า และส�งกลับท่ีกอง
ปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า ฝ4ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ)า กฟผ. สํานักงานใหญ� 

10.2 บริษัทต�องยื่นแบบแจ�งความจํานงและต�องกรอกรายละเอียดเตารีดไฟฟ)าในแบบฟอร�มของ กฟผ. 
พร�อมท้ัง จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 - หนังสือขอเข�าร�วมโครงการฯ (ใบปะหน�า) ลงนามบริษัท 
แบบฟอร!ม กฟผ. (สามารถดูได�ในภาคผนวก) 
- แบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการฯ (IR-01) * 
- แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบเตารีดไฟฟ)า (IR-02) ** 

 - แบบฟอร�มรูปถ�าย 
เอกสารประกอบ 
 - ใบรับแจ�งประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (รง.2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) 

หรือใบอนุญาตให�ใช�ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) หรือใบรับรองจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 - ใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม  (ภพ.20) 
 - หนังสือรับรองจดทะเบียนเป.นนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�) 
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า 
- ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให�ต�องเป.นไปตามมาตรฐาน 
(มอ.4) ในกรณีผลิตในประเทศ หรือใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให�ต�องเป.นไปตามมาตรฐานเข�ามาเพ่ือจําหน�ายในราชอาณาจักร (มอ.6) ในกรณีนําเข�า 
ตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม  เตารีดไฟฟ)า เฉพาะด�านความปลอดภัย มอก. 366-
2547 

   - รายละเอียดแบบโครงสร�าง (Drawing) และระบบไฟฟ)า 
1. แบบโครงสร�างเตารีดไฟฟ)า  
2. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (Specification)  

หมายเหตุ  - * บริษัทรับจ�างผลิต (Original Equipment Manufacturer - OEM) ส�งแบบฟอร�ม IR-01 ของ
ท้ังบริษัทรับจ�างผลิตและบริษัทผู�จ�างผลิตพร�อมเอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า 

 - ** สําหรับกรณีเทียบรุ�นซ่ึงสามารถเทียบรุ�นได�ไม�เกิน 4 รุ�นต�อการเทียบรุ�น 1 ครั้ง 
 - ใบ รง.2, รง.4, กนอ., ภพ. 20, หนังสือรับรองจดทะเบียนเป.นนิติบุคคล (ตามประมวล

กฎหมายแพ�งและพาณิชย�) และหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า ส�งในครั้ง
แรกท่ีเข�าร�วมโครงการฯ และส�งเอกสารปรับปรุงข�อมูล (Update) ให� กฟผ. เป.นรายปB  
และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�อง บริษัทต�องแจ�งและส�ง
ข�อมูลเพ่ิมเติมให�กับ กฟผ.  
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10.3 กฟผ. กําหนดวันส�งตัวอย�างทดสอบเตารีดไฟฟ)าท่ีหน�วยงานทดสอบ 
  หลังจาก กฟผ. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารว�าครบถ�วนและถูกต�องหรือไม� พร�อมท้ัง

ตรวจสอบรายละเอียดข�อมูลของเตารีดไฟฟ)าโดยพิจารณา ขอบข�ายเตารีดไฟฟ)า การดําเนิน
มาตรการลงโทษเรื่องการสุ�มกลับทดสอบหรือเป.นรุ�นเดิมหรือไม� และพิจารณาภาระค�าใช�จ�ายใน
การทดสอบ ซ่ึงถ�าเอกสารครบถ�วนและถูกต�องเรียบร�อยแล�ว กฟผ. จะนัดวันส�งตัวอย�างเตารีด
ไฟฟ)าท่ีหน�วยงานทดสอบ โดยการส�งเตารีดไฟฟ)าเพ่ือทดสอบค�าประสิทธิภาพ เป.นไปตาม ข�อท่ี 
11 

10.4 การตรวจสอบคุณสมบัติเตารีดไฟฟ)า 
  เม่ือหน�วยงานทดสอบรับตัวอย�างทดสอบเตารีดไฟฟ)าไว� จะตรวจสอบรายละเอียดเตารีดไฟฟ)า 

ซ่ึงรายละเอียดของตัวอย�างทดสอบจะต�องตรงกันกับรายละเอียดในเอกสารท่ีบริษัทยื่นแบบแจ�ง
ความจํานงขอทดสอบเตารีดไฟฟ)า 

10.5 หน�วยงานทดสอบทดสอบเตารีดไฟฟ) าตามมาตรฐาน IEC 60311 Edition 4.1:2006-02 และ
ข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 เตารีดไฟฟ)า 
หมายเหตุ   เม่ือทดสอบตัวอย�างเตารีดไฟฟ)าแล�วเสร็จ ขอให�บริษัทติดต�อรับตัวอย�างเตารีดไฟฟ)า

ท่ีทดสอบคืนหลังจากท่ีทําการทดสอบแล�วเสร็จภายในระยะเวลา 10 วัน 
10.6 หน�วยงานทดสอบแจ�งผลทดสอบเตารีดไฟฟ)าให� กฟผ. ทราบ 
10.7 กฟผ. แจ�งผลการทดสอบเตารีดไฟฟ)าให�บริษัททราบ 

กฟผ. จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจ�งผลการทดสอบพร�อมระดับประสิทธิภาพให�บริษัท
ทราบ โดยการกําหนดระดับประสิทธิภาพ เป.นไปตาม ข�อท่ี 13  
หมายเหตุ  กรณีบริษัทเป.นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายการทดสอบ บริษัทต�องดําเนินการชําระเงินให�แล�ว

เสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได�รับใบแจ�งค�าบริการทดสอบจากหน�วยงานทดสอบ 
หากยังไม�ชําระเงินท่ีหน�วยงานทดสอบ กฟผ. จะยังไม�แจ�งผลการทดสอบให�กับบริษัท
และไม�ทดสอบเตารีดไฟฟ)ารุ�นอ่ืนด�วย 

10.8 บริษัทต�องตอบรับผลการทดสอบและแจ�งแผนการผลิตรายเดือนให� กฟผ.  
เม่ือบริษัทได�รับแจ�งผลการทดสอบแล�ว บริษัทต�องทําหนังสือตอบรับผลการทดสอบให� กฟผ. 

ไม�ว�าจะรับผลการทดสอบหรือไม�รับผลการทดสอบก็ตาม ซ่ึงในกรณีบริษัทต�องการขอฉลากฯ ให�
บริษัทแจ�งความต�องการพร�อมข�อมูลการผลิตให� กฟผ. ทราบ 

การตอบรับผลทดสอบแบ�งเป.น 2 กรณีคือ 
 กรณีท่ี 1 บริษัทรับผลทดสอบ 

บริษัทรับผลทดสอบและต�องการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า โดยส�ง
แบบฟอร�ม กฟผ. ดังนี้ 

- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเตารีดไฟฟ)า (IR-03) 
- ตารางแสดงปริมาณการผลิตเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�

ไฟฟ)าเตารีดไฟฟ)า (IR-04) 
ภายใน 7 วันทําการ หลังจากท่ี กฟผ. ทําการแจ�งผลทดสอบอย�างเป.นทางการ หากพ�น

กําหนดนี้ กฟผ. ถือว�า บริษัทไม�ตอบรับผล จะเป.นไปตามเง่ือนไขโครงการฯ ตามข�อท่ี 10.8 
กรณีท่ี 2  
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กรณีท่ี 2 บริษัทไม�รับผลทดสอบ 
บริษัทกรอกแบบรายการตอบรับผลการทดสอบเตารีดไฟฟ)า (IR - 03) ระบุไม�ยินดีขอรับ

ผลการทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ พร�อมระบุสาเหตุท่ีไม�รับผลการทดสอบ 
 หมายเหตุ  กรณี กฟผ. เป.นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบ หากบริษัทไม�รับผลการทดสอบ 

กฟผ. ดําเนินการเรื่องค�าทดสอบ ดังนี้ 
- กรณีบริษัทไม�รับผลทดสอบและต�องการปรับปรุงเพ่ือส�งทดสอบใหม� ในรุ�นเดิม 

บริษัทจะต�องเป.นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบครั้งต�อไป (ครั้งท่ี 2 ข้ึนไป) 
- กรณีบริษัทไม�รับผลทดสอบ และไม�ปรับปรุงเตารีดไฟฟ)า หากบริษัทต�องการส�ง

เตารีดไฟฟ)าทดสอบรุ�นใหม� บริษัทจะต�องเป.นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบ
เพ่ือชดเชยเตารีดไฟฟ)าในรุ�นเดิมท่ีไม�รับผลการทดสอบ 

-  กรณีบริษัทไม�ตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดและล�วงเลยไปจนถึง 
30 วัน กฟผ. จะยกเลิกผลการทดสอบนั้น 

10.9  กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าตามแบบรายการตอบรับผลการ
ทดสอบเตารีดไฟฟ)าและตามแผนการผลิตของบริษัท 

10.10 บริษัทรับมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า 
10.11 ข�อปฏิบัติในการรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าหลังจากผ�านการทดสอบ 

10.11.1  หลังจากได�รับฉลากฯ บริษัทผู�ผลิตจะต�องติดฉลากฯ เตารีดไฟฟ)าในรุ�นนั้นๆ ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน    

10.11.2 บริษัทต�องติดฉลากฯ ในรุ�นที่ กฟผ. รับรองให�ตรงกับรุ�นตาม มอก. และจะต�อง
จัดทําเอกสารส�งเสริมการขาย และโฆษณาต�อผู�บริโภคในชื่อเดียวกัน โดยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ� เป.นไปตาม ข�อท่ี 16 

10.11.3  บริษัทติดฉลากฯ เตารีดไฟฟ)า เป.นไปตาม ข�อท่ี 14.2 
10.11.4  บริษัทไม�สามารถจัดทําฉลากฯ เองไม�ว�ากรณีใดๆ ฉลากฯ ท่ีนําไปติดบนเตารีดไฟฟ)าต�อง

ขอรับจาก กฟผ. เท�านั้น เป.นไปตาม ข�อท่ี 18  
10.11.5 การขอฉลากฯ ให�ขอได�อย�างต�อเนื่อง ห�ามขอเพ่ือนําไปกักตุน เนื่องจาก กฟผ. ต�อง

เปลี่ยนหน�าฉลากฯ ตามการเปลี่ยนแปลงของค�าไฟฟ)า, เปลี่ยนปB ค.ศ. หรือดําเนิน
มาตรการลงโทษในสุ�มกลับทดสอบ เป.นต�น และเตารีดไฟฟ)ารุ�นใดได�หยุดขอฉลากฯ 
เกิน 2 ปB จะยกเลิกฉลากฯ ในรุ�นนั้นๆ 

10.11.6 กรณีท่ีบริษัทต�องการเปลี่ยนชื่อรุ�นก�อนแจ�ง กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลากฯ ให�บริษัททําหนังสือ
เพ่ือเปลี่ยนชื่อรุ�นแจ�ง สมอ.  เพ่ือขอเอกสาร มอก. ชื่อรุ�นใหม�และทําหนังสือเปลี่ยนชื่อ
รุ�นดังกล�าวแจ�ง กฟผ. 

10.11.7 ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ�น (ตัวอย�างทดสอบฯ) ถ�ามีการเปลี่ยนแปลง
ส�วนประกอบอย�างใดอย�างหนึ่งของรุ�นนั้นๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต�องส�งมาทดสอบ
ใหม�ตามข้ันตอนการทดสอบถ�ามิได�แจ�งถือว�าผิดข�อกําหนดของโครงการฯ 
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10.12 การรับภาระค�าใช�จ�าย 
10.12.1 ค�าทดสอบประสิทธิภาพเตารีดไฟฟ)า 
กฟผ. รับภาระค�าทดสอบในกรณี ดังนี้ 
- บริษัทผู�ผลิตในประเทศ ท่ีดําเนินการส�งทดสอบตัวอย�างเตารีดไฟฟ)าเพ่ือทดสอบหาค�า
ประสิทธิภาพครั้งแรกของรุ�นนั้นๆ ท้ังนี้บริษัทต�องส�งเอกสารและดําเนินการตามข�อกําหนด
โครงการฯ โดยเตารีดไฟฟ)ารุ�นนั้นต�องได�รับใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระราช
กฤษฎีกาข�อกําหนดให�เป.นไปตามมาตรฐาน (แบบ มอ.4 หรือ มอ.6) แล�วเท�านั้น 

บริษัท รับภาระค�าทดสอบในกรณี ดังนี้ 
- ผู�นําเข�า : รับภาระค�าทดสอบเองท้ังหมด 
- ผู�ผลิตในประเทศ : รับภาระค�าทดสอบในกรณีต�อไปนี้ 
� กรณีบริษัทส�งตัวอย�างทดสอบเตารีดไฟฟ)ารุ�นเดิม ครั้งท่ี 2 ข้ึนไป เนื่องจากการ ส�งตัวอย�าง

ทดสอบเตารีดไฟฟ)าครั้งแรกไม�ผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพของโครงการฯ หรือผ�าน
เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพแต�ไม�พอใจผลทดสอบ ต�องการปรับปรุงและส�งทดสอบใหม�ในรุ�น
เดิม การส�งทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไปบริษัทต�องรับภาระค�าทดสอบเพ่ือชดเชยกับการทดสอบ
ครั้งแรก 

� กรณีบริษัทไม�ผ�านเกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ ในการส�งทดสอบครั้งแรก 
และไม�มีการปรับปรุงรุ�นเดิมเพ่ือทดสอบใหม� บริษัทต�องรับภาระค�าทดสอบรุ�นอ่ืนชดเชย
กับการทดสอบรุ�นเดิม 

� บริษัทต�องแจ�งตอบรับผลการทดสอบ และแจ�งแผนการผลิตรายเดือน ตามระยะเวลาท่ี
กําหนดหากล�วงเลยไปจนถึง 30 วัน หลังจากนั้นบริษัทไม�สามารถใช�ผลการทดสอบ
ดังกล�าวได�อีก และบริษัทต�องรับภาระค�าทดสอบรุ�นอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุ�นเดิม  

� กรณีท่ีเตารีดไฟฟ)านั้นเป.นเครื่องท่ีผลิตจากบริษัทผู�รับจ�างผลิต (OEM) ถ�าหากส�งตัวอย�าง
เตารีดไฟฟ)าทดสอบแล�วไม�ผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพของโครงการฯ บริษัทผู�รับจ�าง
ผลิต (OEM) ต�องเป.นผู�รับภาระค�าทดสอบ 

� กรณีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทไม�มารับฉลากฯ ภายใน 15 วันทําการ นับจาก
วันท่ี กฟผ. แจ�งรับฉลากฯ บริษัทต�องรับภาระค�าทดสอบในรุ�นนั้น 

� กรณีท่ีบริษัททดสอบผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพของโครงการฯ แล�วไม�ขอฉลากฯ หรือ
ได�รับฉลากฯ แล�ว แต�ไม�ดําเนินการผลิต บริษัทต�องรับภาระค�าทดสอบในรุ�นนั้น 
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10.12.2 ค�าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า : กฟผ. เป.นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายใน
การจัดทําฉลากฯ ท้ังหมด ยกเว�นกรณี ต�อไปนี้ 
� กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทไม�มารับฉลากฯ 

ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งรับฉลากฯ บริษัทต�องเป.นผู�รับภาระ
ค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�วในรุ�นนั้นท้ังหมด  

� หลังจากได�รับฉลากฯ แล�วแต�บริษัทไม�มีการผลิต บริษัทต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�ายใน
การจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�วในรุ�นนั้นท้ังหมด 

� กรณีท่ี กฟผ. จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทต�องการ
เปลี่ยนชื่อรุ�น  บริษัทจะต�องแสดงเอกสาร มอก. ชื่อรุ�นใหม�จาก สมอ. พร�อมทํา
หนังสือขอเปลี่ยนชื่อรุ�นดังกล�าวแจ�งมายัง กฟผ. เพ่ือจัดทําฉลากฯ ใหม� ท้ังนี้ บริษัท
ต�องเป.นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�วในรุ�นนั้น
ท้ังหมด 

� กรณีท่ี กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�มีความผิดท่ีเกิด
จากบริษัท บริษัทต�องเป.นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. จัดพิมพ�
แล�วในรุ�นนั้นท้ังหมด 
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ข้ันตอนการขอเขาร5วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร! 5 เตารีดไฟฟ�า 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรณีบริษัทต�องการทดสอบ
เตารดีไฟฟ)าใหม�และจะส�ง

ทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไป 
บริษัทต�องรับภาระค�า
ทดสอบเองท้ังหมด 

บริษัท ตอบรับผลการทดสอบ (IR–03) 
 และแจ�งแผนการผลิตรายเดือน (IR–04) 

บริษัทยื่นแบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการฯ ประกอบด�วย  
- แบบฟอร�ม กฟผ.  IR–01, IR–02, รูปถ�าย 
- ใบ มอ.4 หรือ มอ.6 ตาม มอก. 366–2547  
- รายละเอียดแบบโครงสร�าง (Drawing) และระบบไฟฟ)า รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ 
(Specification) ของเตารีดไฟฟ)ารุ�นท่ีขอร�วมโครงการฯ  
- รง. 2 หรือ รง.4 หรือ กนอ.,  ภ.พ.20, หนังสือรับรองจดทะเบียนเป.นนิติบุคคล และหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค�า (ส�งครั้งแรกและUpdate ให� กฟผ. รายปB) 

ตรวจสอบคุณสมบัติเตารีดไฟฟ)าท่ีหน�วยงานทดสอบ (Specification)  
 

ทดสอบเตารีดไฟฟ)า โดยหน�วยงานทดสอบ  
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

หน�วยงานทดสอบแจ�งผลการทดสอบให� กฟผ. ทราบ (Testing report) 

กฟผ. แจ�งผลการทดสอบให� บริษัท ทราบ 
 

กฟผ. กําหนดนัดวันส�งตัวอย�างทดสอบเตารีดไฟฟ)า 

รับผล 

บริษัทรับมอบฉลากฯ 

ไม�รับผล
ผล 

กฟผ. ส่ังพิมพ�ฉลากฯ ตามตามแบบตอบรับผลทดสอบเตารีดไฟฟ)าและตามแผนการผลิต  
 

บริษัทลงนามยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฯ  
ในการขอเข�าร�วมโครงการฯ ครั้งแรก /หรือ กฟผ. แจ�งปรับปรุงข�อกําหนด 

กฟผ. ตรวจสอบเอกสารว�า
ครบถ�วนและถูกต�องหรือไม� 

 

ใช� 

ไม�ใช� 
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11. การส5งเตารีดไฟฟ�าเพ่ือทดสอบค5าประสิทธิภาพ 
• ขอบข5ายเตารีดไฟฟ�าท่ีสามารถส5งเขาร5วมโครงการฯ มีดังนี้  

- ประเภท  เตารีดไฟฟ)าแบบแห�ง (Dry Type) 
   เตารีดไฟฟ)าแบบไอน้ํา (Steam Type) 
- เตารีดไฟฟ)าทุกขนาดวัตต� ใช�งานกับไฟฟ)ากระแสสลับเฟสเดียว ความถ่ีท่ีกําหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ)าท่ี

กําหนดไม�เกิน 250 V 
- เตารีดไฟฟ)าท่ีผลิตท้ังในประเทศหรือนําเข�า เพ่ือจําหน�ายในประเทศไทย  
- ไม�เป.นรุ�นท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ)าของโครงการฯ ภายใน 1 ปB นับจาก

การแจ�งผลสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ)า 
  ท้ังนี้ เตารีดไฟฟ)าดังกล�าวต�องผ�านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม  เตารีดไฟฟ)า เฉพาะ

ด�านความปลอดภัย มอก. 366-2547 
• การส5งตัวอย5างทดสอบ บริษัทจะต�องส�งเตารีดไฟฟ)า ตาม วัน เวลาท่ีกําหนด ท่ีหน�วยงานทดสอบ หรือ

การไฟฟ)าฝ4ายผลิตแห�งประเทศไทย สํานักงานใหญ� การส�งตัวอย�างทดสอบแบ�งออกเป.น 2 กรณี คือ 

กรณีท่ี 1 การส5งทดสอบแบบปกติ  
บริษัทส�งทดสอบเตารีดไฟฟ)าเพ่ือทดสอบจํานวน 1 เครื่อง ต�อ 1 รุ�น ซ่ึงตองมีลักษณะเหมือนกัน

กับผลิตภัณฑ!ท่ีจะผลิตเพ่ือจําหน5ายจริง    

กรณีท่ี 2 การส5งทดสอบเพ่ือเทียบรุ5น 
การเทียบรุ
น หมายถึง การใช�ผลการทดสอบเตารีดไฟฟ)าเพียง 1 รุ�น เป.นค�าแทนผลการทดสอบ

เตารีดไฟฟ)ารุ�นอ่ืนๆ ได� โดยเตารีดไฟฟ)ารุ�นท่ีใช�ผลร�วมต�องมีคุณสมบัติท่ีมีผลต�อค�าประสิทธิภาพพลังงาน
เหมือนกัน เพียงเปลี่ยนแปลงข�อมูลผลิตภัณฑ� เช�น  เปลี่ยนชื่อรุ�น ชื่อเครื่องหมายการค�า สี เป.นต�น ซ่ึง
บริษัทสามารถใช�ผลทดสอบเทียบรุ�นกันได�ไม�เกินครั้งละ 4 รุ�นต�อการเทียบรุ�น 1 ครั้ง โดยบริษัทจะต�อง
จัดเตรียมเตารีดไฟฟ)าให�ครบทุกรุ�น เพ่ือให� กฟผ. ตรวจสอบคุณสมบัติ  และดําเนินการพิจารณาสุ�มเลือกรุ�น
ท่ีเป.นตัวหลัก (Main model) 1 เครื่อง เป.นตัวท่ีทดสอบเพ่ือทําการทดสอบหาค�าประสิทธิภาพต�อไป  

 

12. การทดสอบเตารีดไฟฟ�าตามมาตรฐาน 
การทดสอบเตารีดไฟฟ)าในโครงการฯ จะดําเนินการทดสอบเตารีดไฟฟ)า ซ่ึงมีรายละเอียดการทดสอบ

ดังต�อไปนี้ 
12.1  มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบเตารีดไฟฟ)า ดําเนินการทดสอบท่ีหน�วยงานทดสอบ ห�องปฏิบัติการท่ีมีระบบการควบคุม
ความเสถียรภาพทางไฟฟ)า เช�น แรงดันไฟฟ)า ความถ่ี โดยมีระบบควบคุมสภาวะแวดล�อม เพ่ือเป.นการควบคุมการ
ทดสอบให�อยู�ในสภาวะเดียวโดยตลอดการทดสอบ  

มาตรฐานการทดสอบเตารีดไฟฟ)าโครงการฯ  
- IEC 60311 Edition 4.1:2006-02 Electric irons for household or similar use – 

Methods for measuring performance 
- ข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 เตารีดไฟฟ)า 
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12.2  ขอบข�ายการทดสอบ 
-   ทดสอบการใช�พลังงานไฟฟ)าในการเพ่ิมความร�อน  
-   ทดสอบการใช�พลังงานไฟฟ)าในการรีดผ�า 
-   ทดสอบความเรียบของผ�า 

12.3   การทดสอบ 
12.3.1  ข�อกําหนดท่ัวไป 

12.3.1.1 ควบคุมอุณหภูมิภายในห�องทดสอบให�อยู�ในพิกัดค�า 23 ± 2 °C ตลอดการ
ทดสอบ 

12.3.1.2 ควบคุมค�าแรงดันไฟฟ)าป)อนเข�า 220 V ± 10% ตลอดการทดสอบ 
12.3.1.3 ระหว�างการทดสอบต�องไม�มีการไหลเวียนของอากาศ 

12.3.2 เครื่องมือทดสอบ 
12.3.2.1 ชุดวัดอุณหภูมิ ประกอบด�วย สายเทอร�มอคัปเป�ล เส�นผ�านศูนย�กลางไม�เกิน 0.3 

mm ความเท่ียงตรงไม�น�อยกว�า Class 1 ใน IEC 60051-1 แผ�นเงินกลมเส�น
ผ�านศูนย�กลาง 10 mm หนา 1 mm วางบนแท�งเซรามิกใส�สายเทอร�มอคัปเป�ล
แยกเส�น (รูปท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      รูปท่ี 1 ชุดวัดอุณหภูมิ 
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12.3.2.2  ท่ีตั้ง 3 ขา สูงจากฐานไม�ต่ํากว�า 100 mm (รูปท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            รูปท่ี 2 ท่ีตั้ง 3 ขา 
 

12.3.2.3 ผ�าฝ)ายมาตรฐาน ISO 150-F  
12.3.2.4 แท�นทดสอบการรีด ตามมาตรฐาน IEC 60311 Edition 4.1:2006-02 (รูปท่ี 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a

b

mm100〉h

รูปท่ี 3 แท�นทดสอบการรีด 
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12.3.2.5 อุปกรณ�ทําผ�ายับ (รูปท่ี 4) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

รูปท่ี 4 อุปกรณ�ทําผ�ายับ 

12.3.2.6 เครื่องบันทึกข�อมูล  
12.3.2.7 เครื่องวัดกําลังไฟฟ)า 
12.3.2.8 มัลติมิเตอร� 
12.3.2.9 นาฬิกาจับเวลา 
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12.3.3 วิธีทดสอบการใช�พลังงานในการเพ่ิมความร�อน (ช�วงทําอุณหภูมิ) 
12.3.3.1 แยกประเภทการเตรียมการทดสอบการช�วงทําอุณหภูมิตามการใช�งาน  

- สําหรับเตารีดแบบแห�ง ให�วางเตารีดไฟฟ)าบนส�วนต้ัง 
 - สําหรับเตารีดไฟฟ)าแบบไอน้ําที่มีการเติมน้ําในภาชนะบรรจุน้ําที่อยู�ในตัว

เตารีดไฟฟ)า ให�วางเตารีดไฟฟ)าไว�บนส�วนต้ัง แล�วเติมน้ํากลั่นท่ีมีอุณหภูมิ 20 
± 2 °C ปริมาตรตามท่ีผู�ผลิตระบุ  

 - สําหรับเตารีดไฟฟ)าแบบไอน้ําท่ีมีการต�มน้ําจากภาชนะบรรจุน้ําหรือหม�อต�ม
น้ําแยกต�างหาก ให�วางเตารีดไฟฟ)าไว� ณ ท่ีวางเตารีดไฟฟ)า (ชุดต�มน้ํา) แล�ว
เติมน้ํากลั่นท่ีมีอุณหภูมิ 20 ± 2 °C ปริมาตรตามท่ีผู�ผลิตระบุ 

12.3.3.2 ต้ังเทอร�มอสแตต (Thermostat) เพื่อให�อุณหภูมิเฉลี่ยของแผ�นฐาน(Sole 
plate) เป .น  190 ± 10 °C และสําหรับ เตารีดไฟฟ)าแบบไอน้ํา  ให�ปรับ
อุปกรณ�คุมค�าการจ�ายไอน้ําไว�ท่ีค�าสูงสุด 

12.3.3.3 ป)อนแรงดันไฟฟ)า 220 V ± 10% 
12.3.3.4 บันทึกค�าพลังงานไฟฟ)าท่ีใช� ช�วงทําอุณหภูมิ (E1) จนถึงเตารีดไฟฟ)าเข�าสู�สภาวะ

คงตัว (Steady) ท่ีอุณหภูมิเฉลี่ยของแผ�นฐานเป.น 190 ± 10 °C  
12.3.3.5 สําหรับการบันทึกอุณหภูมิเฉลี่ยของแผ�นฐานจะต�องคํานวณ จากค�าอุณหภูมิ

สูงสุดและตํ่าสุดท่ีเข�าสู�สภาวะคงตัว โดยค�าอุณหภูมิเฉลี่ยของแผ�นฐานได�จาก
อุณหภูมิสูงสุด 5 ค�า และค�าอุณหภูมิตํ่าสุด 5 ค�า ดังแสดงตามรูปท่ี 5 ซ่ึงค�า
อุณหภูมิเฉลี่ยของแผ�นฐานต�องอยู�ในช�วง 190 ± 10 °C จึงจะใช�ในการทดสอบได� 
และนําค�ามาใช�ในการต้ังค�าการทดสอบได� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 กราฟแสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแผ�นฐานหลังจากป)อน
แหล�งจ�ายไฟฟ)า 
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12.3.4 วิธีทดสอบการใช�พลังงานในการรีดผ�า (ช�วงรีดผ�ามาตรฐาน 10 นาที) 
12.3.4.1 เตรียมผ�าทดสอบ 

- นําผ�าฝ)ายมาตรฐาน ISO 105-F ขนาด ขนาด 600 mm X 1500 mm โดย
แบ�งผ�าออกเป.น 5 แถบ แถบละ 300 mm (ไม�ตัด แต�ขีดด�วยปากกา) เก็บไว�ท่ี
อุณหภูมิ 23 ± 2 °C เป.นเวลาอย�างน�อย 48 h  

- คลี่ผ�าออกแล�วพรมด�วยน้ําอุ�นอุณหภูมิ 45 ± 5°C ให�ท่ัว จนกระท่ังมวลของ
ผ�าเพ่ิมข้ึน 10 - 15% ของมวลผ�าแห�ง  

- ม�วนผ�าหลวมๆ เก็บไว�ท่ีอุณหภูมิ 30 ± 2 °C ความชื้นสัมพัทธ� 90 - 95% RH 
เป.นเวลาอย�างน�อย 24 h แต�ไม�เกิน 72 h    

12.3.4.2 ต้ังเทอร�มอสแตต เพ่ือให�อุณหภูมิเฉลี่ยของแผ�นหน�าฐานเป.น 200 ± 10 °C และ
สําหรับเตารีดไฟฟ)าแบบไอน้ํา ให�เติมน้ํากลั่นท่ีอุณหภูมิ 20 ± 2 °C ปรับค�า
อุปกรณ�สําหรับการผลิตไอน้ําไว�ท่ีค�าสูงสุด 

12.3.4.3 ป)อนแรงดันไฟฟ)า 220 V ± 10% 
12.3.4.4 นําผ�าฝ)ายมาตรฐานตามข�อ 12.3.4.1 มาวางไว�บนแท�นทดสอบการรีด 
12.3.4.5 ให�รีดผ�าฝ)ายมาตรฐาน ซึ่งเตารีดไฟฟ)าต�องวางตุ�มน้ําหนัก 3 kg บนมือจับของ

เตารีดไฟฟ)า โดยการเริ่มต�นรีดแถบริมสุดด�านหนึ่ ง แล�วรีดแถบถัดไปๆ 
ตามลําดับจนถึงแถบสุดท�ายอีกด�านหนึ่ง แล�วให�ทําซํ้าโดยการรีดแถบเริ่มต�น
แล�วถัดไปๆ ใหม�เป.นวัฏจักร เป.นคาบ 10 min ดังนี้ 
- สําหรับเตารีดไฟฟ)าแบบแห�ง ทําการรีดผ�าทันทีหลังจากเทอร�มอสแตต ตัด

รอบทํางานท่ี 3 โดยให�รีดทีละแถบๆ ละ 20 s และพักระหว�างการรีดของแต�
ละแถบ 10 s 

- สําหรับเตารีดไฟฟ)าแบบไอน้ําที่มีการเติมน้ําในภาชนะบรรจุน้ําที่อยู�ในตัว
เตารีดไฟฟ)า ทําการรีดผ�าหลังจากเทอร�มอสแตต ตัดรอบทํางานท่ี 3 แล�วจ�าย
ไอน้ําสูงสุดอีก 15 ± 1 s โดยให�รีดแบบมีไอน้ําทีละแถบๆ ละ 5 s สลับกับ
แบบไม�มีไอน้ําทีละแถบๆ 15 s และพักระหว�างการรีดของแต�ละแถบ 10 s 

- สําหรับเตารีดไฟฟ)าแบบไอน้ําท่ีมีการต�มน้ําจากภาชนะบรรจุน้ําหรือหม�อต�ม
น้ําแยกต�างหาก ทําการรีดผ�าหลังจากเทอร�มอสแตต ตัดรอบทํางานท่ี 3 แล�ว
จ�ายไอน้ําสูงสุดอีก 15 ± 1 s โดยให�รีดแบบมีไอน้ําทีละแถบๆ ละ 5 s สลับกับ
แบบไม�มีไอน้ําทีละแถบๆ 15 s และพักระหว�างการรีดของแต�ละแถบ 10 s 
บันทึกพลังงานไฟฟ)า ช�วงรีดผ�ามาตรฐาน 10 min (E2)  

การคํานวณ 
12.3.5.1 ค�าพลังงานไฟฟ)าท่ีใช�รวม (Etotal) หาได�จากการคํานวณ ดังสมการนี้  

    Etotal = E1 + (6xE2) 
 E1 : พลังงานไฟฟ)าท่ีใช� ช�วงทําอุณหภูมิ ( kWh) 
 E2 : พลังงานไฟฟ)าท่ีใช� ช�วงรีดผ�ามาตรฐาน 10 นาที ( kWh ) 
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12.3.5 การทดสอบความเรียบของผ�า  
12.3.5.1 เตรียมผ�ายับ 

- นําผ� าฝ) ายมาตรฐาน ISO 105-F ขนาด 140 mm X 300 mm เก็บไว� ท่ี
อุณหภูมิ 20 ± 5 °C เป.นเวลาอย�างน�อย 48 h  

- คลี่ผ�าออกแล�วพรมด�วยน้ําอุ�นอุณหภูมิ 45 ± 5°C ให�ท่ัว จนกระท่ังมวลของผ�า
เพ่ิมข้ึน 10 - 15% ของมวลผ�าแห�ง  

- ม�วนผ�าหลวมๆ เก็บไว�ท่ีอุณหภูมิ 30 ± 2 °C ความชื้นสัมพัทธ� 90 - 95% RH 
เป.นเวลาอย�างน�อย 24 h แต�ไม�เกิน 72 h    

- นําผ�าท่ีเตรียมไว�พันกับอุปกรณ�ทําผ�ายับ ใส�ในท่ียึด (fixture) และดึงด�วยแรง 1 
N และนําอุปกรณ�ทําผ�ายับเก็บไว�ในตู�อบความชื้นท่ีมีอุณหภูมิ 30 ± 2 °C 
ความชื้นสัมพัทธ� 90 - 95% RH เป.นเวลา 30 min 

- นําผ�าทดสอบออกจากอุปกรณ�ทําผ�ายับ และเก็บในตู�อบความชื้นท่ีมีอุณหภูมิ 
30 ± 2°C ความชื้นสัมพัทธ� 90 - 95% RH เป.นเวลา 2 - 24 h ก�อนนําไป
ทดสอบ 

12.3.5.2 ต้ังเทอร�มอสแตต เพ่ือให�อุณหภูมิเฉลี่ยท่ีแผ�นฐานเป.น 200 ± 10 °C และสําหรับ
เตารีดแบบไอน้ํา ให�เติมน้ํากลั่นท่ีอุณหภูมิ 20 ± 2 °C ปรับค�าอุปกรณ�คุมค�าการ
จ�ายไอน้ําไว�ท่ีค�าสูงสุด 

12.3.5.3 ป)อนแรงดันไฟฟ)า 220 V  
12.3.5.4 นําผ�าฝ)ายมาตรฐานออกจากตู�อบความชื้น คลี่ออกช�าๆ วางไว�บนแท�นทดสอบ

การรีด  
12.3.5.5 ให�รีดผ�าฝ)ายมาตรฐาน ซึ่งเตารีดไฟฟ)าต�องวางตุ�มน้ําหนัก 3 kg บนมือจับของ

เตารีดไฟฟ)า ตามรูปท่ี 6 โดยเริ่มต�นการรีด ให�ปลายของเตารีดไฟฟ)ารีดบนผ�าท่ี
ปลายด�านนอกของผ�ายับท่ีคลี่ออกแล�ว ตามรูปท่ี 7 และดึงเตารีดในแนวนอนด�วย
ความเร็ว 0.1 ± 0.03 min/s ท่ีตําแหน�งเหนือแผ�นฐาน 20 mm รีดผ�า 1 รอบ 
- สําหรับเตารีดไฟฟ)าแบบแห�ง ทําการรีดผ�าทันทีหลังจากเทอร�มอสแตต ตัดรอบ

ทํางานท่ี 3 
- สําหรับเตารีดไฟฟ)าแบบไอน้ําที่มีการเติมน้ําในภาชนะบรรจุน้ําที่อยู�ในตัว

เตารีดไฟฟ)า ทําการรีดผ�าหลังจากเทอร�มอสแตต ตัดรอบทํางานท่ี 3 แล�วจ�าย
ไอน้ําอีก 15 ± 1 s 

- สําหรับเตารีดไฟฟ)าแบบไอน้ําท่ีมีการต�มน้ําจากภาชนะบรรจุน้ําหรือหม�อต�ม
น้ําแยกต�างหาก ทําการรีดผ�าหลังจากเทอร�มอสแตต ตัดรอบทํางานท่ี 3 แล�ว
จ�ายไอน้ําอีก 15 ± 1 s  

12.3.5.6 เม่ือรีดเสร็จ ให�นําผ�าท่ีทดสอบ เก็บไว�ท่ีความชื้นสัมพัทธ� 65 ± 15% RH เป.น
เวลา 24 ± 4 h 

12.3.5.7 นําผ�าท่ีทดสอบวางท่ีแท�นระนาบ เพ่ือประเมินระดับมาตรฐานความเรียบของผ�า 
โดยเปรียบเทียบระดับมาตรฐานความเรียบของผ�า ตามรูปท่ี 8 
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 รูปท่ี 6 การวางตุ�มน้ําหนักบนตัวเตารีดไฟฟ)า 
 
 

  
  
                 

รูปท่ี 7 การวางเตารีดไฟฟ)าเพ่ือทดสอบความเรียบ 



 

   18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    รูปท่ี 8 ระดับมาตรฐานความเรียบของผ�า 
 

12.3.2 การรายงานผลการทดสอบ 
รายงานผลการทดสอบเตารีดไฟฟ)าจะต�องประกอบด�วยข�อมูลดังต�อไปนี้เป.นอย�างน�อย 
12.3.2.1 ข�อมูลผลิตภัณฑ� 

-   ชื่อเครื่องหมายการค�า (Brand Name) 
-   ชื่อรุ�น (Model), ขนาด (Rated Capacity) และประเภท (Type) 
-   พิกัดแรงดันไฟฟ)าท่ีกําหนด, ความถ่ีไฟฟ)า และกําลังไฟฟ)าท่ีกําหนด 

12.3.2.2 ข�อมูลขณะทดสอบ 
-   วันท่ีทําการทดสอบ 
-   พลังงานไฟฟ)าท่ีใช� 

12.3.3 ข�อมูลผลการทดสอบ 
12.3.3.1 ข�อมูลผลิตภัณฑ� 

-   ขนาดของเตารีดไฟฟ)า 
- อุณหภูมิของห�องขณะทดสอบ 
-   พลังงานไฟฟ)าท่ีใช� 

● ค�าพลังงานไฟฟ)าท่ีใช�ในการเพ่ิมความร�อน 
● ค�าพลังงานไฟฟ)าท่ีใช�ในการรีดผ�า 
● ค�าพลังงานไฟฟ)าท่ีใช�รวม (Etotal) 

- ระดับมาตรฐานความเรียบของผ�าจากการทดสอบการรีดผ�า 

 1   

 

 

  

2 3 

7 

4 5 6 
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13. การกําหนดระดับประสิทธิภาพ 
เตารีดไฟฟ)ารุ�นท่ีผ�านการทดสอบและได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า ระดับดีมาก (เบอร� 5) 

จะต�องมีค�าใช�พลังงานไฟฟ)าและระดับมาตรฐานความเรียบ เป.นไปตาม ตารางท่ี 1 (ค�าใช�พลังงานไฟฟ)า : ยิ่งน�อย 
ประสิทธิภาพพลังงานยิ่งดี , ระดับมาตรฐานความเรียบของผ�า : ยิ่งน�อย ยิ่งเรียบ)  

ตารางท่ี 1  เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพของเตารีดไฟฟ)าเบอร� 5 เกณฑ�พลังงานปB ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) 
 

 

 

 

 

14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ�า 
14.1  รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า 

ประเภทเตารีดไฟฟ�า เกณฑ!พลังงานปH ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า เตารีดไฟฟ)า (ก) แบบแห�ง (ข) แบบไอน้ํา 
(ขนาดจริง สูง 28 มม. กว�าง 22 มม.) 

 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า ประเภทเตารีดไฟฟ)า  เกณฑ�พลังงาน ปB 2012 ประกอบด�วย 
3 ส�วนหลัก ได�แก� 

ส5วนท่ี 1 เป.นแถบโค�งครึ่งวงกลมพ้ืนสีเขียว  แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพต้ังแต�ระดับท่ี 1 (ตํ่า) 
ถึง 5 (ดีมาก)  หากเตารีดไฟฟ)าได�เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 ตัวเลขและช�องท่ีระบุ
ระดับนั้นจะเป.นสีแดง  โดยตําแหน�งจุดศูนย�กลางของแถบโค�งครึ่งวงกลมนี้จะมีตัวเลข “5”   
สีขาวอยู�ภายในวงกลมสีแดงขอบดํา  เพ่ือย้ําระดับประสิทธิภาพอย�างชัดเจน และ ระบุเกณฑ�
พลังงานปB 2012 ใต�แถบโค�งครึ่งวงกลมด�านขวา 

ขนาดกําลังไฟฟ�าของเตารีดไฟฟ�า 
(วัตต!) 

ใชพลังงานไฟฟ�า  
(กิโลวัตต!-ชั่วโมง) 

ระดับมาตรฐานความเรียบ 
ของผา 

เตารีดไฟฟ)าแบบแห�ง (ทุกขนาด) 
เตารีดไฟฟ)าแบบไอน้ํา (ทุกขนาด) 

< 0.27 
< 0.60 

4 
3 

ส�วนท่ี 1 

ส�วนท่ี 2 

ส�วนท่ี 3 

(ก) (ข) 
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ส5วนท่ี 2 เป.นส�วนของข�อมูลตัวเลขและตัวอักษรสีดําบนพ้ืนสีเหลืองพร�อมสัญลักษณ�กระทรวงพลังงาน   
ซ่ึงระบุถึงรายละเอียดต�างๆ ดังนี้ 

1. เครื่องหมายการค�า 
2. รุ�น 
3. กําลังไฟฟ)า (วัตต�) 
4. ใช�พลังงานไฟฟ)า (กิโลวัตต� - ชั่วโมง) 
5. ค�าไฟฟ)าต�อปB (บาท/ปB) 
6. ระดับมาตรฐานความเรียบ 

ส5วนท่ี 3    เป.นส�วนท่ี แสดงถึงหน�วยงานท่ีกํากับดูแลพลังงานด�วยสัญลักษณ� “การไฟฟ)าฝ4ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย” อักษรย�อ กฟผ. และ กระทรวงพลังงาน ด�วยตัวอักษรขาวบนพ้ืนสีเขียว 

 หมายเหตุ -  ค�าไฟฟ)าต�อปB (บาท/ปB) มีสูตรการคํานวณดังนี้ 
    = ใช�พลังงานไฟฟ)า x จํานวนชั่วโมงการใช�เตารีดไฟฟ)าต�อปB x อัตราค�าไฟฟ)าเฉลี่ยต�อหน�วย 
 -  ใช�พลังงานไฟฟ)า (กิโลวัตต� - ชั่วโมง) จากการทดสอบ 
 -  จํานวนชั่วโมงการใช�เตารีดไฟฟ)าต�อปB กฟผ. ได�จากการศึกษาพฤติกรรมจํานวนชั่วโมงใช�

งานเตารีดไฟฟ)าต�อปB ซ่ึงในการคํานวณจะใช�ค�าเท�ากับ 200 ชั่วโมง/ปB 
 -  อัตราค�าไฟฟ)าเฉลี่ยต�อหน�วย ในการคํานวณใช�ค�าเท�ากับ 3.96 บาท/หน�วย 

14.2  การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า 
บริษัทท่ีได�รับฉลากฯ แล�วจะต�องติดฉลากฯ ให�ตรงตามรุ�นท่ีผ�านการทดสอบ โดยติดฉลากฯ 1 ดวง

ต�อเตารีดไฟฟ)า 1 เครื่อง โดยติดฉลากฯ ท่ีด�านล�างของตัวเตารีดไฟฟ)ามุมขวามือ ดังแสดงในรูปท่ี 8  
 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 8 แสดงตัวอย�างการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า เตารีดไฟฟ)า 
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15. การสุ5มกลับทดสอบเตารีดไฟฟ�าที่ไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ!ไฟฟ�า 

 หลังจากเตารีดไฟฟ)าท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า ออกสู�ตลาด กฟผ. จะดําเนินการ
สุ�มกลับทดสอบเตารีดไฟฟ)าท่ีติดฉลากฯ เพื่อนํากลับมาทดสอบที่หน�วยงานทดสอบว�ายังคงระดับประสิทธิภาพ
ตามท่ี กฟผ. รับรอง นอกจากนี้ยังเป.นการคุ�มครองผู�บริโภคด�วย ซึ่งทาง กฟผ. จะสุ�มซ้ือจากร�านค�าปลีก 1 ชุด
และสําหรับ เตารีดไฟฟ)าเครื่องหมายการคาใด ท่ีไม5สามารถซ้ือไดในทองตลาดผูเขาร5วมโครงการฯ ตองแจง
รายช่ือรานคาตัวแทนจําหน5ายเพ่ือให กฟผ. สามารถดําเนินการสุ5มซ้ือได หากยังไม5สามารถสุ5มซ้ือไดอีก กฟผ. 
จะสุ5มตัวอย5างรุ5นดังกล5าวจากโรงงาน โดยไม5แจงใหทราบล5วงหนา และหากไม5พบการผลิต กฟผ. จะ
ดําเนินการเช5นนี้อีก 2-3 ครั้ง ถายังไม5พบการผลิตอีก กฟผ. ถือว5าไม5มีการผลิตและจําหน5ายในรุ5นดังกล5าว 
กฟผ. จะยุติการใหฉลากฯ โดยถือว5าเครื่องหมายการคาและรุ5นนั้นๆ ไดยกเลิกการผลิตแลว และ กฟผ. จะสุ5ม
ตัวอย5างรุ5นท่ีติดฉลากฯใกลเคียงจากโรงงานมาทดสอบ 

 ท้ังนี้ กฟผ. จะสุ�มทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ)าของเตารีดไฟฟ)าท่ีจําหน�ายในท�องตลาด โดยรุ�นท่ีถูกสุ�ม
ทดสอบ จะดําเนินการทดสอบรุ�นละ 1 ตัวอย�าง โดยส�งทดสอบท่ีสถาบันไฟฟ)าและอิเล็กทรอนิกส� (สฟอ.) และหากมี
การเปลี่ยนแปลงจะแจ�งให�ทราบภายหลัง 

15.1  การพิจารณาผลทดสอบสุ5มกลับเตารีดไฟฟ�า 
ผลการสุ�มทดสอบเตารีดไฟฟ)าจะต�องมีค�าใช�พลังงานไฟฟ)าและระดับมาตรฐานความเรียบของผ�า ตาม

เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเตารีดไฟฟ)าเบอร� 5 และจะต�องเปลี่ยนแปลงไม�เกินร�อยละ 5 (+ 5%) ของค�าท่ีระบุ
ไว�บนหน�าฉลากฯ 

15.1.1 กรณีผลทดสอบสุ5มกลับอยู5ในเกณฑ!ระดับประสิทธิภาพเตารีดไฟฟ�าเบอร! 5   
15.1.1.1 ค�าใช�พลังงานไฟฟ)าในการสุ�มกลับครั้งแรกไม�เกิน +5% และระดับมาตรฐานความ

เรียบของผ�าอยู�ในเกณฑ�ฯ หรืออยู�ระดับดีกว�า เม่ือเทียบกับค�าท่ีแสดงบนฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า ถือว5าผ5านการสุ5มกลับทดสอบ 

15.1.1.2 ค�าใช�พลังงานไฟฟ)าในการสุ�มกลับครั้งแรกเกิน +5% เม่ือเทียบกับค�าท่ีแสดงบน
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า หรือระดับมาตรฐานความเรียบของผ�า
อยู�ระดับตํ่ากว�าเกณฑ�ฯ ถือว5าไม5ผ5านการสุ5มกลับทดสอบ บริษัทต�องซ้ือเตารีด
ไฟฟ)าดังกล�าวกลับคืน ในราคาท่ี กฟผ. จัดซ้ือมา และ กฟผ. จะดําเนินการสุ�ม
ตัวอย�างจากโรงงาน หรือคลังสินค�า (สุ�มจากเตารีดไฟฟ)าอย�างน�อย 30 เครื่อง) อีก 
2 ตัวอย�าง เพ่ือทําการทดสอบและหาค�าเฉลี่ย (สําหรับเตารีดไฟฟ)าเครื่องท่ี 2 และ 
3  บริษัทจะต�องเป.นผู�รับภาระค�าทดสอบ) โดยบริษัทจะต�องแจ�งกลับ กฟผ. ภายใน 
5 วันทําการหลังจากได�รับหนังสือแจ�งผลการสุ�มกลับจาก กฟผ. และบริษัทต�องมี
สินค�าให� กฟผ. สุ�มกลับภายใน 30 วัน   
15.1.1.2.1 หากผลการทดสอบดังกล�าวค�าใช�พลังงานไฟฟ)าเฉลี่ย อยู�ในเกณฑ�ระดับ

ประสิทธิภาพเตารีดไฟฟ)าเบอร� 5  
15.1.1.2.1.1 และเปลี่ยนแปลงไม� เกินร�อยละ 5 (+5%) ของค�าใช�

พลังงานไฟฟ)าเดิม ถือว5าผ5านการสุ5มกลับทดสอบ 
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15.1.1.2.1.2 แต�เปลี่ยนแปลงเกินร�อยละ 5 (+5%) ของค�าใช�พลังงาน
ไฟฟ)าเดิม กฟผ. จะเปลี่ยนค�าหน�าฉลากฯ ให� ท้ังนี้บริษัท
ต�องคืนฉลากฯ เดิมและรับภาระค�าใช�จ�ายจากจํานวน
ฉลากฯ ท่ีส�งคืน กฟผ.  

15.1.1.2.2 หากผลการทดสอบดังกล�าวค�าใช�พลังงานไฟฟ)าเฉลี่ย มีค�าด�อยกว�า
เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเตารีดไฟฟ)าเบอร� 5 ถือว5าไม5ผ5านการสุ5ม
กลับทดสอบ 

15.1.2 กรณีผลทดสอบสุ5มกลับมีค5าดอยกว5าเกณฑ!ระดับประสิทธิภาพเตารีดไฟฟ�าเบอร! 5 บริษัท
ต�องซ้ือเตารีดไฟฟ)าดังกล�าวกลับคืนเพราะเป.นการผิดเง่ือนไขข�อกําหนดของการสุ�มกลับใน
ราคาท่ี กฟผ.จัดซ้ือมา และ กฟผ. จะดําเนินการสุ�มตัวอย�างจากโรงงาน หรือคลังสินค�า  
(สุ�มจากเตารีดไฟฟ)าอย�างน�อย 30 เครื่อง) อีก 2  ตัวอย�าง เพ่ือทําการทดสอบและหาค�าเฉลี่ย 
(สําหรับเตารีดไฟฟ)าเครื่องท่ี 2 และ 3  บริษัทจะต�องเป.นผู�รับภาระค�าทดสอบ) โดยบริษัท
จะต�องแจ�งกลับ กฟผ. ภายใน 5 วันทําการ หลังจากได�รับหนังสือแจ�งผลการสุ�มกลับจาก 
กฟผ. และบริษัทต�องมีสินค�าให� กฟผ. สุ�มกลับภายใน 30 วัน   
15.1.2.1 หากผลการทดสอบดังกล�าวค� าใช�พลั งงานไฟฟ) าเฉลี่ ย  อยู� ใน เกณฑ� ระดับ

ประสิทธิภาพเบอร� 5 ดําเนินการตามข�อ 15.1.1.2.1.1 และ 15.1.1.2.1.2   
15.1.2.2 หากผลการทดสอบดังกล�าวค�าใช�พลังงานไฟฟ)าเฉลี่ย มีค�าตํ่ากว�าเกณฑ�ระดับ

ประสิทธิภาพเบอร� 5 ถือว5าไม5ผ5านการสุ5มกลับทดสอบ 

15.2 มาตรการท่ีผูเขาร5วมโครงการฯ ตองปฏิบัติ 
15.2.1 กรณีผ5านการสุ5มกลับทดสอบ 

 กฟผ. จะทําหนังสือแจ�งผลการสุ�มกลับทดสอบให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ทราบ 
15.2.2 กรณีไม5ผ5านการสุ5มกลับทดสอบ 

15.2.2.1 กฟผ. จะทําหนังสือแจ�งผลการสุ�มกลับทดสอบให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ทราบ และ
ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องตอบรับผลการทดสอบภายใน 7 วันทําการ หลังจากได�รับ
ผลอย�างเป.นทางการจาก กฟผ. 

15.2.2.2 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องซ้ือคืนตัวอย�างในราคาท่ี กฟผ. ซ้ือมาภายใน 15 วัน 
หลังจากได�รับใบแจ�งหนี้จากหน�วยงานบัญชีและงบประมาณของ กฟผ. หากพ�น
ระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะดําเนินการดังนี้ 
� จะพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุ�นใหม� และระงับการจ�ายฉลากฯ 

ในรุ�นอ่ืนๆ ต�อไป  
15.2.2.3 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องรับคืนตัวอย�างจากหน�วยงานคลังพัสดุและจัดหาใน

ประเทศของ กฟผ. ภายใน 15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืนเรียบร�อยแล�ว หากพ�น
ระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะดําเนินการดังนี้  
� จะพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุ�นใหม� และระงับการจ�ายฉลากฯ 

ในรุ�นอ่ืนๆ ต�อไป  
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� กฟผ. จะทําหนังสือแจ�งให�มารับตัวอย�างคืนภายใน 30 วัน หลังจากผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ได�รับหนังสือ หากพ�นระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะดําเนินการ
จําหน�ายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 26 ว�าด�วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

15.2.2.4 กรณีปรับค�าหน�าฉลาก กฟผ. จะดําเนินการปรับค�าหน�าฉลากตามผลท่ีทดสอบได�
จริง โดย กฟผ. ให�แก�ไขได�รุ�นละ 1 ครั้งเท�านั้น 

15.2.2.5 จากข�อ 15.2.2.4 หากผลทดสอบสุ�มกลับในรุ�นเดิมท่ีเคยปรับค�าหน�าฉลากไปแล�ว 1 
ครั้ง และผลการสุ�มกลับในรุ�นเดิมยังคงไม�ผ�าน กฟผ. จะงดจ�ายฉลากในรุ�นนั้นๆ 

15.2.2.6 หากรุ�นท่ีถูกสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพ เป.นรุ�นท่ีขอฉลากฯ แบบเทียบรุ�น ให�ถือ
ว�าทุกรุ�นท่ีขอเทียบรุ�นอยู�ในกลุ�มเดียวกันท้ังหมด  ไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มกลับทดสอบ
ประสิทธิภาพเช�นกัน 

15.2.2.7 งดการจ�ายฉลากฯ รุ�น ท่ีไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพ เป.นเวลา  
1 ปB และให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ คืนฉลากฯ กลับให� กฟผ. 

15.2.2.8 หากบริษัทได�ทําผิดหลักเกณฑ�ดังกล�าว (15.2.2.7) เป.นครั้งท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิกการ
เข�าร�วมโครงการฯ เป.นระยะเวลา 3 ปB เฉพาะรุ�นท่ีไม�ผ�านการทดสอบสุ�มกลับ 

15.2.2.9 กฟผ. จะดําเนินการเผยแพร�ผลการทดสอบลงเว็บไซต� โดยมีระดับความเข�มข�นของ
มาตรการสําหรับรุ�นท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพ (Non-
Compliances) ดังนี้   

ก) ถ อ ด ชื่ อ รุ� น ท่ี ไม� ผ� า น เก ณ ฑ� ก า ร สุ� ม ก ลั บ ท ด ส อ บ อ อ ก จ าก เว็ บ ไซ ต�
http://labelno5.egat.co.th สําหรับรุ�นเครื่องหมายการค�าท่ีไม�ผ�านเกณฑ�สุ�ม
กลับฯ ปBท่ี 1 

ข) ในกรณีท่ีไม�ผ�านการสุ�มกลับฯ มากกว�า 1 รุ�น จะดําเนินการเน�นชื่อรุ�นท่ีไม�ผ�าน
เกณฑ�การสุ�มทดสอบ Highlight พร�อมหมายเหตุกํากับ เพ่ือให�เป.นท่ีสังเกตของ
ผู�บริโภคสําหรับเครื่องหมายการค�าท่ีไม�ผ�านเกณฑ�สุ�มกลับฯ ปBท่ี 2 ติดต�อกัน 

ค) แสดงชื่อรุ�น ท่ีไม�ผ� านเกณฑ�การสุ�มทดสอบ พร�อมรายละเอียด บนหน�า 
Homepage http://labelno5.egat.co.th สําหรับเครื่องหมายการค�าท่ีไม�ผ�าน
เกณฑ�สุ�มกลับฯ ปBท่ี 3 ติดต�อกัน 
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15.3 ข้ันตอนการสุ5มทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟ�า เตารีดไฟฟ�า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

 

 

 

  

กฟผ. ทําการสุ�มซ้ือจํานวน 1 ตัวอย�าง
จากร�านค�าปลีกท่ัวประเทศ หากหาซ้ือ
ไม�ได�จากดําเนินการสุ�มจากโรงงานโดย

ไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า 

กฟผ. ส�งตัวอย�างให�สถาบันอิสระท่ีได�รับการ
รับรองมาตรฐาน มอก. 17025  

(ในท่ีนี้คือสถาบันไฟฟ)าและอิเล็กทรอนิกส�) 

ผ�านการสุ�มทดสอบ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องปฏิบัติตามมาตรการ
ตามข�อกาํหนด Sanction ท่ีกําหนดไว� 

ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

ผลการทดสอบ 

ผู�เข�าร�วมโครงการฯต�องซ้ือ
และรับคืนตัวอย�างภายใน 
15 วันหลังจากได�รับใบแจ�ง
หน้ีจาก กฟผ. 
 

จบกระบวนการสุ�มทดสอบ 

กฟผ.ทําการเลือกตัวอย�างเพื่อสุ�ม
ทดสอบเพื่อรักษามาตรฐาน

ประสิทธิภาพและคุ�มครองผู�บริโภค 

 เปล่ียนแปลงไม�เกินร�อยละ 5 

 เกณฑ�ประสิทธิภาพเบอร� 5 
สุ�มจากโรงงาน 2 ชุด ทดสอบชุดท่ี 2 และ 3 

ค�าเฉล่ียผลการทดสอบ 3 ชุด 

ผู�เข�าร�วมโครงการมารับ
คืนเคร่ืองท่ี 2 และ 3 

ผ�าน 

ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

 เกณฑ�ประสิทธิภาพเบอร� 5  เปล่ียนแปลงไม�เกินร�อยละ 5 

ผู�เข�าร�วมโครงการยินยอมให� 
กฟผ. เปล่ียนค�าหน�าฉลากฯ 
 

ไม�ผ�าน ไม�ผ�าน 
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16. การโฆษณาประชาสัมพันธ! 
 เพื ่อให �การดําเน ินการโฆษณา ประชาส ัมพ ันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธ ิภาพอุปกรณ� ไฟฟ)าของ
บริษัทผู�ผลิต/นําเข�า และผู�จัดจําหน�ายเตารีดไฟฟ)าท่ีเข�าร�วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 เตารีดไฟฟ)า 
เป.นไปตามวัตถุประสงค�ของโครงการฯ กล�าวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธ�โดยอ�างอิงหรือใช�ข�อมูลของ
โครงการฯ ได�เฉพาะเตารีดไฟฟ)าท่ีมีการผลิต นําเข�า และจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยแล�วเท�านั้น ท้ังนี้เพ่ือเป.นการ
คุ�มครองสิทธิของผู�บริโภคและให�ความเป.นธรรมแก�บริษัทผู�ผลิต นําเข�า จัดจําหน�าย ท่ีเข�าร�วมโครงการฯ กฟผ. จึง
ได�ให�มีข�อกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า ดังนี้ 

16.1  เพ่ือเป.นข�อมูลว�าบริษัทได�มีการผลิตและจําหน�ายเตารีดไฟฟ)าออกสู�ตลาดในประเทศไทยจริง กฟผ.  
ขอให�บริษัทดําเนินการดังนี้ 
16.1.1 บริษัทท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า จะต�องดําเนินการผลิตเตารีด

ไฟฟ)าออกสู�ตลาดโดยทันที ภายในเดือนท่ีได�รับฉลากฯ จาก กฟผ. เป.นต�นไป โดยบริษัทฯ 
จะต�องแจ�งแผนการผลิต และหรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข�องท่ี กฟผ. เชื่อได�ว�ามีการ
ผลิตและจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยจริง 

16.1.2 บริษัทจะต�องแจ�งรายชื่อ สถานท่ี ของผู�แทนจําหน�าย และราคาเตารีดไฟฟ)ารุ�นนั้นให�กับ 
กฟผ.  

16.1.3 เพ่ือเป.นการตรวจสอบว�า บริษัทมีการผลิต และจําหน�ายเตารีดไฟฟ)ารุ�นดังกล�าว กฟผ. จะ
ดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผู�แทนจําหน�ายท่ีบริษัทแจ�งไว�จํานวน 3 ราย
เป.นอย�างน�อย และผู�แทนจําหน�ายจะต�องสามารถส�งเตารีดไฟฟ)ารุ�นนั้นๆ ให�กับ กฟผ. ได� ใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในด�านการตลาด  

16.1.4  บริษัทต�องแจ�งข�อมูลการประมาณการการผลิตเตารีดไฟฟ)าในแต�ละรุ�นและแจ�งรุ�นท่ีมีแผน
ดําเนินการผลิตพร�อมรุ�นท่ียกเลิกการผลิต ให� กฟผ. เป.นรายปB  

16.1.5  กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช�ข�อมูลท่ี กฟผ. เชื่อว�าเตารีดไฟฟ)ารุ�นดังกล�าวไม�ได�มีการ
ผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

16.2  บริษัทสามารถนําข�อมูลของ กฟผ. ไปใช�ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ได�เฉพาะเตารีดไฟฟ)าท่ีได�มีการ
ผลิตและจําหน�ายในตลาดในประเทศไทย  ตามท่ี กฟผ. ได�กําหนดไว�ในข�อ 16.1 ข�างต�นแล�วเท�านั้น 

  16.3  ในกรณีท่ี บริษัท ไม�ได�ดําเนินการผลิตเตารีดไฟฟ)า ท่ีได�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า
จาก กฟผ. ตามข�อกําหนดหรือ บริษัทได�มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. จะแจ�งยกเลิกการเข�า
ร�วมโครงการฯ ของเตารีดไฟฟ)ารุ�นนั้นๆ โดยทางโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน และบริษัท
จะต�องดําเนินการ ดังนี้ 
16.3.1  บริษัทจะต�องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ของเตารีดไฟฟ)ารุ�นนั้น ท่ีอ�างอิง

ข�อมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทางโทรทัศน� วิทยุ หนังสือพิมพ� 
วารสารต�างๆ ไม�ให�เผยแพร�สู�สาธารณะภายใน 2 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งโดยโทรสาร
และหรือจดหมายลงทะเบียน 

16.3.2  บริษัทจะต�องยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ� เช�นเดียวกับ ข�อ 16.3.1 สําหรับ
สื่อทางแผ�นป)ายท่ีปรากฏต�อสาธารณะ ภายใน 10 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งโดยโทรสาร 
และหรือจดหมายลงทะเบียน 
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16.4  ในกรณีท่ี บริษัทละเลยไม�ปฏิบัติตามข�อ 16.3.1 และหรือ 16.3.2 หรือได�ปฏิบัติตามข�อ 16.3 แล�ว
และได�มีการดําเนินการเป.นครั้งท่ี 2 กฟผ. จะดําเนินการดังต�อไปนี้ 

 16.4.1 กฟผ. จะยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ของบริษัทตลอดไป 
16.4.2 หากบริษัทยังโฆษณา ประชาสัมพันธ� ต�อไป กฟผ. จะแจ�งประกาศในหนังสือพิมพ�เก่ียวกับ

การยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร 
16.5  บริษัทสามารถนําข�อมูลท่ีได�รับจาก กฟผ. ไปโฆษณาประชาสัมพันธ�ได�เฉพาะรุ�นท่ีได�รับผลทดสอบ

อย�างเป.นทางการจาก กฟผ. เท�านั้น โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ�จะต�องระบุรุ�นท่ีได�รับฉลาก และ
ข�อมูลให�ถูกต�องชัดเจนทุกครั้ง 

16.6 ห�ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ�ในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใช�ข�อความระบุว�าเป.นบริษัทท่ี
ผลิตเตารีดไฟฟ)าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากบริษัทต�างๆ ท่ีเข�าร�วมโครงการฯ 
มีการพัฒนาประสิทธิภาพของเตารีดไฟฟ)าอยู�ตลอดเวลา 

16.7  การนําภาพแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าไปจัดพิมพ�ประกอบโฆษณา สามารถจัดทําได�โดย
ให�แสดงส�วนประกอบท้ังหมดของฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุ�นพร�อมข�อมูลในฉลากฯ ให�ใช�ได�
เฉพาะกับเตารีดไฟฟ)าในรุ�นนั้นๆ เท�านั้น 

16.8 การนําโลโก� ตราสัญลักษณ� กฟผ. และฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าไปใช� ต�องได�รับ
การรับรองจาก กฟผ. 

16.9  รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าท่ีสามารถลงโฆษณาได�   
 
 
 
 
 
 
 
 

16.10 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าท่ีไม�สามารถลงโฆษณาได� 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท้ังนี้ เป.นไปตามข�อกําหนดการโฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า การ
ไฟฟ)าฝ4ายผลิตแห�งประเทศไทย วันท่ี 9 เมษายน 2539 
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17. มาตรการสําหรับบริษัทท่ีทําผิดขอกําหนดโครงการ 
กรณีท่ีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนดของโครงการฯ ในข�อใดข�อหนึ่งข�างต�น กฟผ. จะ

ดําเนินการ ดังนี้  
ครั้งท่ี 1  กฟผ. จะแจ�งเตือน เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ปรับปรุงแก�ไข ในประเด็นดังกล�าว  
ครั้งท่ี 2  กฟผ. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าในรุ�นนั้นๆ เป.นเวลา 1 ปB โดยขอ

ฉลากฯ คืนท้ังหมด และห�ามโฆษณาประชาสัมพันธ�ใดๆ เก่ียวกับเตารีดไฟฟ)ารุ�นนั้น โดยอ�างอิง
ข�อมูลฉลากฯ ของ กฟผ.  

ครั้งท่ี 3   กฟผ. จะยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ของผู�เข�าร�วมโครงการฯ เป.นเวลา 1 ปB โดยยกเลิกฉลากฯ 
ทุกรุ�น และงดการเข�าร�วมกิจกรรมใดๆ พร�อมท้ังประกาศลงหนังสือพิมพ� และเว็บไซต�ของ กฟผ. 
ให�ประชาชนรับทราบ 

หมายเหตุ  หากผู�ประกอบการ (พิจารณาในนามบริษัทหรือเครื่องหมายการค�า) กระทําการปลอมหรือ
เลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า กฟผ. จะดําเนินการตาม มาตรการ 
ครั้งท่ี 3 ทันที 

18. เคร่ืองหมายรับรองเบอร! 5 
 กฟผ. ได�จดเครื่องหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า เป.นเครื่องหมาย ซ่ึงเจ�าของ
เครื่องหมายใช�รับรองคุณภาพสินค�าหรือบริการผู�อ่ืนว�าคุณภาพหรือลักษณะของสินค�าหรือบริการนั้นมีคุณภาพหรือ
ลักษณะเช�นใด 
 เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล�วเจ�าของเครื่องหมายมีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวท่ีจะใช�เครื่องหมายท่ีได�จด
ทะเบียนไว� กรณีผู�อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจ�าของมีสิทธิฟ)องร�องและเรียกค�าเสียหายได� ถ�าผู�อ่ืนนําเครื่องหมาย
ไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟ)องให�เพิกถอนได� ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)านี้มีการจดทะเบียน
เครื่องหมายรับรองต�อกระทรวงพาณิชย� โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายให�การไฟฟ)าฝ4ายผลิตแห�งประเทศไทย 
(กฟผ.) สํานักงานใหญ� ต้ังอยู�เลขท่ี 53 หมู� 2 ถนนจรัญสนิทวงศ�  ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
11130 เป.นผู�ดําเนินการ 
 การจดทะเบียนแล�วจะได�รับการคุ�มครอง 10 ปB เม่ือครบกําหนดแล�วสามารถต�ออายุไปได�คราวละ 10 ปB 
ผู�ประกอบการท่ีจะได�รับเครื่องหมายรับรองสินค�า หรือผลิตภัณฑ�เบอร� 5 จาก กฟผ. ได�จะต�องมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ�ต�อไปนี้ 

18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน�ายเตารีดไฟฟ)า ซ่ึงเป.นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด มีสิทธิ
ท่ีจะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าได�จาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการ
อนุญาตท่ีได�ให�เครื่องหมายรับรองโดยจะเก็บไว� ณ ฝ4ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ)า การไฟฟ)าฝ4าย
ผลิตแห�งประเทศไทย สํานักงานใหญ� 

18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)านี้ใช�กับเตารีดไฟฟ)า โดยอาจผลิตในประเทศหรือนําเข�า
จากต�างประเทศ และเป.นไปตามข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 เตารีดไฟฟ)า 

18.3 การอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าจะต�องเป.นไปตามแบบและเง่ือนไขท่ี
กําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแห�งประเทศไทยท่ีใช�บังคับในขณะนั้น  และตามข�อกําหนด
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 เตารีดไฟฟ)า กฟผ.  ซ่ึงกําหนดวิธีการควบคุมและป)องกันการใช�
เครื่องหมายโดยมิชอบ ท้ังนี้ผู�ได�รับอนุญาตจะต�องปฏิบัติให�เป.นไปตามเง่ือนไขโครงการฉลาก
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ประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินค�าในด�านประโยชน�ท่ีมีต�อการประหยัด
พลังงานให�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะสามารถกระทําได� 

18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ�ต�อเม่ือได�รับ
อนุญาตจาก กฟผ. และปฏิบัติตามเง่ือนไขของข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 เตารีด
ไฟฟ)า ท่ีกําหนดไว�เท�านั้น 

18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าจะต�องปรากฏท่ีตัวสินค�าตามหลักเกณฑ�การติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า โดยสามารถเห็นได�ชัดเจนและต�องใช�ฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าตามรูปแบบและสีท่ีกําหนดโดย กฟผ. เท�านั้น 

18.6 บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีได�รับอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าจะต�อง
ยินยอมให�  กฟผ. เข�าตรวจสอบสถานท่ีได�เสมอ เพ่ือตรวจสอบว�ามีการใช�ฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าอย�างถูกต�อง และเป.นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

18.7 การอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าอาจถูกเพิกถอนได� หากผู�ได�รับอนุญาต
นําไปใช�ผิดไปจากข�อบังคับนี้ หรือเม่ือ กฟผ. ได�รับการร�องเรียนจากผู�ซ้ือสินค�าหรือ กฟผ. ตรวจสอบ
ท้ังในด�านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

18.8 การแก�ไขข�อบังคับสําหรับการใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าจะทําได�ต�อเม่ือได�รับ
ความยินยอมจาก กฟผ. เท�านั้น 

18.9 ผู�ประกอบการไม�สามารจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าเองไม�ว�ากรณีใดๆ ฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าท่ีนําไปติดบนเตารีดไฟฟ)าต�องขอรับจาก กฟผ. เท�านั้น ตาม
ระเบียบท่ีกําหนด 

18.10 ผู�ท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าของ กฟผ. ถือเป.น
ความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกหรือท้ังจําท้ังปรับ 
กฟผ. จะดําเนินการตามกฎหมายทางแพ�งและอาญาจนถึงท่ีสุด 

 

19. หน5วยงานและสถานท่ีติดต5อ 
19.1 ผู�รับผิดชอบ : กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า ฝ4ายปฏิบัติการด�านการใช� ไฟฟ)า  
 การไฟฟ)าฝ4ายผลิตแห�งประเทศไทย สํานักงานใหญ� 
19.2 สถานท่ีติดต�อ : เลขท่ี 53 หมู� 2 ถนนจรัญสนิทวงศ� ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย  
 จังหวัดนนทบุรี 11130 
19.3 หมายเลขโทรศัพท� ข�อกําหนดโครงการฯ  : 0 2436 8381 และ 0 2436 8277 
   งานทดสอบ  :  0 2436 8382 และ 0 2436 8386  
   งานฉลากฯ  :  0 2436 8383 และ 0 2436 8398 
   งานสุ�มกลับทดสอบ   :  0 2436 8143 และ 0 2436 8146 
19.4 หมายเลขโทรสาร  0 2436 8388 และ 0 2436 8297 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร!ม กฟผ. 
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- IR-01 แบบแจ�งความจํานงเข�าร�วมโครงการฯ เตารีดไฟฟ)า 
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- IR-02 แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบเตารีดไฟฟ)า  
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- IR-03 แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเตารีดไฟฟ)า 
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-  IR-04 ตารางแสดงปริมาณการผลิตเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าเตารีดไฟฟ)า 
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-  แบบฟอร�มรูปถ�าย 
 
 


