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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร! 5  
เครื่องสูบน้ําไฟฟ�าชนิดอัตโนมัติ 
 

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

มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป.นมาตรการท้ังให�ระดับหน�วยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟ)าฝ4ายผลิตแห�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 จนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�
ไฟฟ)า (ฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 หรือ ฉลากเบอร� 5) เป.นท่ีเชื่อถือและรู�จักกันแพร�หลายในปAจจุบัน 

ในปB 2558 กฟผ. มีแผนงานท่ีจะให�เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ เป.นอีกหนึ่งอุปกรณ�ไฟฟ)าท่ีเข�าร�วม
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 กฟผ. จึงจัดทําประกาศเชิญร�วมประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 
เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ ประชุมร�วมกับผู�ประกอบการ เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2558 และในวันท่ี 16 
กันยายน 2558 ได�มีการลงนามความร�วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว�างนายสุนชัย 
คํานูณเศรษฐ� ผู�ว�าการการไฟฟ)าฝ4ายผลิตแห�งประเทศไทย กับผู�บริหารบริษัทท่ีเข�าร�วมโครงการฯ  

จากความร�วมมือของบริษัทท่ีให�การสนับสนุน โครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 ในการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนําเข�า โดยได�กําหนดให�มีการจําหน�ายเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติท่ีติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าเกิดข้ึนในประเทศไทย ในวันท่ี 1 มกราคม 2559 เป.นต�นไป นับเป.น
ผลิตภัณฑ�อันดับท่ี 28 ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 ท่ีมีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�
ไฟฟ)า ซ่ึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด�านการอนุรักษ�พลังงาน และสิ่งแวดล�อม อีกท้ังสอดคล�องกับ
สภาวการณ�ด�านเศรษฐกิจ และพลังงานในปAจจุบัน โดยเป.นการส�งเสริมให�ประชาชนใช�ไฟฟ)าอย�างมีประสิทธิภาพ
อันจะเป.นประโยชน�ต�อประเทศชาติในระยะยาว  
  

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� “รักพ7อ ใชพลังงานอย7างพอเพียง” 
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3. วัตถุประสงค! 
3.1 เพ่ือผลักดันให�เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติประสิทธิภาพสูงข้ึน

ในประเทศไทย 

3.2 เพ่ือจูงใจและให�ข�อมูลแก�ผู�บริโภคในการเลือกซ้ืออุปกรณ�ประหยัดพลังงานไฟฟ)าประสิทธิภาพสูง 
3.3 เพ่ือจูงใจและรณรงค�ให�ผู�บริโภคใช�เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติท่ี ติดฉลากแสดงระดับ   

ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า 
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�เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
อุปกรณ�ไฟฟ)า โดยคํานึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ)าเป.นหลัก อันจะส�งผลรวมถึงการประหยัดพลังงานของ
ประเทศชาติโดยรวม 

 

6. แนวทางการดําเนินโครงการ 

โครงการฯ เป.นภาคสมัครใจ (voluntary) โดย กฟผ. สนับสนุนค�าใช�จ�าย ได�แก� ค�าทดสอบ ค�าพิมพ�ฉลาก
ค�าโฆษณาและประชาสัมพันธ� ซ่ึง กฟผ. จะรับภาระค�าทดสอบกรณีผู�ผลิตในประเทศส�งทดสอบกับโครงการฯ ในครั้งแรก
ของรุ�นนั้นๆ สําหรับกรณี ผู�นําเข�า และผู�ผลิตในประเทศท่ีต�องการส�งทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไป (รุ�นเดิม) จะต�องรับภาระ
ค�าทดสอบเอง 

6.1 กําหนดเกณฑ�มาตรฐานระดับประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติและดําเนินการให�มี
การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าของเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติท่ีผ�าน
เกณฑ�มาตรฐานตามข�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�อมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติเพ่ิมมากข้ึน 

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 และ/หรือจัดจําหน�ายเครื่องสูบ
น้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ ผู�แทนจากห�องทดสอบ และ กฟผ. เพ่ือพิจารณาดําเนินการให�เกิดตลาดเครื่อง
สูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติประสิทธิภาพสูง 

8.2 จัดทําแผนการดําเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเป)าหมายการดําเนินการ 

8.3 กําหนดขนาด รุ�น และรายละเอียดของเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติท่ีจะดําเนินการทดสอบ 

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�เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติประสิทธิภาพสูง 

8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 
 

9. รายละเอียดการดําเนินโครงการท่ีผ7านมา 

การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ ได�มีการจัดการประชุม
และกิจกรรมอย�างต�อเนื่อง โดยได�รับความร�วมมือจากบริษัทผู�ผลิต นําเข�า และจัดจําหน�ายเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิด
อัตโนมัติ ซ่ึงในแต�ละการประชุมหรือกิจกรรมได�มีวาระสําคัญ ดังนี้ 

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2558 พิจารณาและกําหนดขอบข�ายเครื่องสูบน้ํ าไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติท่ี
สามารถเข�าร�วมโครงการฯ มาตรฐานการทดสอบ เกณฑ�ประสิทธิภาพ
พลังงาน รายละเอียดหน�าฉลากฯ เบ้ืองต�น และแผนงานการติดฉลากฯ 

วันท่ี 1 กันยายน 2558  พิจารณาเพ่ิมเติมขอบข�ายเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ เกณฑ�
ประสิทธิภาพพลังงาน     

วันท่ี 16 กันยายน 2558  พิธีลงนามความร�วมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 
เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ ระหว�างผู�ประกอบการ กับ กฟผ. 

 

 ซ่ึงขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ ยังคงดําเนินการ
ต�อไปอย�างต�อเนื่อง  
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10. ข้ันตอนการขอเขาร7วมโครงการ 

10.1   ผู�ผลิต/ผู�นําเข�า และ/หรือผู�จัดจําหน�าย ท่ีประสงค�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนด
โครงการฯ โดยผู�มีอํานาจลงนามหรือผู�ได�รับมอบอํานาจลงนามพร�อมประทับตราบริษัท ในหนังสือ
ยืนยัน/ยอมรับ ข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ และ
ส�งกลับท่ี กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า ฝ4ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ)า กฟผ.  สํานักงาน
ใหญ� 

10.2 บริษัทต�องยื่นแบบแจ�งความจํานงและต�องกรอกรายละเอียดเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติใน 
แบบฟอร�มของ กฟผ. พร�อมท้ัง จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 - หนังสือขอเข�าร�วมโครงการฯ (ใบปะหน�า) ลงนามบริษัท 

แบบฟอร!ม กฟผ. (สามารถดูได�ในภาคผนวก) 
- แบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการฯ (EP-01)* 

- แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ (EP-02)* 

- แบบฟอร�มรูปถ�าย (ภาพถ�ายเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติท่ีขอทดสอบพร�อม Nameplate) 
เอกสารประกอบ 

  - ใบรับแจ�งประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (รง.2)  หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน     
   (รง.4) หรือใบอนุญาตให�ใช�ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) หรือใบรับ 

                      รองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ถ�ามี) 
 - ใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม  (ภพ.20) 
 - หนังสือรับรองจดทะเบียนเป.นนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�) 
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า 

 - รายละเอียดแบบโครงสร�าง (Drawing) และระบบไฟฟ)า 

1. แบบโครงสร�างเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ  
    2. รายละเอียดคุณสมบัติ (Specification)  

หมายเหตุ  

* บริษัทรับจ�างผลิต (Original Equipment Manufacturer - OEM) ส�งแบบฟอร�ม EP-01 ของ ท้ัง 
บริษัทผู�รับจ�างผลิตและบริษัทผู�จ�างผลิตพร�อมท้ังส�งเอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า 

        * ใบ รง.2, รง.4, กนอ., ภพ.20 หนังสือรับรองจดทะเบียนเป.นนิติบุคคล (ตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย�) และหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า ส�งในครั้งแรกท่ี
เข�าร�วมโครงการฯ และส�งเอกสารปรับปรุงข�อมูล (Update) ให� กฟผ. เป.นรายปB และในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�อง บริษัทต�องแจ�งและส�งข�อมูลเพ่ิมเติมให�กับ กฟผ. 

 10.3 กฟผ. กําหนดวันส�งตัวอย�างทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติท่ีหน�วยงานทดสอบ 

หลังจาก กฟผ. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารว�าครบถ�วนและถูกต�องหรือไม� พร�อมท้ัง
ตรวจสอบว�ากําลังดําเนินมาตรการลงโทษเรื่องการสุ�มกลับทดสอบหรือเป.นรุ�นเดิมหรือไม� และ
พิจารณาภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบ ซ่ึงถ�าเอกสารครบถ�วนและถูกต�องเรียบร�อยแล�ว  กฟผ. 
จะนัดวันส�งตัวอย�างเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติที่หน�วยงานทดสอบ โดยการส�งเครื่องสูบน้ํา
ไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติเพ่ือเข�าร�วมโครงการฯ เป.นไปตาม หัวข�อ 11. 
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10.4  การตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ 
เม่ือหน�วยงานทดสอบรับตัวอย�างทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติไว� จะตรวจสอบ

รายละเอียดเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ ซ่ึงรายละเอียดของตัวอย�างทดสอบจะต�องตรงกันกับ
รายละเอียดในเอกสารท่ีบริษัทยื่นแบบแจ�งความจํานงขอทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ 

10.5 หน�วยงานทดสอบ ทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติตามมาตรฐานร�างกฎกระทรวง กําหนดเครื่อง 
สูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติท่ีมีประสิทธิภาพสูง และข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 
เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ 

หมายเหตุ 
- เม่ือทดสอบตัวอย�างเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติแล�วเสร็จ ขอให�บริษัทติดต�อรับ

ตัวอย�างเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติท่ีทดสอบคืนหลังจากท่ีทําการทดสอบแล�วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 10 วัน 

10.6  หน�วยงานทดสอบแจ�งผลทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติให� กฟผ. ทราบ 

10.7  กฟผ. แจ�งผลการทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติให�บริษัททราบ 

กฟผ.จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจ�งผลการทดสอบพร�อมระดับประสิทธิภาพให�บริษัท
ทราบ โดยเกณฑ�ประสิทธิภาพและเง่ือนไขการได�รับฉลากฯ เป.นไปตาม หัวข�อ 13  

หมายเหตุ 
-  กรณีบริษัทเป.นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายการทดสอบ บริษัทต�องดําเนินการชําระเงินให�แล�ว

เสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได�รับใบแจ�งค�าบริการทดสอบจากหน�วยงานทดสอบ หาก
ยังไม�ชําระเงินท่ีหน�วยงานทดสอบ กฟผ. จะยังไม�แจ�งผลการทดสอบให�กับบริษัทและ
ไม�ทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติรุ�นอ่ืนด�วย 

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

ไม�ว�าจะรับผลการการทดสอบหรือไม�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 

- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ (EP-03) บริษัท
สามารถระบุค�าประสิทธิภาพพลังงาน ค�าการใช�พลังงาน อัตราการไหล และหัวน้ํารวมท่ี
แสดงบนหน�าฉลาก ใช�ค�าจริงจากการทดสอบ  

- ตารางแสดงปริมาณการผลิตเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ําไฟฟ)า
ชนิดอัตโนมัติ (EP-04) 
ภายใน 7 วันทําการ หลังจากท่ี กฟผ. ทําการแจ�งผลทดสอบอย�างเป.นทางการ หากพ�น
กําหนดนี้ กฟผ. ถือว�าบริษัทไม�ตอบรับผล จะเป.นไปตามเง่ือนไขโครงการฯ ตามข�อ 10.8 
กรณีท่ี 2  

กรณีท่ี 2 บริษัทไม�รับผลทดสอบ 
บริษัทกรอกแบบรายการตอบรับผลการทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ (EP-03) 
ระบุไม�ตอบรับผลการทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ พร�อมระบุสาเหตุท่ีไม�รับผลการทดสอบ 
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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�ปรับปรุงเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ หาก

บริษัทต�องการส�งเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติทดสอบรุ�นใหม� บริษัทจะต�องเป.น
ผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบเพ่ือชดเชยเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติในรุ�น
เดิมท่ีไม�รับผลการทดสอบ 

-  กรณีบริษัท ไม�ตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดและล�วงเลยไปจนถึง 30 
วัน กฟผ. จะยกเลิกผลการทดสอบนั้น 

10.9  กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าตามแบบรายการตอบรับผลการ
ทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติและตามแผนการผลิตของบริษัท 

10.10 บริษัทรับมอบฉลากฯ 
10.11 ข�อปฏิบัติในการรับฉลากฯ หลังจากผ�านการทดสอบ 

10.11.1  หลังจากได�รับฉลากฯ บริษัทผู�ผลิตจะต�องติดฉลากฯ เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ 
ในรุ�นนั้นๆ ภายในระยะเวลา 1 เดือน    

10.11.2 บริษัทต�องติดฉลากฯ ในรุ�นที่ กฟผ. รับรองให�ตรงกับรุ�นตามเอกสารส�งทดสอบ 
และจะต�องจัดทําเอกสารส�งเสริมการขายและโฆษณาต�อผู�บริโภคในชื่อเดียวกัน โดย
การโฆษณาและประชาสัมพันธ�เป.นไปตาม หัวข�อ 16 

10.11.3  บริษัทติดฉลากฯ เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติเป.นไปตาม หัวข�อ 14.2 
10.11.4  บริษัทไม�สามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าเองไม�ว�ากรณีใดๆ 

ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าท่ีนําไปติดบนเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิด
อัตโนมัติต�องขอรับจาก กฟผ. เท�านั้น เป.นไปตาม หัวข�อ 18  

10.11.5 การขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าให�ขอได�อย�างต�อเนื่อง ห�ามขอเพ่ือ
นําไปกักตุน เนื่องจาก กฟผ. ต�องเปลี่ยนหน�าฉลากตามการเปลี่ยนแปลงของค�าไฟฟ)า, 
เปลี่ยนปB ค.ศ. หรือดําเนินมาตรการลงโทษในสุ�มกลับทดสอบ เป.นต�น และเครื่องสูบน้ํา
ไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติรุ�นใดได�หยุดขอฉลากฯ เกิน 2 ปB จะยกเลิกฉลากฯ ในรุ�นนั้นๆ 

10.11.6 กรณีท่ีบริษัทต�องการเปลี่ยนชื่อรุ�น ให�บริษัททําหนังสือเปลี่ยนชื่อรุ�นแจ�ง กฟผ. 
10.11.7 ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ�น (ตัวอย�างทดสอบฯ) ถ�ามีการเปลี่ยนแปลง

ส�วนประกอบอย�างใดอย�างหนึ่งของรุ�นนั้นๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต�องส�งมาทดสอบ
ใหม�ตามข้ันตอนการทดสอบ ถ�ามิได�แจ�งถือว�าผิดข�อกําหนดของโครงการฯ 

10.12 การรับภาระค�าใช�จ�าย 
10.12.1 ค�าทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ 
กฟผ. รับภาระค�าทดสอบในกรณี ดังนี้ 

-  บริษัทผู�ผลิตในประเทศ ท่ีดําเนินการส�งทดสอบตัวอย�างเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติเพ่ือ
ทดสอบหาค�าประสิทธิภาพครั้งแรกของรุ�นนั้นๆ ท้ังนี้ บริษัทต�องส�งเอกสารและดําเนินการ
ตามข�อกําหนดโครงการฯ  
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บริษัท รับภาระค�าทดสอบในกรณี ดังนี้ 
- ผู�นําเข�า : รับภาระค�าทดสอบเองท้ังหมด 
- ผู�ผลิตในประเทศ : รับภาระค�าทดสอบในกรณีต�อไปนี้ 

� กรณีบริษัทส�งตัวอย�างทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติรุ�นเดิม ครั้งท่ี 2 
ข้ึนไป เนื่องจากการส�งตัวอย�างทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติครั้งแรก
ไม�ผ�านเกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ หรือผ�านเกณฑ�ประสิทธิภาพ
พลังงานแต�ไม�พอใจผลทดสอบ ต�องการปรับปรุงและส�งทดสอบใหม�ในรุ�นเดิม 
การส�งทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไป บริษัทต�องรับภาระค�าทดสอบเพ่ือชดเชยกับการ
ทดสอบครั้งแรก 

� กรณีบริษัทไม�ผ�านเกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ ในการส�งทดสอบ
ครั้งแรก และไม�มีการปรับปรุงรุ�นเดิมเพ่ือทดสอบใหม� บริษัทต�องรับภาระค�า
ทดสอบรุ�นอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุ�นเดิม 

� บริษัทต�องแจ�งยืนยันผลการทดสอบ และแจ�งจํานวนการขอฉลากฯ ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดและล�วงเลยไปจนถึง 30 วัน กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการรักษา
สภาพผลการทดสอบนั้นเป.นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นบริษัทไม�สามารถ
ใช�ผลการทดสอบดังกล�าวได�อีก และบริษัทต�องรับภาระค�าทดสอบรุ�นอ่ืนชดเชย
กับการทดสอบรุ�นเดิม  

� กรณีท่ีเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัตินั้น เป.นเครื่องท่ีผลิตจากบริษัทผู�รับจ�าง
ผลิต (OEM) ถ�าหากส�งตัวอย�างเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติทดสอบแล�วไม�
ผ�านเกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ บริษัทผู�รับจ�างผลิต (OEM) 
ต�องเป.นผู�รับภาระค�าทดสอบ 

� กรณีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทไม�มารับฉลากภายใน 15 วันทําการ 
นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งรับฉลากฯ บริษัทต�องรับภาระค�าทดสอบ 

� กรณีท่ีบริษัททดสอบผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ แล�ว
ไม�ขอฉลากฯ หรือได�รับฉลากฯ แล�วแต�ไม�ดําเนินการผลิต บริษัทต�องรับภาระค�า
ทดสอบ 

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�
รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท้ังหมด  

� หลังจากได�รับฉลากฯ แล�วแต�บริษัทไม�มีการผลิต บริษัทต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�าย
ในการจัดทําฉลากท้ังหมด 

� กรณีท่ี กฟผ. จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทต�องการ
เปลี่ยนชื่อรุ�น  บริษัทจะต�องทําหนังสือขอเปลี่ยนชื่อรุ�นดังกล�าวแจ�งมายัง กฟผ. 
เพ่ือจัดทําฉลากฯ ใหม� ท้ังนี้บริษัทต�องเป.นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลาก
ท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�วท้ังหมด 
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� กรณีท่ี กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�มีความ
ผิดพลาดท่ีเกิดจากบริษัท บริษัทต�องเป.นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลาก
ท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�วท้ังหมด 
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ข้ันตอนการขอเขาร7วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร! 5  เคร่ืองสูบนํ้าไฟฟ�าชนิดอัตโนมัติ 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ไม�ใช� 

ใช� 

ไม�รับผล 

รับผล 

บริษัทลงนามยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฯ  
ในการขอเข�าร�วมโครงการฯ คร้ังแรก หรือ กฟผ. แจ�งปรับปรุงข�อกาํหนด 

บริษัทยื่นแบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการฯ ประกอบด�วย  
- แบบฟอร�ม กฟผ. EP–01, EP–02, แบบฟอร�มรูปถ�ายเครื่องสูบนํ้าไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติพร�อม Nameplate 

- รายละเอียดแบบโครงสร�าง (Drawing) และระบบไฟฟ)า รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ของ
เครื่องสูบนํ้าไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติรุ�นท่ีขอเข�าร�วมโครงการฯ 

- รง. 2 หรือ รง.4 หรือ ภพ.20, หนังสือรับรองจดทะเบียนเป.นนิติบุคคล และหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค�า (ส�งครั้งแรก และ Update ให� กฟผ. รายปB) 

กฟผ. ตรวจสอบเอกสารว�า
ครบถ�วนและถูกต�องหรือไม� 

 

กฟผ. กําหนดนัดวันส�งตัวอย�างทดสอบเครื่องสูบนํ้าไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ 

ตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องสูบนํ้าไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติท่ีหน�วยงานทดสอบ (Specification)  
 

ทดสอบเครื่องสูบนํ้าไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ โดยหน�วยงานทดสอบ  
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดและข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5  

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

กฟผ. แจ�งผลการทดสอบให� บริษัท ทราบ 
 

กรณีบริษัทต�องการทดสอบ
เครื่องสูบนํ้าไฟฟ)าชนิด

อัตโนมัติใหม�และจะส�งทดสอบ
ครั้งท่ี 2 ขึ้นไป บริษัทต�องออก

ค�าใช�จ�ายท้ังหมด 

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

กฟผ. ส่ังพิมพ�ฉลากตามแบบตอบรับผลทดสอบเครื่องสูบนํ้าไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติและตามแผนการผลิต  
 

บริษัทรับมอบฉลาก 
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11. การส7งเคร่ืองสูบนํ้าไฟฟ�าชนิดอัตโนมัติเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ 

• ขอบข7ายเครื่องสูบน้ําไฟฟ�าชนิดอัตโนมัติท่ีสามารถส7งเขาร7วมโครงการ มีดังนี้  
- เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ แบบใบเฟ{องและใบธรรมดา 

- แรงดันไฟฟ)าท่ีกําหนดไม�เกิน 250 โวลต� ท่ีความถ่ี 50 เฮิรตซ� 
- ทุกขนาดกําลัง (วัตต�) 
- เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ ท่ีผลิตท้ังในประเทศหรือนําเข�า เพ่ือจําหน�ายในประเทศไทย  
- ไม�เป.นรุ�นท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ)าของโครงการ ภายใน 1 ปB 

นับจากการแจ�งผลสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ)า 

• การส7งตัวอย7างทดสอบ บริษัทจะต�องส�งเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ ตาม วัน เวลาท่ีกําหนด ท่ี
หน�วยงานทดสอบ หรือการไฟฟ)าฝ4ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.)  สํานักงานใหญ� การส�งตัวอย�างทดสอบ บริษัท
ส�งทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติเพ่ือทดสอบจํานวน 1 เครื่อง ต�อ 1 รุ�น ซ่ึงตองมีลักษณะเหมือนกัน
กับผลิตภัณฑ!ท่ีจะผลิตเพ่ือจําหน7ายจริง   

 

12. การทดสอบเคร่ืองสูบนํ้าไฟฟ�าชนิดอัตโนมัติตามมาตรฐาน 

การทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติในโครงการ จะดําเนินการทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิด
อัตโนมัติ ซ่ึงมีรายละเอียดการทดสอบดังต�อไปนี้ 

12.1 มาตรฐานการทดสอบ 
การทดสอบเครื่องสูบน้ํ าไฟฟ) าชนิด อัตโนมั ติ  ดําเนินการทดสอบ ท่ีหน�วยงานทดสอบ 

ห�องปฏิบัติการท่ีมีระบบการควบคุมความเสถียรภาพทางไฟฟ)า เช�น แรงดันไฟฟ)า ความถ่ี โดยมีระบบ
ควบคุมสภาวะแวดล�อม เพ่ือเป.นการควบคุมการทดสอบให�อยู�ในสภาวะเดียวโดยตลอดการทดสอบและ
ห�องปฏิบัติการได�รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 

มาตรฐานการทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติโครงการฯ  
- มอก. 2618-2557 เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติแบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียว 

12.2 การทดสอบ 
12.2.1 สภาวะการทดสอบ 

(1) ควบคุมอุณหภูมิภายในห�องทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติให�อยู�ในพิกัดค�า 25 ±5 
องศาเซลเซียส ตลอดการทดสอบ 

(2) ความดันบรรยากาศ ไม�เกิน 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
(3) ควบคุมค�าแรงดันไฟฟ)าป)อนเข�าเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ ให�มีค�าท่ีพิกัด 220V ±2% 

สําหรับเครื่องสูบน้ําเฟสเดียว และ 380V ±2%  สําหรับเครื่องสูบน้ําสามเฟส และใช�ความถ่ี 
50Hz ±1%  

(4) คุณสมบัติของน้ํา ใช�น้ําประปาหรือน้ําท่ีมีคุณภาพเทียบเท�า โดยมีอุณหภูมิไม�เกิน 30 ±2
องศาเซลเซียส 

12.2.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการวัดต�างๆ 
(1) เครื่องวัดอัตราการไหล ต�องมีความแม�นยําไม�เกิน 2.0% 
(2) เครื่องวัดความดันน้ํา ต�องมีความแม�นยําไม�เกิน 1.0% 
(3) เครื่องวัดอุณหภูมิ ต�องมีความแม�นยําไม�เกิน 1oC 
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(4) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ)า กระแสไฟฟ)า ความถ่ีและกําลังไฟฟ)า ต�องมีความแม�นยําไม�เกิน 0.5% 
12.2.3 การติดต้ังเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ 

(1) การติดต้ังเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ พร�อมวาล�วกันกลับและเครื่องวัดสําหรับทดสอบตามรูป 

(2) เติมน้ําเข�าไปในระบบ 
(3) เป�ดระบบเติมอากาศของเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติและทําการไล�อากาศในระบบท�อ 

 
12.2.4 วิธีการทดสอบ 

(1) ป)อนแรงดันไฟฟ)าและความถ่ีท่ีกําหนดในข�อ 12.2.1 (3) 
(2) ปรับหัวน้ํารวมให�ได�ตามท่ีระบุไว�ในป)ายประจําเครื่องของเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ 
(3) รอให�ระบบอยู�ในสภาวะคงตัว แล�วบันทึกข�อมูลของกําลังไฟฟ)าป)อนเข�า อัตราการไหล ความดัน

ด�านดูดและความดันด�านส�ง ขนาดท�อดูดและท�อส�ง อุณหภูมิของน้ําและอุณหภูมิโดยรอบแล�ว
เก็บข�อมูลซํ้าอีก 2 ครั้ง โดยเว�นช�วงการเก็บข�อมูลแต�ละครั้งไม�น�อยกว�า 5 นาที 

(4) ข�อมูลท่ีบันทึกทุกค�าต�องมีค�าเบ่ียงเบนไม�เกิน 6% ของค�าเฉลี่ย 
(5) การคํานวณหาค�าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ 

การคํานวณหัวน้ํารวม 
 
 
 
โดย  

  H   หมายถึง หัวน้ํารวม มีหน�วยเป.นเมตร (m) 
  p2  หมายถึง ความดันน้ําด�านส�ง มีหน�วยเป.นปาสคาล (pa) 
  p1  หมายถึง ความดันน้ําด�านดูด มีหน�วยเป.นปาสคาล (pa)  
  U2  หมายถึง ความเร็วด�านส�ง มีหน�วยเป.น เมตรต�อวินาที (m/s)  
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  U1  หมายถึง ความเร็วด�านดูด มีหน�วยเป.น เมตรต�อวินาที (m/s) 
  ρ  หมายถึง ความหนาแน�นของน้ํา มีหน�วยเป.น กิโลกรัมต�อลูกบาศก�เมตร (995.5 kg/m3) 
  g   หมายถึง ความเร�งจากแรงโน�มถ�วง มีหน�วยเป.น เมตรต�อวินาทียกกําลังสอง (9.8067 m/s2) 
  Z1  หมายถึง ความสูงของเครื่องวัดความดันด�านเข�าเทียบกับระดับพ้ืน มีหน�วยเป.น เมตร (m) 
  Z2  หมายถึง ความสูงของเครื่องวัดความดันด�านออกเทียบกับระดับพ้ืน มีหน�วยเป.น เมตร (m) 
 การคํานวณอัตราการไหล 
 
 
 
  A1 หมายถึง พ้ืนท่ีหน�าตัดท�อด�านดูด มีหน�วยเป.นตารางเมตร (m2) 
  A2 หมายถึง พ้ืนท่ีหน�าตัดท�อด�านส�ง มีหน�วยเป.นตารางเมตร (m2) 
 การคํานวณประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
 
 
 
 
  Η หมายถึง ค�าประสิทธิภาพพลังงาน มีหน�วยเป.นเปอร�เซ็นต� (%) 
  Pin หมายถึง กําลังไฟฟ)าเข�า หน�วยเป.น วัตต� (W) 

ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ7น (ตัวอย7างทดสอบฯ) ถามีการเปล่ียนแปลงส7วนประกอบ
อย7างใดอย7างหนึ่งของรุ7นนั้น ๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะตองส7งมาทดสอบใหม7ตามข้ันตอนการ
ทดสอบถามิไดแจงถือว7าผิดขอกําหนดของโครงการ 

 

13. การกําหนดระดับประสิทธิภาพ 
13.1 กฟผ. กําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ กําหนดเป.น 5 
ระดับ คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับท่ี (เบอร!) ประสิทธิภาพ 

1 ต่ํา 

2 พอใช� 

3 ปานกลาง 

4 ดี 

5 ดีมาก 
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13.2 เกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติเบอร� 5 เกณฑ�พลังงานปB ค.ศ. 
2016 (พ.ศ. 2559) (ค�าประสิทธิภาพพลังงาน (ร�อยละ): ยิ่งสูง ประสิทธิภาพพลังงาน ยิ่งดี) ดังนี้ 

 

 

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

ประเภทเครื่องสูบน้ําไฟฟ�าชนิดอัตโนมัติ เกณฑ!พลังงานปJ ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 1 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ 

(ขนาดจริง สูง 76 มม. กว�าง 60 มม.) 

 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า ประเภทเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ  เกณฑ�พลังงาน ปB 
2016 ประกอบด�วย 3 ส�วนหลัก ได�แก� 

ส7วนท่ี 1 เป.นแถบโค�งครึ่งวงกลมพ้ืนสีเขียว  แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพต้ังแต�ระดับท่ี 1 (ตํ่า) 
ถึง 5 (ดีมาก)  หากเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติได�เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 ตัวเลข
และช�องท่ีระบุระดับนั้นจะเป.นสีแดง  โดยตําแหน�งจุดศูนย�กลางของแถบโค�งครึ่งวงกลมนี้จะมี
ตัวเลข “5”   สีขาวอยู�ภายในวงกลมสีแดงขอบดํา  เพ่ือย้ําระดับประสิทธิภาพอย�างชัดเจน 
และ ระบุเกณฑ�พลังงานปB 2015 ใต�แถบโค�งครึ่งวงกลมด�านขวา 

เคร่ืองสูบนํ้าไฟฟ�าชนิดอัตโนมัติ เกณฑ!ประสทิธิภาพพลังงาน (รอยละ) 

แบบใบ อัตราการไหล 
(ลิตรต7อนาท)ี 

เบอร! 1 เบอร! 2 เบอร! 3 เบอร! 4 เบอร! 5 

ใบเฟLอง <20 14.00 14.75 15.50 16.25 17.00 

20-55 15.50 16.25 17.00 17.75 18.50 

ใบธรรมดา >20 20.50 22.25 24.00 25.75 27.50 

ส�วนท่ี 1 

ส�วนท่ี 2 

ส�วนท่ี 3 
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ส7วนท่ี 2 เป.นส�วนของข�อมูลตัวเลขและตัวอักษรสีดําบนพ้ืนสีเหลืองพร�อมสัญลักษณ�กระทรวงพลังงาน   
ซ่ึงระบุถึงรายละเอียดต�างๆ ดังนี้ 

1. เครื่องหมายการค�า 
2. รุ�น 
3. อัตราการไหลของน้ํา (ลิตร/นาที) ท่ีหัวน้ํา (เมตร)  
4. ประสิทธิภาพพลังงาน (ร�อยละ) 
5. ใช�พลังงานไฟฟ)า (หน�วย/ปB) 
6. ค�าไฟฟ)าต�อปB (บาท/ปB) 

ส7วนท่ี 3    เป.นส�วนท่ี แสดงถึงหน�วยงานท่ีกํากับดูแลพลังงานด�วยสัญลักษณ� “การไฟฟ)าฝ4ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย” อักษรย�อ กฟผ. และกระทรวงพลังงาน  ด�วยตัวอักษรขาวบนพ้ืนสีเขียว 

          หมายเหตุ  

- กําลังไฟฟ)า (วัตต�) เป.นค�ากําลังไฟฟ)าท่ีกําหนด 
- ใช�พลังงานไฟฟ)า (หน�วย/ปB) มีสูตรการคํานวณดังนี้ 
 =  พลังงานไฟฟ)า (กิโลวัตต�-ชั่วโมง) จากการทดสอบ X ชั่วโมงการใช�งานเครื่องสูบน้ําไฟฟ)า  
          ชนิดอัตโนมัติต�อปB (ชั่วโมง/ปB) 
- ค�าไฟฟ)าต�อปB (บาท/ปB) มีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 =  ใช�พลังงานไฟฟ)า (หน�วย/ปB) x อัตราค�าไฟฟ)าเฉลี่ยต�อหน�วย (บาท/หน�วย) 
 -  จํานวนชั่วโมงการใช�งานเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติต�อปB  คิดจากการใช�งานเครื่อง

สูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ 2 ชั่วโมง/วัน ดังนั้น จํานวนชั่วโมงการใช�งานเครื่องสูบน้ําต�อปB  
= 2 X 365 = 730 ชั่วโมง/ปB 

 -  อัตราค�าไฟฟ)าเฉลี่ยต�อหน�วย ในการคํานวณใช�ค�า เท�ากับ 3.96 บาท/หน�วย 

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

ต�อเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง โดยติดฉลากฯ ท่ีมุมขวาของตัวเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ 
และเม่ือมองจากด�านหน�าสามารถมองเห็นฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าของเครื่องสูบน้ํา
ไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติได�อย�างชัดเจน ดังแสดงในรูปท่ี 2  

 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2 แสดงตัวอย�างการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ 
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15. การสุ7มกลับทดสอบเครื่องสูบนํ้าไฟฟ�าชนิดอัตโนมัติที่ไดรับฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ�า 

หลังจากเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติท่ีติดฉลากออกสู�ตลาด กฟผ. จะดําเนินการสุ�มกลับทดสอบเครื่องสูบ
น้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เพื่อนํากลับมาทดสอบที่หน�วยงานทดสอบว�ายังคง
ระดับประสิทธิภาพตามที่ กฟผ. รับรอง นอกจากนี้ยังเป.นการคุ�มครองผู�บริโภคด�วย  ซึ่งทาง กฟผ. จะสุ�มซื้อ
จากร�านค�าปลีก 1 เครื่อง  

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  
-  เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติต�องมีค�าประสิทธิภาพพลังงาน เปลี่ยนแปลงไม�เกิน -5% จาก

ค�าประสิทธิภาพพลังงานบนหน�าฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

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

-  บริษัทต�องซ้ือเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติรุ�นท่ีไม�ผ�านการสุ�มกลับคืน ในราคาท่ี กฟผ. 
จัดซ้ือมา 

- บริษัทต�องส�งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพท่ีมีอยู�ท้ังหมดให� กฟผ. 
- ขอให�บริษัทตรวจสอบข�อมูลเอกสาร, แคตตาล�อก ท่ีเก่ียวข�องโดยแก�ไขให�ถูกต�องตามความเป.น

จริง และแจ�งรายละเอียดเพ่ือให� กฟผ. ตรวจสอบ 

- หากเป.นการสุ�มกลับไม�ผ�านครั้งแรก กฟผ. จะงดไม�ให�บริษัทเข�าร�วมโครงการฯ เฉพาะเครื่อง
สูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติรุ�นท่ีไม�ผ�านการทดสอบสุ�มกลับเป.นเวลา 1 ปB   

- หากบริษัทได�ทําผิดหลักเกณฑ�ดังกล�าวเป.นครั้งท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ เป.น
ระยะเวลา 3 ปB เฉพาะเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติรุ�นท่ีไม�ผ�านการทดสอบสุ�มกลับ 

- กฟผ. จะประกาศลงเว็บไซต�ของ กฟผ. ให�ประชาชนรับทราบ 

หมายเหตุ กฟผ. จะแจ�งผลการสุ�มกลับทดสอบ และบริษัทจะต�องตอบรับผลการสุ�มทดสอบภายใน 15 วัน
 หลังจาก กฟผ. แจ�งผล 
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การสุ7มกลับทดสอบเคร่ืองสูบนํ้าไฟฟ�าชนิดอัตโนมัติ เบอร! 5 

กฟผ. ทําการสุ�มซ้ือจํานวน 1 ตัวอย�างจากร�านค�าปลีกท่ัว
ประเทศ หากหาซ้ือไม�ได�จะดําเนินการสุ�มจากโรงงานโดยไม�

แจ�งให�ทราบล�วงหน�า 

กฟผ. ส�งตัวอย�างให�สถาบันอิสระท่ีได�รับการรับรองมาตรฐาน 
มอก. 17025  (ในท่ีน้ีคือสถาบันไฟฟ)าและอิเล็กทรอนิกส�) 

กฟผ. ทําการเลือกตัวอย�างเพ่ือสุ�มทดสอบเพ่ือรักษามาตรฐาน
ประสิทธิภาพและคุ�มครองผู�บริโภค 

ผลการทดสอบ 

  
ค�าประสิทธิภาพพลังงานต�องไม�น�อยกว�าร�อยละ 95 ของค�าท่ีระบุบน

ฉลากฯ และต�องไม�ตํ่ากว�าเกณฑ�ประสิทธิภาพเบอร� 5  

แจ�งผลทดสอบให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ
ทราบ 

ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องปฏิบัติตามมาตรการ
ตามข�อกาํหนด Sanction ท่ีกําหนดไว� 

กรณีหาซ้ือไม7ได กฟผ. จะดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
ผู�เข�าร�วมโครงการต�องแจ�งรายช่ือตัวแทนจําหน�ายให� กฟผ. 
ทราบ เพ่ือให� กฟผ. ไปสุ�มซ้ือ หากไม�สามารถหาซ้ือตามข�อ 1 
ได� กฟผ. จะดําเนินการสุ�มตัวอย�างรุ�นดังกล�าวจากโรงงาน 

หากไม�สามารถสุ�มตัวอย�างตามข�อ 2 ได� กฟผ. จะดําเนินการ
สุ�มจากโรงงานอีก 2-3 ครั้ง หากไม�พบ กฟผ. ถือว�ารุ�นดังกล�าว
ยกเลิกการผลิตและจะยุติการการจ�ายฉลากทันที ท้ังน้ี กฟผ. 
จะสุ�มตัวอย�างรุ�นท่ีตดิฉลากใกล�เคียงเพ่ือนํามาทดสอบ 

กฟผ. แจ�งผลการทดสอบให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ทราบและ
ต�องตอบรับกลับภายใน 7 วันนับจากวันท่ีได�รับหนังสือจาก 
กฟผ.  โดยบริษัทต�องซ้ือและรับคืนตัวอย�างภายใน 15 วัน

หลังจากได�รับใบแจ�งหน้ีจาก กฟผ. 

ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

จบกระบวนการสุ�มทดสอบ 
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16. การโฆษณาประชาสัมพันธ! 
 เพื ่อให �การดําเน ินการโฆษณา ประชาส ัมพ ันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ �ไฟฟ)าของ
บริษัทผู�ผลิต/นําเข�า และ/หรือผู�จัดจําหน�ายเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ ท่ีเข�าร�วมโครงการฉลากประหยัด
ไฟฟ)าเบอร� 5 (เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ) เป.นไปตามวัตถุประสงค�ของโครงการฯ กล�าวคือ บริษัทจะโฆษณา
ประชาสัมพันธ�โดยอ�างอิงหรือใช�ข�อมูลของโครงการฯ ได�เฉพาะเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติท่ีมีการผลิต นําเข�า 
และจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยแล�วเท�านั้น ท้ังนี้เพ่ือเป.นการคุ�มครองสิทธิของผู�บริโภคและให�ความเป.นธรรมแก�
บริษัทผู�ผลิต นําเข�า จัดจําหน�าย ท่ีเข�าร�วมโครงการฯ กฟผ. จึงได�ให�มีข�อกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า ดังนี้ 

16.1 เพ่ือเป.นข�อมูลว�าบริษัทได�มีการผลิตและจําหน�ายเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติออกสู�ตลาดใน
ประเทศไทยจริง กฟผ.  ขอให�บริษัทดําเนินการดังนี้ 

16.1.1 บริษัทท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า จะต�องดําเนินการผลิตเครื่องสูบ
น้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติออกสู�ตลาดโดยทันที ภายในเดือนท่ีได�รับฉลากฯ จาก กฟผ. เป.นต�น
ไป โดยบริษัทฯ จะต�องแจ�งแผนการผลิต และหรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข�องท่ี 
กฟผ. เชื่อได�ว�ามีการผลิตและจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยจริง 

16.1.2 บริษัทจะต�องแจ�งรายชื่อ สถานท่ี ของผู�แทนจําหน�าย และราคาเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิด
อัตโนมัติรุ�นนั้นให�กับ กฟผ.  

16.1.3 เพ่ือเป.นการตรวจสอบว�า บริษัทมีการผลิต และจําหน�ายเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติรุ�น
ดังกล�าว กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผู�แทนจําหน�ายท่ีบริษัท
แจ�งไว�จํานวน 3 รายเป.นอย�างน�อย และผู�แทนจําหน�ายจะต�องสามารถส�งเครื่องสูบน้ํา
ไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ รุ�นนั้นๆ ให�กับ กฟผ. ได� ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในด�านการตลาด  

16.1.4  บริษัทต�องแจ�งข�อมูลการประมาณการการผลิตเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ ในแต�ละรุ�น
และแจ�งรุ�นท่ีมีแผนดําเนินการผลิตพร�อมรุ�นท่ียกเลิกการผลิตให� กฟผ. เป.นรายปB 

16.1.5  กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช�ข�อมูลท่ี กฟผ. เชื่อว�าเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติรุ�น
ดังกล�าวไม�ได�มีการผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

16.2 บริษัทสามารถนําข�อมูลของ กฟผ. ไปใช�ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ได�เฉพาะเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิด
อัตโนมัติท่ีได�มีการผลิตและจําหน�ายในตลาดในประเทศไทย  ตามท่ี กฟผ. ได�กําหนดไว�ในข�อ 16.1 
ข�างต�นแล�วเท�านั้น 

  16.3 ในกรณีท่ี บริษัท ไม�ได�ดําเนินการผลิตเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ ท่ีได�ฉลากแสดงประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ)าจาก กฟผ. ตามข�อกําหนดหรือ บริษัทได�มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. จะแจ�ง
ยกเลิกการเข�าร�วมโครงการ ของเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติรุ�นนั้นๆ โดยทางโทรสาร และหรือ
จดหมายลงทะเบียน และบริษัทจะต�องดําเนินการดังนี้ 

16.3.1 บริษัทจะต�องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ของเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิด
อัตโนมัติรุ�นนั้น ท่ีอ�างอิงข�อมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทาง
โทรทัศน� วิทยุ หนังสือพิมพ� วารสารต�างๆ ไม�ให�เผยแพร�สู�สาธารณะภายใน 2 วัน นับจาก
วันท่ี กฟผ. แจ�งโดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 

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  



 

18 

 

16.4 ในกรณีท่ี บริษัทละเลยไม�ปฏิบัติตามข�อ 16.3.1 และหรือ 16.3.2 หรือได�ปฏิบัติตามข�อ 16.3 แล�วและ
ได�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�รับฉลากฯ และ
ข�อมูลให�ถูกต�องชัดเจนทุกครั้ง 

16.6 ห�ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ�ในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใช�ข�อความระบุว�าเป.นบริษัทท่ี
ผลิตเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากบริษัทต�างๆ ท่ี
เข�าร�วมโครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติอยู�ตลอดเวลา 

16.7 การนําภาพฉลากฯ ไปจัดพิมพ�ประกอบโฆษณา สามารถจัดทําได�โดยให�แสดงส�วนประกอบท้ังหมดของ
ฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุ�นพร�อมข�อมูลในฉลากฯ ให�ใช�ได�เฉพาะกับเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิด
อัตโนมัติในรุ�นนั้นๆ เท�านั้น 

16.8 การนําโลโก� ตราสัญลักษณ� กฟผ. และฉลากฯ ไปใช� ต�องได�รับการรับรองจาก กฟผ. 
16.9 รูปแบบฉลากฯ ท่ีสามารถลงโฆษณาได�   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

        16.10 รูปแบบฉลากฯ ท่ีไม�สามารถลงโฆษณาได� 

 

 

 

 

 

 
 
 ท้ังนี้ เป.นไปตามข�อกําหนดการโฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธภิาพอุปกรณ�ไฟฟ)า การไฟฟ)า
ฝ4ายผลติแห�งประเทศไทย วนัท่ี 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. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพในรุ�นนั้นๆ เป.นเวลา 1 ปB โดยขอฉลากฯ คืน

ท้ังหมด และห�ามโฆษณาประชาสัมพันธ�ใดๆ เก่ียวกับเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติรุ�นนั้น 
โดยอ�างอิงข�อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าของ 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
เลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 กฟผ. จะดําเนินการตาม มาตรการ ครั้งท่ี 3 
ทันที 

 

18. เคร่ืองหมายรับรองเบอร! 5 
 กฟผ. ได�จดเครื่องหมายแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าเป.นเครื่องหมาย ซ่ึงเจ�าของเครื่องหมายใช�
รับรองคุณภาพสินค�าหรือบริการผู�อ่ืนว�าคุณภาพหรือลักษณะของสินค�าหรือบริการนั้นมีคุณภาพหรือลักษณะเช�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� โดย กระทรวงพลังงาน มอบหมายให� 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�าหรือผลิตภัณฑ�เบอร� 5 จาก กฟผ. ได�จะต�องมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ�ต�อไปนี้ 

18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน�ายเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ ซ่ึงเป.นไปตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนด มีสิทธิท่ีจะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าได�จาก กฟผ. และ 
กฟผ. จะเก็บบันทึกการอนุญาตท่ีได�ให�เครื่องหมายรับรองโดยจะเก็บไว� ณ ฝ4ายปฏิบัติการด�านการ
ใช�ไฟฟ)า กฟผ. สํานักงานใหญ� 

18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)านี้ใช�กับเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ โดยอาจผลิต
ในประเทศหรือนําเข�าจากต�างประเทศ และเป.นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเอกสารข�อกําหนด
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ 

18.3 การอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าจะต�องเป.นไปตามแบบและเง่ือนไขท่ี
กําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแห�งประเทศไทยท่ีใช�บังคับในขณะนั้น  และตามข�อกําหนด
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ กฟผ. ซ่ึงกําหนดวิธีการ
ควบคุมและป)องกันการใช�เครื่องหมายโดยมิชอบ  ท้ังนี้ผู�ได�รับอนุญาตจะต�องปฏิบัติให�เป.นไปตาม
เง่ือนไขข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 5 เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ รวมท้ัง
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ชี้แจงรายละเอียดของตัวสินค�าในด�านประโยชน�ท่ีมีต�อการประหยัดพลังงานให�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะ
สามารถกระทําได� 

18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ�ต�อเม่ือ
ได�รับอนุญาตจาก กฟผ. และปฏิบัติตามเง่ือนไขของข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ)าเบอร� 
5 เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ ท่ีกําหนดไว�เท�านั้น 

18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)าจะต�องปรากฏท่ีตัวสินค�าตามหลักเกณฑ�การติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพ โดยสามารถเห็นได�ชัดเจนและต�องใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�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�รับ
อนุญาตนําไปใช�ผิดไปจากข�อบังคับนี้ หรือเม่ือ กฟผ. ได�รับการร�องเรียนจากผู�ซ้ือสินค�าหรือ กฟผ. 
ตรวจสอบท้ังในด�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)าท่ีนําไปติดบนเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติต�องขอรับจาก 
กฟผ. เท�านั้น ตามระเบียบท่ีกําหนด 

18.10 ผู�ท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของ กฟผ. ถือเป.นความผิดตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกหรือท้ังจําท้ังปรับ กฟผ. จะ
ดําเนินการตามกฎหมายทางแพ�งและอาญาจนถึงท่ีสุด 
 

19. หน7วยงานและสถานท่ีติดต7อ 
19.1 ผู�รับผิดชอบ   :  กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า, ฝ4ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ)า,  

 การไฟฟ)าฝ4ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ� 
19.2 สถานท่ีติดต�อ  : เลขท่ี 53 หมู� 2 ถนนจรัญสนิทวงศ� ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย  
    จังหวัดนนทบุรี 11130 

19.3 หมายเลขโทรศัพท�     ข�อกําหนดโครงการฯ : 0 2436 8381 และ0 2436 8284 

                งานทดสอบ  : 0 2436 8382 และ0 2436 8386  
       งานฉลากฯ  : 0 2436 8383 และ0 2436 8398 
       งานสุ�มกลับทดสอบ : 0 2436 8143 และ0 2436 8146 

19.4 หมายเลขโทรสาร : 0 2436 8388 และ 0 2436 8297 
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20. เอกสารอางอิง 
1. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิด

อัตโนมัติ แบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียว มอก. 2618-2557, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2547 

2. สํานักส�งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน, รายงานทางเทคนิค
ประกอบการพิจารณา ร�างกฎกระทรวงกําหนดเครื่องสูบน้ําในครัวเรือนท่ีมีประสิทธิภาพสูงและร�าง
มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมเครื่องสูบน้ําในครัวเรือน เฉพาะด�านประสิทธิภาพพลังงาน 

3. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. 2534 แก�ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. เครื่องหมายการค�า (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2543 

4. http://labelno5.egat.co.th 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร!ม กฟผ. 
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- EP-01 แบบแจ�งความจํานงเข�าร�วมโครงการฯ เครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ 
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- EP-02แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ  
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- EP-03 แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเครื่องสูบน้ําไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ 
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-  EP-04 ตารางแสดงปริมาณการผลิตเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ)า เครื่องสูบน้ํา
ไฟฟ)าชนิดอัตโนมัติ 
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- แบบฟอร�ม รูปถ�าย 

 
 


