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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5  
เตาไมโครเวฟ 

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

มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป/นมาตรการท้ังให�ระดับหน�วยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟ+าฝ5ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองค!การของรัฐ ซ่ึงมีบทบาทอย�างชัดเจนในการมีส�วนร�วมรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อม
และสังคม จึงได�ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาอุปกรณ!ประสิทธิภาพสูง สําหรับติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ภายใต�
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ+าเบอร! 5  

ด�วยกระทรวงพลังงานได�มอบหมายให� กฟผ. ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ+า โดยมี
จุดมุ�งหมายให�การใช�ไฟฟ+าของประเทศเป/นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการใช�
พลังงานโดยรวมของประเทศ ด�วยการติดฉลากประหยัดไฟฟ+าเบอร! 5 เพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมให�มีการผลิต 
นําเข�า จําหน�าย เพ่ือให�เกิดการเลือกใช�อุปกรณ!ไฟฟ+าประสิทธิภาพสูง จนฉลากประหยัดไฟฟ+าเบอร! 5 เป/นท่ีเชื่อถือ
และรู�จักกันแพร�หลายในปDจจุบัน 

ในปE 2556 กฟผ. เริ่มดําเนินการเพ่ือให�เกิดเตาไมโครเวฟ เบอร! 5 โดยประกาศเชิญชวนผู�ผลิต/นําเข�า เข�าร�วม
โครงการฯ และ กฟผ. ลงนามความร�วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) กับผู�ผลิต/นําเข�า 
เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2556  

จากความร�วมมือของบริษัทท่ีให�การสนับสนุน โครงการฉลากประหยัดไฟฟ+าเบอร! 5 ในการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนําเข�า เป/นผลให�มีแผนการจําหน�ายเตาไมโครเวฟท่ีติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพ ในเดือนพฤษภาคม 2557 ซ่ึงจะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด�านการอนุรักษ!พลังงานและ
สิ่งแวดล�อม อีกท้ังสอดคล�องกับสภาวการณ!ด�านเศรษฐกิจ และพลังงานในปDจจุบัน โดยเป/นการส�งเสริมให�
ประชาชนใช�ไฟฟ+าอย�างมีประสิทธิภาพอันจะเป/นประโยชน!ต�อประเทศชาติในระยะยาว 
  

2. ช่ือโครงการฯ 

ตามท่ี 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�วมใจกันพร�อมท้ังมีส�วนร�วมในการประหยัดพลังงาน 
โดยในปE 2550 เพื่อเป/นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา กฟผ. จึงได�เปลี่ยนชื่อโครงการจากโครงการประชาร�วมใจประหยัดไฟฟ+าเป/น
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 ภายใต�โครงการ “รักพ�อ ใช!พลังงานอย�างพอเพียง” 



 

2 

3. วัตถุประสงค� 
3.1 เพ่ือผลักดันให�เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเตาไมโครเวฟประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทย 
3.2 เพ่ือจูงใจและให�ข�อมูลแก�ผู�บริโภคในการเลือกซ้ืออุปกรณ!ประหยัดพลังงานไฟฟ+าประสิทธิภาพสูง 
3.3 เพ่ือช�วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
3.4 เพ่ือกระตุ�นและเสริมสร�างทัศนคติอันดีในด�านการอนุรักษ!พลังงานของชาติให�แก�ประชาชนและเยาวชน 

 

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

 

5. เป�าหมายโครงการฯ 
รณรงค!และผลักดันให�ประชาชนเลือกใช�เตาไมโครเวฟท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เบอร! 5 โดยคํานึงถึง

เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ+าเป/นหลัก อันจะส�งผลรวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติโดยรวม 
 

6. แนวทางการดําเนินโครงการฯ 
โครงการเป/นภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ.สนับสนุนค�าใช�จ�าย ได�แก� ค�าทดสอบ ค�าพิมพ!ฉลาก 

ค�าโฆษณาและประชาสัมพันธ! โดย กฟผ. จะรับภาระค�าทดสอบในครั้งแรกของรุ�น ยกเว�นกรณี ผู�นําเข�า และผู�ผลิตใน
ประเทศท่ีต�องการส�งทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไป (รุ�นเดิม) จะต�องรับภาระค�าทดสอบเอง 

6.1 กําหนดเกณฑ!มาตรฐานระดับประสิทธิภาพของเตาไมโครเวฟและดําเนินการให�มีการติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธภิาพของเตาไมโครเวฟท่ีผ�านเกณฑ!มาตรฐานตามข�อกําหนด 

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

 

7. ประโยชน�ท่ีได!รับจากการดําเนินโครงการฯ 
7.1 เป/นการส�งเสริมให�ประชาชนตระหนักถึงการใช�พลังงานไฟฟ+าอย�างมีประสิทธิภาพอันจะส�งผล

รวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 
7.2 ประชาชนมีข�อมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซ้ือเตาไมโครเวฟเพ่ิมมากข้ึน 
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. การดําเนินโครงการฯ 
8.1 จัดการประชุม ซ่ึงประกอบด�วยผู�แทนจากกลุ�มบริษัทผู�ผลิตและจําหน�ายเตาไมโครเวฟ ผู�แทนจาก 

สถาบันไฟฟ+าและอิเล็กทรอนิกส! (สฟอ.) และ กฟผ. เพื่อพิจารณาดําเนินการให�เกิดตลาดเตาไมโครเวฟ
ประสิทธิภาพสูง 

8.2 จัดทําแผนการดําเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเป+าหมายการดําเนินการ 
8.3 กําหนดขนาด รุ�น และรายละเอียดของเตาไมโครเวฟท่ีจะดําเนินการทดสอบ 
8.4 สุ�มตัวอย�างจากบริษัทผู�ผลิตฯ และส�งหน�วยงานท่ีดําเนินการทดสอบ  
8.5 ดําเนินการทดสอบและแจ�งผลการทดสอบโดยหน�วยงานทดสอบ 
8.6 การจัดระดับประสิทธิภาพ และแจ�งผลทดสอบโดย กฟผ. 
8.7 จัดทําและส�งมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
8.8 การรณรงค! และจูงใจประชาชนให�ใช�เตาไมโครเวฟประสิทธิภาพสูง 
8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 

 

9. รายละเอียดการดําเนินโครงการฯ ท่ีผ�านมา 
การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ+าเบอร! 5 เตาไมโครเวฟ ได�มีการจัดการประชุมและกิจกรรมอย�าง

ต�อเนื่อง โดยได�รับความร�วมมือจากบริษัทผู�ผลิต/นําเข�า และผู�จัดจําหน�ายเตาไมโครเวฟ ซ่ึงในแต�ละการประชุมและ
กิจกรรมได�มีวาระสําคัญ ดังนี้ 

วันท่ี 30  พฤษภาคม 2556    พิจารณาและกําหนดคุณสมบัติพร�อมมาตรฐานท่ีใช�ในการทดสอบ 
วันท่ี  6   กันยายน   2556  พิจารณาและกําหนดเกณฑ!ประสิทธิภาพ เบอร! 5 และกําหนดวันเริ่มติดฉลาก 
วันท่ี 18  กันยายน   2556  ทําพิธีลงนามความร�วมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ+าเบอร! 5  
  เตาไมโครเวฟระหว�างผู�ประกอบการ กับ กฟผ. 
วันท่ี 18  ตุลาคม     2556  ทบทวนและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานท่ีใช�ในการทดสอบ พร�อมชมการสาธิต 
  การทดสอบท่ีห�องทดสอบ และกําหนดวันเริ่มส�งทดสอบ 
วันท่ี 11  กุมภาพันธ!  2557 กําหนดรายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ตําแหน�งการติดฉลาก  
  รวมถึงการคํานวณค�าไฟฟ+า และกําหนดวันแจ�งผลทดสอบ วันจ�ายฉลาก 
วันท่ี 11  เมษายน  2557 ทําหนังสือขอความเห็นเรื่องรูปแบบฉลาก 
เดือน  พฤษภาคม  2557  เริ่มติดฉลากวางจําหน�าย 
ซ่ึงขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ+าเบอร! 5 เตาไมโครเวฟ ยังคงดําเนินการต�อไปอย�างต�อเนื่อง 
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10. ข้ันตอนการขอเข!าร�วมโครงการฯ 
แบ�งเป/น 2 กรณี คือ กรณีปกติและกรณียื่นผลการทดสอบเตาไมโครเวฟตามมาตรฐาน IEC 60705  

10.1 บริษัทต�องยื่นแบบแจ�งความจํานงและต�องกรอกรายละเอียดเตาไมโครเวฟในแบบฟอร!มของ 
กฟผ. พร�อมท้ัง จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

แบบฟอร�ม กฟผ. (สามารถดูได�ในภาคผนวก) 
- แบบแจ�งความจํานงเข�าร�วมโครงการ (MW-01)*  
- แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบเตาไมโครเวฟ (MW-02)** 

เอกสารประกอบ 
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตให�ใช�ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคม

อุตสาหกรรมหรือใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (รง.4, รง.2) 
 - ใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม (ภพ.20) 
 - หนังสือรับรองฯ การเป/นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด 

- ใบอนุญาตทํา/นําเข�าผลิตภัณฑ!อุตสาหกรรม มอก.1773-2548 เตาไมโครเวฟสําหรับใช�ในท่ี
อยู�อาศัยเฉพาะด�านความปลอดภัย (แบบ มอ.4, มอ.6) 

 - รายละเอียดแบบโครงสร�าง (Drawing) และระบบไฟฟ+า 
1. แบบโครงสร�างเตาไมโครเวฟ 

    2. รายละเอียดคุณสมบัติ (Specification)  
    3. ภาพถ�ายเตาไมโครเวฟท่ีขอทดสอบพร�อม Nameplate 

- ผลการทดสอบเตาไมโครเวฟ ตามมาตรฐาน IEC 60705 Household microwave ovens – 
Methods for measuring performance จากหน�วยงานทดสอบท่ีได�รับการรับรองจาก 
มอก./ISO/IEC 17025 และต�อง เป/นหน� วยงานทดสอบ ท่ี ไม� มีส� วนได� ส� วย เสี ย กับ
ผู�ประกอบการ (เฉพาะกรณียื่นผลการทดสอบ) 

หมายเหตุ  * บริษัทรับจ�างผลิต (Original Equipment Manufacturer - OEM) ส�งแบบฟอร!ม MW-01 
ของท้ังบริษัทรับจ�างผลิตและเจ�าของแบรนด!พร�อมเอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า 
** แบบฟอร!ม MW-02 กรอกรายละเอียด 1 ใบต�อรุ�น แต�ถ�าเป/นการเทียบรุ�นซ่ึงสามารถเทียบรุ�น
ได�ไม�เกิน 4 รุ�นต�อการเทียบรุ�น 1 ครั้ง กรอกรายละเอียดเพียงใบเดียวเท�านั้น  
- ใบ รง. 4, รง. 2, ภพ. 20 และหนังสือรับรองฯ การเป/นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด 
สามารถส�งในครั้งแรกท่ีเข�าร�วมโครงการฯ แต�ถ�าหากมีการเปลี่ยนแปลงให�แจ�งและส�ง
เจ�าหน�าท่ี กฟผ. หรือ ส�งเอกสารอัพเดตให� กฟผ. เป/นรายปE 

10.2 กฟผ. กําหนดวันส�งตัวอย�างทดสอบเตาไมโครเวฟท่ีหน�วยงานทดสอบ (สฟอ.) หรือ กฟผ. 
หลังจาก กฟผ. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารว�าครบถ�วนและถูกต�องหรือไม� พร�อมท้ังตรวจสอบ

ว�ากําลังดําเนินมาตรการลงโทษเรื่องการสุ�มกลับหรือเป/นรุ�นเดิมหรือไม� และพิจารณาภาระค�าใช�จ�าย
ในการทดสอบ ซึ่งถ�าเอกสารครบถ�วนและถูกต�องเรียบร�อยแล�ว  กฟผ. จะนัดวันส�งตัวอย�างเตา
ไมโครเวฟที่หน�วยงานทดสอบ (ศูนย!ปฏิบัติการและมาตรฐาน สถาบันไฟฟ+าและอิเล็กทรอนิกส! – นิคม
อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ) หรือ กฟผ. โดยการส�งเตาไมโครเวฟเพ่ือเข�าร�วมโครงการฯ 
ตาม ข�อท่ี 11. 
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10.3 การตรวจสอบคุณสมบัติเตาไมโครเวฟ 
เม่ือหน�วยงานทดสอบ หรือ กฟผ. รับตัวอย�างทดสอบเตาไมโครเวฟไว� จะตรวจสอบรายละเอียด

เตาไมโครเวฟซ่ึงรายละเอียดของตัวอย�างทดสอบจะต�องตรงกันกับรายละเอียดในเอกสารท่ีบริษัทยื่นแบบ
แจ�งความจํานงขอทดสอบเตาไมโครเวฟ  

- กรณียื่นผลการทดสอบ บริษัทสามารถรับคืนตัวอย�างเตาไมโครเวฟได�หลังจากหน�วยงานทดสอบ หรือ 
กฟผ. ตรวจสอบคุณสมบัติเตาไมโครเวฟแล�วเสร็จ  
10.4 หน�วยงานทดสอบ ทดสอบเตาไมโครเวฟตาม มาตรฐาน IEC 60705 ตามข�อกําหนดโครงการฯ  (เฉพาะ
กรณีปกติ) 
10.5 หน�วยงานทดสอบแจ�งผลทดสอบเตาไมโครเวฟให� กฟผ. ทราบ 
10.6 กฟผ. แจ�งผลการทดสอบเตาไมโครเวฟให�บริษัททราบ 
หมายเหตุ 

- ผู�ผลิตในประเทศ กฟผ. จะเป/นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายการทดสอบสําหรับการทดสอบครั้งแรกใน
รุ�นนั้นๆ เท�านั้น 

- กรณีผู�นําเข�า ผู�นําเข�าจะเป/นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายการทดสอบเองท้ังหมด ซ่ึงต�องดําเนินการ
ชําระเงินให�แล�วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได�รับใบแจ�งค�าบริการทดสอบจากหน�วยงาน
ทดสอบ และขอให�ผู�นําเข�าติดต�อรับตัวอย�างเตาไมโครเวฟท่ีทดสอบคืนหลังจากท่ีทําการ
ทดสอบแล�วเสร็จภายในระยะเวลา 10 วัน ค�าบริการทดสอบราคา 3,000 บาท/เครื่อง 

- กรณีบริษัทผู�ผลิตในประเทศต�องการทดสอบเตาไมโครเวฟครั้งท่ี 2 ข้ึนไป (รุ�นเดิม)  บริษัท
จะต�องเป/นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายการทดสอบและบริษัทต�องดําเนินการชําระเงินให�แล�วเสร็จ
ภายใน 30 วัน หลังจากได�รับใบแจ�งค�าบริการทดสอบจากหน�วยงานทดสอบ และขอให�
บริษัทติดต�อรับตัวอย�างเตาไมโครเวฟท่ีทดสอบคืนหลังจากท่ีทําการทดสอบแล�วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 10 วัน  

- กฟผ. จะดําเนินการแจ�งผลทดสอบเตาไมโครเวฟเม่ือบริษัทชําระค�าบริการทดสอบแล�วเสร็จ  
10.7 บริษัทต�องตอบรับผลการทดสอบและแจ�งแผนการผลิตรายเดือนให� กฟผ.  

  เม่ือบริษัทได�รับแจ�งผลการทดสอบแล�ว ดําเนินการตอบรับผลการทดสอบและแจ�งแผนการผลิต
รายเดือนให� กฟผ. ดังนี้ 

 การตอบรับผลทดสอบแบ�งเปEน 2 กรณี คือ 
    กรณีท่ี 1 บริษัทรับผลทดสอบ 

บริษัทรับผลทดสอบและต�องการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เบอร! 5  โดยส�ง 
แบบฟอร!ม กฟผ. ดังนี้ 

- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบ (MW-03) 
- ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ (MW-04)   

ภายใน 7 วันทําการ หลังจากท่ี กฟผ. ทําการแจ�งผลทดสอบ เพ่ือให� กฟผ. จัดทําฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพ 
กรณีท่ี 2 บริษัทไม�รับผลทดสอบ 

- ในกรณีบริษัทไม�ตอบรับผลทดสอบและต�องการปรับปรุงเพ่ือส�งทดสอบใหม� ในรุ�นเดิม 
บริษัทจะต�องเป/นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบรุ�นเดิมในครั้งต�อไป  
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- ในกรณีบริษัทไม�มีการปรับปรุง หรือดําเนินการใดๆ กฟผ.จะทําหนังสือเรียกเก็บค�า
ทดสอบ  บริษัทต�องเป/นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบท้ังหมด (หากบริษัทฯ ไม�
ตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดและล�วงเลยไปจนถึง 30 วัน กฟผ.จะ
ยกเลิกผลการทดสอบนั้น)  

- ในกรณีบริษัทไม�ตอบรับผลทดสอบ และไม�ปรับปรุงเตาไมโครเวฟ หากบริษัทต�องการ
ส�งเตาไมโครเวฟทดสอบรุ�นใหม� บริษัทจะต�องเป/นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบ
เพ่ือชดเชยเตาไมโครเวฟในรุ�นเดิมท่ีไม�ตอบรับผลการทดสอบ 

10.8 กฟผ. สั่งพิมพ!ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพตามแบบรายการตอบรับผลการทดสอบเตาไมโครเวฟ
และตามแผนการผลิตของบริษัท 
10.9 บริษัทรับมอบฉลาก 
10.10 ข�อปฏิบัติในการรับฉลากหลังจากผ�านการทดสอบ 

10.10.1 หลังจากได�รับฉลาก บริษัทผู�ผลิตจะต�องติดฉลากเตาไมโครเวฟในรุ�นนั้นๆ ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน      

10.10.2 บริษัทต�องติดฉลากในรุ�นท่ี กฟผ. รับรองให�ตรงกับรุ�นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ!อุตสาหกรรม 
(มอก.) และจะต�องจัดทําแคตตาลอกท่ีโฆษณาต�อผู�บริโภคในชื่อเดียวกัน หากไม�ตรงกัน 
กฟผ.ถือว�าบริษัทใช�ฉลากผิดรุ�นผิดตามข�อบังคับว�าด�วยการใช�เครื่องหมายในข�อ 18 

10.10.3 กรณีท่ี กฟผ.ได�จัดทําฉลากตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ!ฉลาก แต�บริษัทไม�มารับฉลาก ภายใน 
15 วันทําการ บริษัทจะต�องเป/นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบ และการจัดทําฉลาก
ท้ังหมด  

10.10.4 กรณีท่ี กฟผ. ได�จัดทําฉลากตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ!ฉลาก แต�มีความผิดพลาดท่ีเกิดจาก
บริษัท บริษัทต�องเป/นผู�รับภาระในการจัดทําฉลากท้ังหมด  

10.10.5 หลังจากได�รับฉลากแล�วแต�บริษัทไม�มีการผลิตหรือทดสอบผ�านแล�วไม�ขอฉลาก บริษัท
จะต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�ายค�าทดสอบและค�าจัดทําฉลากท้ังหมด 

10.10.6 กรณีท่ีบริษัทต�องการเปลี่ยนชื่อรุ�นก�อนแจ�ง กฟผ. สั่งพิมพ!ฉลาก ให�บริษัททําหนังสือเพ่ือ
เปลี่ยนชื่อรุ�นแจ�ง สมอ. เพ่ือขอเอกสาร มอก.ชื่อรุ�นใหม�และทําหนังสือเปลี่ยนชื่อรุ�น
ดังกล�าวแจ�ง กฟผ.  

10.10.7 กรณีท่ี กฟผ. ได�จัดทําฉลากตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ!ฉลาก แต�บริษัทต�องการเปลี่ยนชื่อรุ�น 
ให�บริษัททําหนังสือเพ่ือเปลี่ยนชื่อรุ�นแจ�ง สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ!อุตสาหกรรม
(สมอ.) เพ่ือขอเอกสาร มอก.ชื่อรุ�นใหม�และทําหนังสือเปลี่ยนชื่อรุ�นดังกล�าวแจ�ง กฟผ. และ
บริษัทจะต�องเป/นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากท่ี กฟผ. จัดพิมพ!แล�วท้ังหมด  
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                      ข้ันตอนการขอเข!าร�วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เตาไมโครเวฟ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กรณีบริษัทต�องการ
ทดสอบเตาไมโครเวฟ
ใหม�และจะส�งทดสอบ
ครั้งท่ี 2 ข้ึนไป บริษัท
ต�องรับภาระค�าใช�จ�าย

ในการทดสอบเอง 

บริษัท ตอบรับผลการทดสอบ MW-03 และ
แจ�งแผนการผลิตรายเดือน MW-04 

บริษัทยื่นแบบแจ�งความจํานงเข�าร�วมโครงการ ประกอบด�วย 
- แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบเตาไมโครเวฟ (แบบฟอร!ม กฟผ. คือ MW-01, MW-02) 
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 2 หรือ รง.4) 
- ใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม  (ภ.พ.20) 
- หนังสือรับรอง ก.พาณิชย! 
- ใบอนุญาตทํา/นําเข�าผลิตภัณฑ!อุตสาหกรรม มอก.1773-2548 (แบบ มอ.4, มอ.6) 
- รายละเอียดแบบโครงสร�าง (Drawing) และระบบไฟฟ+า ประกอบด�วย  
1. แบบโครงสร�างเตาไมโครเวฟ 2. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ 3. ภาพถ�ายตัวอย�างท่ีทดสอบพร�อม Nameplate 
- ผลการทดสอบเตาไมโครเวฟ ตามมาตรฐาน IEC 60705 (เฉพาะกรณีบริษัทยื่นผลการทดสอบ) 

ตรวจสอบคุณสมบัตเิตาไมโครเวฟท่ีหน�วยงานทดสอบ (Specification)  
 

ทดสอบเตาไมโครเวฟ โดยหน�วยงานทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60705 
และข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ+าเบอร! 5 (ยกเว�นกรณียื่นผลการทดสอบ) 

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

กฟผ. แจ�งผลการทดสอบให� บริษัท ทราบ 
 

กฟผ. กําหนดนัดวันส�งตัวอย�างทดสอบเตาไมโครเวฟ 

รับผล 

บริษัทรับมอบฉลาก 

ไม�รับ

กฟผ. สั่งพิมพ!ฉลากตามแบบตอบรับผลทดสอบเตาไมโครเวฟและตามแผนการผลิต  
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11. การส�งเตาไมโครเวฟเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ 
แบ�งออกเป/น 3 กรณี คือ 

กรณีท่ี 1 การส�งทดสอบแบบปกติ  
บริษัทต�องสุ�มตัวอย�างจากคลังสินค�าของบริษัท (WARE HOUSE) รุ�นละ 1 เครื่อง ซ่ึงบริษัท
จะต�องมีเตาไมโครเวฟในรุ�นเดียวกันนั้นไม�น�อยกว�า 30 เครื่อง  

กรณีท่ี 2 การส�งทดสอบเตาไมโครเวฟท่ียังไม�ได!ผลิต  
กรณีท่ียังมิได�มีการผลิตและจําหน�ายในตลาด บริษัทสามารถส�งเครื่องต�นแบบ (MOCK UP) เพ่ือ
ทดสอบได�จํานวน 1 เครื่อง ต�อ 1 รุ�น   

กรณีท่ี 3 การส�งทดสอบเตาไมโครเวฟเทียบรุ�น  
การส�งทดสอบเพ่ือขอเทียบรุ�น หมายถึง กรณีท่ีบริษัทใช�เตาไมโครเวฟท่ีคุณสมบัติเหมือนกันนําไป
ผลิตหลายรุ�น หรือหลายยี่ห�อ ซ่ึงบริษัทสามารถใช�ผลทดสอบเทียบรุ�นกันได�ไม�เกินครั้งละ 4 รุ�นต�อ
การเทียบรุ�น 1 ครั้ง  โดยบริษัทจะต�องจัดเตรียมเตาไมโครเวฟให�ครบทุกรุ�นท่ีจัดทําการเทียบรุ�น 
เพ่ือให� กฟผ. ตรวจสอบคุณสมบัติ และสุ�มตัวอย�าง 1 เครื่อง เพ่ือทําการทดสอบหาค�าประสิทธิภาพ
พลังงานต�อไป  

หมายเหตุ ในการส�งเตาไมโครเวฟ นั้นจะต�องผ�านการทดสอบ มอก.1773-2548 (ความปลอดภัย) ก�อน และใน
การยื่นเอกสารเข�าทดสอบเบอร! 5 นั้นจะต�องแนบใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ!อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให�ต�องเป/นไปตามมาตรฐาน และรายละเอียดแนบท�ายใบอนุญาตมาด�วยทุกครั้งท่ีทําการส�งทดสอบ  
 

12. การทดสอบเตาไมโครเวฟ 
การทดสอบเตาไมโครเวฟในโครงการฯ จะดําเนินการทดสอบเตาไมโครเวฟ ซ่ึงมีรายละเอียดการทดสอบ

ดังต�อไปนี้ 
12.1 มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบเตาไมโครเวฟดําเนินการทดสอบโดยใช�หลักการเทียบเท�ากับมาตรฐานสากล 
(The International Electrotechnical Commission : IEC) ในการทดสอบเตาไมโครเวฟนี้ ทาง
หน�วยงานทดสอบจะมีห�องปฏิบัติการท่ีมีระบบการควบคุมเสถียรภาพทางไฟฟ+า เช�น แรงดันไฟฟ+า 
ความถ่ี เป/นต�น โดยมีระบบควบคุมสภาวะแวดล�อม เพ่ือเป/นการควบคุมการทดสอบให�อยู�ในสภาวะเดียว
โดยตลอดการทดสอบ และห�องปฏิบัติการได�รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 

มาตรฐานการทดสอบเตาไมโครเวฟ 
- IEC 60705 Household microwave ovens – Methods for measuring performance  

12.2 คุณสมบัติเตาไมโครเวฟ 
12.2.1  ชนิดของเตาไมโครเวฟ 

- ฟDงก!ชั่นเดียว 
- ฟDงก!ชั่นร�วม 

12.2.2  ลักษณะการทํางาน 
- ควบคุมการทํางานด�วยลูกบิดอิเล็กทรอนิกส!  
- ควบคุมการทํางานด�วยลูกบิดทางกล 
- ควบคุมการทํางานด�วยวงจรอิเล็กทรอนิกส!  

12.2.3  สามารถทดสอบได�ทุกขนาด (ลิตร) 
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12.3  การทดสอบ 
12.3.1 สภาพแวดล�อมการทดสอบ 

  1.1 ควบคุมอุณหภูมิห�องตลอดการทดสอบให�มีค�าเท�ากับ 20 ± 5 °C 
  1.2 ควบคุมแรงดันไฟฟ+าป+อนเข�าตลอดการทดสอบให�มีค�าท่ีพิกัดเครื่องใช�ไฟฟ+า 220 ± 1 % 
  1.3 เตาไมโครเวฟท่ีนํามาทดสอบต�องไม�ทํางานมาอย�างน�อย 6 ชั่วโมงหรือขณะเริ่มต�นอุณหภูมิ
ของหลอดแมกนีตรอน (Magnetron) และหม�อแปลงไฟฟ+ากําลัง (Power transformer) มีอุณหภูมิอยู�
ภายใน ± 5 K จากอุณหภูมิห�อง  
  1.4 น้ําท่ีใช�ทดสอบต�องเป/นน้ําบริโภค (Drinking water) และมีอุณหภูมิของน้ําก�อนเริ่มต�นทดสอบ 
10 ± 1 °C 
  1.5 ความแม�นยําของเครื่องมือวัดให�สอดคล�องกับมาตรฐานห�องทดสอบ 

12.3.2  อุปกรณ!การทดสอบ 
  2.1 น้ําบริโภค         1,000  ± 5 g  
  2.2 ภาชนะแก�วบอโรซิลิเกต รูปทรงกระบอกหนาไม�เกิน 3 mm 

 เส�นผ�านศูนย!กลางด�านนอกประมาณ 190 mm สูงประมาณ 90 mm 1 ชิ้น 
  2.3 อุปกรณ!คนน้ําความจุความร�อนตํ่า     1 อัน 
  2.4 ชุดเครื่องวัดอุณหภูมิ       1 ชุด 
  2.5 เครื่องชั่งน้ําหนัก       1         เครื่อง 
  2.6 เครื่องมือวัดกําลังไฟฟ+า (Power Meter)    1         เครื่อง 
  2.7 อุปกรณ!บันทึกข�อมูล (Data Recorder)     1         เครื่อง 
  2.8 นาฬิกาจับเวลา       1         เครื่อง 
  2.9 หม�อแปลงปรับระดับแรงดันไฟฟ+า (Variable Voltage Transformer) 1 ตัว 
  2.10 มัลติมิเตอร!        1         เครื่อง 

12.3.3  วงจรการทดสอบ 
วงจรการทดสอบจะใช�หม�อแปลงปรับระดับแรงดันไฟฟ+าปรับระดับแรงดันไฟฟ+าให�คงท่ีต�อกับ

เครื่องมือวัดกําลังไฟฟ+าเพ่ือวัดแรงดันไฟฟ+า กระแสไฟฟ+า และกําลังไฟฟ+าของเตาไมโครเวฟ ดังรูปท่ี 1 
 

L

N

Power

Meter

V,I,E

เตาอบ

ไมโครเวฟ

C.B

 
 

รูปท่ี 1 วงจรทดสอบหาค�าประสิทธิภาพของเตาไมโครเวฟ 
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12.3.4 ข้ันตอนการทดสอบ 
4.1 นําน้ําบริโภคปริมาณ 1,000  ± 5 g ที่เตรียมไว� ใส�ลงในภาชนะแก�วบอโรซิลิเกต 

รูปทรงกระบอกหนาไม�เกิน 3 mm เส�นผ�านศูนย!กลางด�านนอกประมาณ 190 mm สูงประมาณ 90 
mm บันทึกค�าอุณหภูมิของน้ําเริ่มต�น ( 1T ) มวลของน้ํา ( Wm ) และมวลของภาชนะบรรจุ ( Cm ) 

  4.2 นําภาชนะท่ีใส�น้ําวางไว�ท่ีตําแหน�งก่ึงกลางของเตาไมโครเวฟ 
  4.3 ต้ังตัวควบคุมให�เตาไมโครเวฟทํางานในสภาวะจ�ายกําลังออกสูงสุด 
  4.4 คํานวณเวลาท่ีใช�ในการทดสอบสําหรับทําให�น้ํามีอุณหภูมิถึง 20 ± 2° C  
  4.5 เป�ดสวิตช!การทํางานของเตาไมโครเวฟให�ทํางานตามเวลาท่ีคํานวณ ป�ดสวิตช!การทํางาน

บันทึกอุณหภูมิสุดท�ายของน้ํา ( 2T ) โดยต�องคนน้ําก�อนวัดอุณหภูมิด�วยอุปกรณ!สําหรับคนน้ํา ภายใน 
60 วินาที หากอุณหภูมิไม�อยู�ในพิกัดท่ีกําหนด ให�ทดสอบใหม� โดยปรับเวลาท่ีใช�ในการทดสอบให�
เหมาะสม 

  4.6 บันทึกค�าการใช�พลังงานไฟฟ+าป+อนเข�า ( inW ) และเวลาท่ีใช�ในการทดสอบ ต้ังแต�เป�ดการ
ทํางานของเตาไมโครเวฟจนกระท่ังป�ดสวิทซ!การทํางาน 

  4.7 คํานวณหาค�ากําลังไฟฟ+าไมโครเวฟออกท่ีจ�ายให�โหลดจากการทดสอบ ( P ) และค�าประสิทธิภาพ
พลังงาน (η ) 

12.3.5 การคํานวณ 
- การคํานวณเวลาในการทดสอบของเตาไมโครเวฟ ให�คํานวณโดยใช�สูตรการคํานวณดังนี้ 
  เวลาในการทดสอบ = t  + เวลาอุ�นไส�หลอด (วินาที)      

ท้ังนี้โดยท่ี t  คือ เวลาในการทําความร�อน  มีหน�วยเป/นวินาที 
- การคํานวณเวลาในการทําความร�อน ให�คํานวณโดยใช�สูตรการคํานวณดังนี้ 

 
   

 ท้ังนี้โดยท่ี wm   คือ มวลของน้ํา มีหน�วยเป/นกรัม (1,000 g) 
 cm  คือ มวลของภาชนะบรรจุ มีหน�วยเป/นกรัม   

   0T  คือ อุณหภูมิห�อง มีหน�วยเป/นองศาเซลเซียส (20 °C)   
   1T  คือ อุณหภูมิเริ่มต�นของน้ํา มีหน�วยเป/นองศาเซลเซียส (10 °C)  
   2T  คือ อุณหภูมิสุดท�ายของน้ํา มีหน�วยเป/นองศาเซลเซียส (20 °C) 
   P   คือ กําลังไมโครเวฟออกท่ีจ�ายให�โหลด (power output) มีหน�วยเป/นวัตต! 

t  คือ เวลาในการทําความร�อน (ไม�รวมเวลาอุ�นไส�หลอด) มีหน�วยเป/นวินาที

สมการท่ี 2 

สมการท่ี 1 

P
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- การคํานวณหากําลังไมโครเวฟออกท่ีจ�ายให�โหลดจากการทดสอบ คํานวณโดยใช�สูตรการคํานวณดังนี้ 
                                    
 

ท้ังนี้โดยท่ี wm   คือ มวลของน้ํา มีหน�วยเป/นกรัม (g) 
 cm  คือ มวลของภาชนะบรรจุ มีหน�วยเป/นกรัม (g)   

   0T  คือ อุณหภูมิห�อง มีหน�วยเป/นองศาเซลเซียส (°C)   
   1T  คือ อุณหภูมิเริ่มต�นของน้ํา มีหน�วยเป/นองศาเซลเซียส (°C)  
   2T  คือ อุณหภูมิสุดท�ายของน้ํา มีหน�วยเป/นองศาเซลเซียส (°C) 
   t  คือ เวลาในการทําความร�อน (ไม�รวมเวลาอุ�นไส�หลอด) มีหน�วยเป/นวินาที (s) 
   P   คือ กําลังไมโครเวฟออกท่ีจ�ายให�โหลดจากการทดสอบ มีหน�วยเป/นวัตต! (W) 

- การคํานวณหาค�าประสิทธิภาพของเตาไมโครเวฟ ให�คํานวณโดยใช�สูตรการคํานวณดังนี้ 

in

100 %
W

tP ⋅
=η        

 ท้ังนี้โดยท่ี        inW       คือ  พลังงานป+อนเข�า มีหน�วยเป/นวัตต!-วินาที (Ws)  
   η  คือ ประสิทธิภาพพลังงาน มีค�าเป/นร�อยละ  
   t  คือ เวลาในการทําความร�อน (ไม�รวมเวลาอุ�นไส�หลอด) จากการทดสอบ 

 มีหน�วยเป/นวินาที (s) 
   P   คือ กําลังไมโครเวฟออกท่ีจ�ายให�โหลดจากการทดสอบ มีหน�วยเป/นวัตต! (W) 

 12.3.6 การรายงานผลการทดสอบ  
รายงานผลการทดสอบเตาไมโครเวฟจะต�องประกอบด�วยข�อมูลดังต�อไปนี ้

ข�อมูลผลิตภัณฑ! 
-   ชื่อผู�ผลิต / นําเข�า 
-   ชื่อเครื่องหมายการค�า (Brand Name) 
-   หมายเลขรุ�น (Model) 
- แรงดันไฟฟ+าท่ีกําหนด (โวลต!) / ความถ่ีท่ีกําหนด (เฮิรตซ!) 
- กําลังไฟฟ+าท่ีกําหนด (วัตต!) / กระแสไฟฟ+าท่ีกําหนด (แอมแปร!) 
- กําลังไมโครเวฟออกท่ีจ�ายให�โหลด (วัตต!) 
- ความถ่ีของคลื่นไมโครเวฟออกท่ีกําหนด (เมกะเฮิรตซ!) 
- ลักษณะการทํางาน 

สมการท่ี 4 
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สมการท่ี 3 
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ผลการทดสอบ 
-   อุณหภูมิห�อง (องศาเซลเซียส) 
-  แรงดันไฟฟ+าท่ีทดสอบ (โวลต!) 
- มวลของน้ํา (กรัม) 
- มวลของภาชนะบรรจุ (กรัม) 
- อุณหภูมิเริ่มต�นของน้ํา (องศาเซลเซียส) 
-   อุณหภูมิสุดท�ายของน้ํา (องศาเซลเซียส) 
- เวลาท่ีใช�ทดสอบ (วินาที) 
- เวลาท่ีใช�อุ�นไส�หลอด (วินาที) 
- เวลาการทําความร�อน (วินาที) 
-   พลังงานไฟฟ+าท่ีใช�ด�านเข�า (วัตต! –วินาที) 
-   กําลังไมโครเวฟออกท่ีจ�ายให�โหลด (วัตต!) 
-   ประสิทธิภาพพลังงาน (ร�อยละ) 
-   ระดับประสิทธิภาพ 
ซ่ึงทาง กฟผ. จะดําเนินการจัดระดับประสิทธิภาพ (เบอร!) ตามค�าประสิทธิภาพ

พลังงาน (ร�อยละ) และแจ�งบริษัทต�อไป 
ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ�น (ตัวอย�างทดสอบฯ) ถ!ามีการเปล่ียนแปลงส�วนประกอบ

อย�างใดอย�างหนึ่งของรุ�นนั้น ๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต!องส�งมาทดสอบใหม�ตามข้ันตอนการ
ทดสอบถ!ามิได!แจ!งถือว�าผิดข!อกําหนดของโครงการฯ 

  

13. การกําหนดระดับประสิทธิภาพ 
กฟผ. กําหนดระดับประสิทธิภาพเตาไมโครเวฟเป/น  3 ระดับ โดยใช�เกณฑ!ประสิทธิภาพพลังงาน มีหน�วยเป/น

ร�อยละ 
13.1 ระดับประสิทธิภาพ กําหนดเป/น 3 ระดับ คือ 

 ระดับท่ี 5     เป/นระดับประสิทธิภาพ  ดีมาก 
 ระดับท่ี 4     เป/นระดับประสิทธิภาพ  ดี 
 ระดับท่ี 3     เป/นระดับประสิทธิภาพ  ปานกลาง 
13.2 เกณฑ!ระดับประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 1 เกณฑ!ประสิทธิภาพพลังงานของเตาไมโครเวฟ  

ขนาดความจุเตาไมโครเวฟ (ลิตร) 
ค�าประสิทธิภาพพลังงาน (ร!อยละ) 

เบอร� 3 เบอร� 4 เบอร� 5 

ทุกขนาด 52.00 – 55.49 55.50 - 58.99 ≥ 59.00 
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14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
 14.1  รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ  

ประเภทเตาไมโครเวฟ เกณฑ�พลังงาน 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 

รูปท่ี 2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ+า เตาไมโครเวฟ 
 (ขนาดจริง : สูง 57 มม. กว�าง 46.5 มม.) 

 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ+า ประเภทเตาไมโครเวฟ เกณฑ!พลังงาน ปE 2014 ประกอบด�วย 
3 ส�วนหลัก ได�แก� 

ส�วนท่ี 1 เป/นแถบโค�งครึ่งวงกลมพ้ืนสีเขียว  แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพต้ังแต�ระดับท่ี 1 (ตํ่า) 
ถึง 5 (ดีมาก) หากเตาไมโครเวฟได�เกณฑ!ระดับประสิทธิภาพเบอร! 5 ตัวเลขและช�องท่ีระบุ
ระดับนั้นจะเป/นสีแดง  โดยตําแหน�งจุดศูนย!กลางของแถบโค�งครึ่งวงกลมนี้จะมีตัวเลข “5”  
สีขาวอยู�ภายในวงกลมสีแดงขอบดํา  เพ่ือย้ําระดับประสิทธิภาพอย�างชัดเจน และ ระบุ
เกณฑ!พลังงานปE 2014 ใต�แถบโค�งครึ่งวงกลมด�านขวา 

ส�วนท่ี 2 เป/นส�วนของข�อมูลตัวเลขและตัวอักษรสีดําบนพ้ืนสีเหลืองพร�อมสัญลักษณ!กระทรวงพลังงาน   
ซ่ึงระบุถึงรายละเอียดต�างๆ ดังนี้ 

1. ยี่ห�อ (เครื่องหมายการค�า) 
2. รุ�น 
3. ขนาด (ลิตร) 
4. กําลังไฟฟ+า (วัตต!)   
5. ประสิทธิภาพพลังงาน (ร�อยละ) 
6. ใช�พลังงานไฟฟ+า (หน�วย/ชั่วโมง) 
7. ค�าไฟฟ+า (บาท/ชั่วโมง) 

ส�วนท่ี 2 

ส�วนท่ี 3 

ส�วนท่ี 1 
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หมายเหตุ  
- กําลังไฟฟ+า (วัตต!) เป/นค�ากําลังไฟฟ+าท่ีกําหนด 
- การคํานวณค�าพลังงานไฟฟ+า (หน�วย/ชั่วโมง) ท่ีแสดงบนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
มีสูตรการคํานวณดังนี้ 

พลังงานไฟฟ�าท่ีใช!ในการทดสอบ (กิโลวัตต� – ช่ัวโมง) x ค�าคงท่ี  

- การคํานวณค�าไฟฟ+า (บาท/ชั่วโมง) ท่ีแสดงบนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ มีสูตรการ
คํานวณดังนี้ 

พลังงานไฟฟ�าท่ีใช!ในการทดสอบ (กิโลวัตต� – ช่ัวโมง) x ค�าคงท่ี x ค�าไฟฟ�าต�อหน�วย 

โดย  
- ค�าคงท่ี = 66 (ค�าท่ีแปลงพลังงานท่ีใช�ในการทดสอบให�เป/นพลังงานท่ีใช�ต�อชั่วโมง โดย
นําค�าเวลาท่ีใช�ทดสอบเฉลี่ยมาคํานวณ)    
- พลังงานท่ีใช�ในการทดสอบ (กิโลวัตต!-ชั่วโมง)    = 
   
- ค�าไฟฟ+าต�อหน�วย 3.28 บาท  

ส�วนท่ี 3     เป/นส�วนท่ี แสดงถึงหน�วยงานท่ีกํากับดูแลพลังงานด�วยสัญลักษณ! “การไฟฟ+าฝ5ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย” อักษรย�อ กฟผ. และ กระทรวงพลังงาน ด�วยตัวอักษรขาวบนพ้ืนสีเขียว   

14.2  การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
  บริษัทท่ีได�รับฉลากแล�วจะต�องติดฉลากให�ตรงตามรุ�นท่ีผ�านการทดสอบ โดยติดฉลาก 1 ดวงต�อ

เตาไมโครเวฟ 1 เครื่อง โดยตําแหน�งการติดฉลากกระจกด�านหน�า มุมขวามือบน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แสดงตัวอย�างการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพ เตาไมโครเวฟ 

พลังงานท่ีใช�ในการทดสอบ 
(วัตต!-วินาที) 
3,600 x 103 
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15. การสุ�มกลับทดสอบเตาไมโครเวฟท่ีได!รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

หลังจากเตาไมโครเวฟที่ติดฉลากออกสู�ตลาด กฟผ. จะดําเนินการสุ�มกลับทดสอบเตาไมโครเวฟที่ติด
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เพื่อนํากลับมาทดสอบที่หน�วยงานทดสอบว�ายังคงระดับประสิทธิภาพตามท่ี 
กฟผ. รับรอง นอกจากนี้ยังเป/นการคุ�มครองผู�บริโภคด�วย  ซึ่งทาง กฟผ. จะสุ�มซื้อจากร�านค�าปลีก 1 ชุด  

15.1 การสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑ!ในการเลือกตัวอย�าง ดังนี้  
15.1.1 คํานึงถึงส�วนแบ�งการตลาด (Volume of sales of models) โดยพิจารณาจากยอดการ

ขอฉลากเป/นหลัก และให�ความสําคัญกับรุ�นท่ีใหม�กว�าเป/นพิเศษ (Newer models 
selection) 

15.1.2 คํานึงถึงตัวอย�างท่ีมีความเสี่ยงสูงต�อการละเมิดข�อกําหนดโครงการฯ 
- มีการร�องเรียนจากผู�บริโภค คู�แข�ง หรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง (Third party referrals) 
- มีประวัติไม�ผ�านเกณฑ!มาก�อน (Record of non compliance) 

15.1.3 คํานึงถึงตัวอย�างท่ีอาจส�งผลต�อการเลือกซ้ือของผู�บริโภค หรือทําให�ผู�บริโภคมีความสนใจ
ในผลิตภัณฑ!เป/นพิเศษ 
- ตัวอย�างมีค�าประสิทธิภาพสูงมาก (High star rating) 
- ตัวอย�างท่ีเพ่ิงจะวางจําหน�ายในตลาด (New Market entrants) 

15.2 เกณฑ!ผ�านการสุ�มกลับทดสอบ  
- เตาไมโครเวฟต�องมีค�าประสิทธิภาพพลังงาน เปลี่ยนแปลงไม�เกิน -5% จากค�าประสิทธิภาพ

พลังงานบนหน�าฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

15.3 มาตรการลงโทษกรณีท่ีไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบตามข�อ 15.2 และข�อปฏิบัติตามข�อกําหนด
โครงการฯ ดังนี้ 

- บริษัทต�องซ้ือเตาไมโครเวฟรุ�นท่ีไม�ผ�านการสุ�มกลับคืน ในราคาท่ี กฟผ. จัดซ้ือมา 
- บริษัทต�องส�งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพท่ีมีอยู�ท้ังหมดให� กฟผ. 
- ขอให�บริษัทตรวจสอบข�อมูลเอกสาร, แคตตาลอก ท่ีเก่ียวข�องโดยแก�ไขให�ถูกต�องตามความเป/น

จริงและแจ�งรายละเอียดเพ่ือให� กฟผ. ตรวจสอบ 
-  หากเป/นการสุ�มกลับไม�ผ�านครั้งแรก กฟผ. จะงดไม�ให�บริษัทเข�าร�วมโครงการฯ เฉพาะเตา

ไมโครเวฟรุ�นท่ีไม�ผ�านการทดสอบสุ�มกลับเป/นเวลา 1 ปE   
- หากบริษัทได�ทําผิดหลักเกณฑ!ดังกล�าวเป/นครั้งท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ เป/น

ระยะเวลา 3 ปE เฉพาะเตาไมโครเวฟรุ�นท่ีไม�ผ�านการทดสอบสุ�มกลับ 
- กฟผ. จะประกาศลงเว็บไซด!ของ กฟผ. ให�ประชาชนรับทราบ 

หมายเหตุ  กฟผ. จะแจ�งผลการสุ�มกลับทดสอบ และบริษัทจะต�องตอบรับผลการสุ�มทดสอบภายใน 15 วัน
หลังจาก กฟผ. แจ�งผล 
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การสุ�มกลบัทดสอบเตาไมโครเวฟ 

ไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบ 
กฟผ. ดําเนินมาตรการ

ลงโทษและต!องปฏิบัติตาม
ข!อกําหนดโครงการ 

 
กฟผ. สุ�มซ้ือ  
เตาไมโครเวฟ 

1 เคร่ือง 

ทดสอบ 
กฟผ.จ�ายค�าทดสอบ 

 ค�าประสิทธิภาพพลังงาน 
 เปลี่ยนแปลงไม�เกิน (-5%) 

  

ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

ผลการทดสอบ  

ผ�านการสุ�มกลับทดสอบ 
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16. การโฆษณาประชาสัมพันธ� 
เพ่ือให�การดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ!ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของบริษัทผู�ผลิต/นําเข�า และ

ผู�จัดจําหน�ายเตาไมโครเวฟท่ีเข�าร�วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ+าเบอร! 5 (เตาไมโครเวฟ) เป/นไปตาม
วัตถุประสงค!ของโครงการฯ กล�าวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธ!โดยอ�างอิงหรือใช�ข�อมูลของโครงการฯ 
ได�เฉพาะเตาไมโครเวฟท่ีมีการผลิตและจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยแล�วเท�านั้น ท้ังนี้เพ่ือเป/นการคุ�มครองสิทธิของ
ผู�บริโภคและให�ความเป/นธรรมแก�บริษัทผู�ผลิต ผู�จําหน�าย ท่ีเข�าร�วมโครงการฯ กฟผ. จึงได�ให�มีข�อกําหนดโฆษณา
ประชาสัมพันธ!ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ดังนี้ 

16.1 เพ่ือเป/นข�อมูลว�าบริษัทได�มีการผลิตและจําหน�ายเตาไมโครเวฟออกสู�ตลาดในประเทศไทยจริง 
กฟผ. ขอให�บริษัทดําเนินการ ดังนี้ 
16.1.1 บริษัท ท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต�องดําเนินการผลิตเตาไมโครเวฟออก 

ภายใน 1 เดือนท่ีได�รับฉลากฯ จาก กฟผ. เป/นต�นไป โดยบริษัทจะต�องแจ�งแผนการผลิต 
และหรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข�องท่ี กฟผ. เชื่อได�ว�ามีการผลิตและจําหน�ายสู�
ตลาดประเทศไทยจริง 

16.1.2 บริษัทจะต�องแจ�งรายชื่อ สถานท่ี ของผู�แทนจําหน�าย และราคาเตาไมโครเวฟรุ�นนั้น
ให�กับ กฟผ.  

16.1.3 เพ่ือเป/นการตรวจสอบว�า บริษัท มีการผลิต และจําหน�ายเตาไมโครเวฟรุ�นดังกล�าว กฟผ. 
จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผู�แทนจําหน�ายท่ีบริษัท แจ�งไว�จํานวน 3 ราย 
เป/นอย�างน�อย และผู�แทนจําหน�ายจะต�องสามารถส�งเตาไมโครเวฟรุ�นนั้นๆ ให�กับ กฟผ. 
ได� ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในด�านการตลาด  

16.1.4 เตาไมโครเวฟรุ�นท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต�องมีสัดส�วนการตลาดใน
ระยะเวลาไม�น�อยกว�า 6 เดือน ในสัดส�วนมากกว�าร�อยละ 1 (หรือท่ี กฟผ. กําหนด
ภายหลัง) ของจํานวนเตาไมโครเวฟท้ังตลาดในกลุ�มนั้นๆ  

16.1.5 กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช�ข�อมูลท่ี กฟผ. เชื่อว�าเตาไมโครเวฟรุ�นดังกล�าวไม�ได�มี
การผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

16.2  บริษัท สามารถนําข�อมูลของ กฟผ. ไปใช�ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ!ได�เฉพาะเตาไมโครเวฟท่ี
ได�มีการผลิตและจําหน�ายในตลาดในประเทศไทย ตามท่ี กฟผ. ได�กําหนดไว�ในข�อ 16.1 ข�างต�น
แล�วเท�านั้น 

16.3 ในกรณีท่ี บริษัท ไม�ได�ดําเนินการผลิตเตาไมโครเวฟท่ีได�ฉลากแสดงประสิทธิภาพจาก กฟผ. ตาม
ข�อกําหนดหรือบริษัทได�มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. จะแจ�งยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ 
ของเตาไมโครเวฟรุ�นนั้นๆ โดยทางโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน และบริษัทจะต�อง
ดําเนินการดังนี้ 
16.3.1 บริษัทจะต�องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ!ของเตาไมโครเวฟรุ�นนั้น ท่ี

อ�างอิงข�อมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทางโทรทัศน! วิทยุ 
หนังสือพิมพ! วารสารต�างๆ ไม�ให�เผยแพร�สู�สาธารณะภายใน 2 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. 
แจ�งโดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 

16.3.2 บริษัท จะต�องยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ! เช�นเดียวกับ ข�อ 16.3.1 
สําหรับสื่อทางแผ�นป+ายท่ีปรากฏต�อสาธารณะ ภายใน 10 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�ง
โดยโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน 
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16.4  ในกรณีท่ี บริษัท ละเลยไม�ปฏิบัติตามข�อ 16.3.1 และหรือ 16.3.2 หรือได�ปฏิบัติตามข�อ 16.3 
แล�วและได�มีการดําเนินการเป/นครั้งท่ี 2 กฟผ. จะดําเนินการดังต�อไปนี้ 
16.4.1 กฟผ. จะยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ของบริษัทตลอดไป 
16.4.2 หาก บริษัท ยังโฆษณา ประชาสัมพันธ! ต�อไป กฟผ. จะแจ�งประกาศในหนังสือพิมพ!

เก่ียวกับการยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร 
16.5  รูปแบบฉลากท่ีสามารถลงโฆษณาได�  ให�แสดงส�วนประกอบท้ังหมดของฉลากเตาไมโครเวฟรุ�นท่ี

ได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.6  รูปแบบฉลากท่ีไม�สามารถลงโฆษณาได� 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ท้ังนี้เป/นไปตามข�อกําหนดการโฆษณาประชาสัมพันธ!ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ การไฟฟ+าฝ5ายผลิต
แห�งประเทศไทย วันท่ี 9 เมษายน 2539 
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17. มาตรการสําหรับบริษัทท่ีทําผิดหลักเกณฑ�ของโครงการฯ 
กรณีบริษัทไม�ติดฉลากหลังจากได!รับฉลากแล!ว 
บริษัทผู�ผลิตหรือเจ�าของผลิตภัณฑ!ท่ีไม�ติดฉลากหลังจากได�รับฉลากแล�ว หรือไม�แจ�งชื่อรุ�น และจํานวนของ

จํานวนเตาไมโครเวฟ ท่ีจําหน�ายในท�องตลาดซ่ึง กฟผ. พบว�ามีเตาไมโครเวฟรุ�นนั้นจําหน�ายอยู� กฟผ.จะดําเนินการ
ดังนี้ 

17.1 กฟผ.จะยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ และระงับการให�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเป/น
ระยะเวลา 1 ปE และไม�มีสิทธิร�วมกิจกรรมทางการตลาดท่ี กฟผ.ดําเนินการ 

17.2 ในกรณีท่ีบริษัทผู�ผลิตหรือเจ�าของผลิตภัณฑ!ไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนดเป/นครั้งท่ี 2  กฟผ.จะยกเลิก
การเข�าร�วมโครงการฯ ตลอดไป 

 

18. เคร่ืองหมายรับรองเบอร� 5 
 กฟผ. ได�จดเครื่องหมายแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร! 5 เป/นเครื่องหมาย ซ่ึงเจ�าของเครื่องหมายใช�รับรอง
คุณภาพสินค�าหรือบริการผู�อ่ืนว�าคุณภาพหรือลักษณะของสินค�าหรือบริการนั้นมีคุณภาพหรือลักษณะเช�นใด 
 เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล�วเจ�าของเครื่องหมายมีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวที่จะใช�เครื่องหมายที่ได�
จดทะเบียนไว� กรณีผู� อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจ�าของมีสิทธิฟ+องร�องและเรียกค�าเสียหายได� ถ�าผู� อ่ืนนํา
เครื่องหมายไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟ+องให�เพิกถอนได� ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ+านี้มีการ
จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองต�อกระทรวงพาณิชย! โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายให�การไฟฟ+าฝ5ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ต้ังอยู�เลขท่ี 53 หมู� 2 ถนนจรัญสนิทวงศ!  ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  11130  
เป/นผู�ดําเนินการ 
 การจดทะเบียนแล�วจะได�รับการคุ�มครอง 10 ปE เม่ือครบกําหนดแล�วสามารถต�ออายุไปได�คราวละ 10 ปE 
ผู�ประกอบการท่ีจะได�รับเครื่องหมายรับรองสินค�า หรือผลิตภัณฑ!เบอร! 5 จาก กฟผ. ได�จะต�องมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ!ต�อไปนี้ 

18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน�ายเตาไมโครเวฟ ซ่ึงเป/นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  
มีสิทธิท่ีจะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ+าได�จาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บ
บันทึกการอนุญาตท่ีได�ให�เครื่องหมายรับรองโดยจะเก็บไว� ณ ฝ5ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ+า 
การไฟฟ+าฝ5ายผลิตแห�งประเทศไทย 

18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ+านี้ใช�กับเตาไมโครเวฟ โดยอาจผลิตในประเทศหรือนําเข�า
จากต�างประเทศ  และเป/นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเอกสารโครงการฉลากประหยัดไฟฟ+า เบอร! 5 

18.3 การอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ+าจะต�องเป/นไปตามแบบและเง่ือนไข
ท่ีกําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแห�งประเทศไทยท่ีใช�บังคับในขณะนั้น  และตามข�อกําหนด
ของโครงการฉลากประหยัดไฟฟ+าเบอร! 5 การไฟฟ+าฝ5ายผลิตแห�งประเทศไทย ซ่ึงกําหนดวิธีการ
ควบคุมและป+องกันการใช�เครื่องหมายโดยมิชอบ ท้ังนี้ผู�ได�รับอนุญาตจะต�องปฏิบัติให�เป/นไปตาม
เง่ือนไขโครงการฉลากประหยัดไฟฟ+าเบอร! 5 รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินค�าในด�าน
ประโยชน!ท่ีมีต�อการประหยัดพลังงานให�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะสามารถกระทําได� 

18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ+า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ!ต�อเม่ือ
ได�รับอนุญาตจากการไฟฟ+าฝ5ายผลิตแห�งประเทศไทย และปฏิบัติตามเง่ือนไขของโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ+าเบอร! 5 ท่ีกําหนดไว�เท�านั้น 
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18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ+าจะต�องปรากฏท่ีตัวสินค�าตามหลักเกณฑ!การติด
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ โดยสามารถเห็นได�ชัดเจนและต�องใช�ฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ+าตามรูปแบบและสีท่ีกําหนดโดยการไฟฟ+าฝ5ายผลิตแห�งประเทศไทย
เท�านั้น 

18.6 บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีได�รับอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ+าจะต�อง
ยินยอมให�การไฟฟ+าฝ5ายผลิตแห�งประเทศไทยเข�าตรวจสอบสถานท่ีได�เสมอ เพ่ือตรวจสอบว�ามี
การใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ+าอย�างถูกต�อง และเป/นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

18.7 การอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ+าอาจถูกเพิกถอนได� หากผู�ได�รับ
อนุญาตนําไปใช�ผิดไปจากข�อบังคับนี้ หรือเม่ือ กฟผ. ได�รับการร�องเรียนจากผู�ซ้ือสินค�าหรือ กฟผ. 
ตรวจสอบท้ังในด�านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

18.8 การแก�ไขข�อบังคับสําหรับการใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ+าจะทําได�ต�อเม่ือ
ได�รับความยินยอมจากการไฟฟ+าฝ5ายผลิตแห�งประเทศไทยเท�านั้น 

18.9 ผู�ประกอบการไม�สามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ+าเองไม�ว�ากรณีใด ๆ 
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ+าท่ีนําไปติดบนเตาไมโครเวฟ ต�องขอรับจาก กฟผ. 
เท�านั้น ตามระเบียบท่ีกําหนด 

18.10 ผู�ท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของ กฟผ. ถือเป/นความผิด
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกหรือท้ังจําท้ังปรับ กฟผ. 
จะดําเนินการตามกฎหมายทางแพ�งและอาญาจนถึงท่ีสุด 

 

19. หน�วยงานและสถานท่ีติดต�อ 
19.1 ผู�รับผิดชอบ  : กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ+า ฝ5ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ+า 
    การไฟฟ+าฝ5ายผลิตแห�งประเทศไทย 
19.2 สถานท่ีติดต�อ   : เลขท่ี 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 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร�ม กฟผ. 
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          -  MW-01 แบบแจ�งความจํานงเข�าร�วมโครงการฯ  
 

 
 

MW-01 
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-  MW-02 แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบเตาไมโครเวฟ 
 

MW-02 
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- MW-03 แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเตาไมโครเวฟ 
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-  MW-04 ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
 
 

 


