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โครงกำรฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5
ตู้แช่เย็นแสดงสินค้ำ
1. บทนำ
รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รณรงค์ให้ประชาชนรู้คุณค่าและใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดเป็นมาตรการทั้งให้ระดับหน่วยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองค์การของรัฐ ซึ่งมีบทบาทอย่างชัดเจนในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมจึงได้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง สาหรับติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ภายใต้
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
ด้ ว ยกระทรวงพลั ง งานได้ ม อบหมายให้ กฟผ. ด าเนิ น การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า โดยมี
จุดมุ่งหมายให้การใช้ไฟฟ้าของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการใช้
พลังงานโดยรวมของประเทศ ด้วยการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการผลิต
นาเข้า จาหน่าย เพื่อให้เกิดการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง จนฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นที่เชื่อถือ
และรู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบัน
ในปี 2555 กฟผ. เริ่มดาเนิน การเพื่อให้ เกิดตู้แช่เย็นแสดงสิ นค้าเบอร์ 5 โดยประกาศเชิญ ชวนผู้ ผลิต/
น าเข้ า และผู้ จั ด จ าหน่ า ย เข้ า ร่ ว มโครงการฯ และ กฟผ. ได้ล งนามความร่ว มมือ (Memorandum of
Understanding :MOU) กับผู้ผลิต/นาเข้ า และผู้จัดจาหน่ายตู้แช่เย็นแสดงสินค้าเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555

2. ชื่อโครงกำร
ตามที่ กฟผ. ได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภ าพสูง ภายใต้สัญ ลักษณ์ฉลากเบอร์ 5
โดยกระทรวงพลั ง งานมี น โยบายให้ กฟผ. รณรงค์ ฉ ลากเบอร์ 5 ให้ เป็ น ที่ แ พร่ ห ลายพร้ อ มกั บ พั ฒ นาให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมใจกันประหยัดพลังงานและมีส่วนร่วม ซึ่งในปี
2550 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา
กฟผ. จึงได้เปลี่ยนชื่อโครงการจาก“โครงการประชาร่วมใจประหยัดไฟฟ้า ” (Together Conservation)
เป็น“โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” ภายใต้โครงการใหญ่ “รักพ่อ ใช้พลังงำนอย่ำงพอเพียง”

3. วัตถุประสงค์
3.1
3.2
3.3
3.4

เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตู้แช่เย็นแสดงสินค้าประสิทธิภาพสูงขึ้นในประเทศ
ไทย
เพื่อจูงใจและให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
เพื่อช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างทัศนคติอันดีในด้านการอนุรักษ์พลังงานของชาติให้แก่ประชาชนและ
เยาวชน
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4. นโยบำย
4.1 เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพขั้นต่าของอุปกรณ์ไฟฟ้า (MEPs)
4.2 การพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงนาไปสู่การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
(HEPs)

5. เป้ำหมำยโครงกำร
รณรงค์และผลักดันให้ประชาชนเลือกใช้ ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ที่ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์ 5
โดยค านึ งถึ งเรื่ อ งการประหยั ด พลั งงานไฟฟ้ าเป็ น หลั ก อั น จะส่ ง ผลรวมถึ ง การประหยั ด พลั ง งานของ
ประเทศชาติโดยรวม

6. แนวทำงกำรดำเนินโครงกำร
โครงการฯ เป็ นภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. สนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าทดสอบ ค่า
พิมพ์ฉลาก ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่ง กฟผ. จะรับภาระค่าทดสอบกรณีผู้ผลิตในประเทศส่งทดสอบ
กับโครงการฯ ในครั้งแรกของรุ่นนั้นๆ สาหรับกรณี ผู้นาเข้า และผู้ผลิตในประเทศที่ต้องการส่งทดสอบครั้งที่
2 ขึ้นไป (รุ่นเดิม) จะต้องรับภาระค่าทดสอบเอง
6.1 กาหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับประสิทธิภ าพของตู้แช่เย็นแสดงสินค้า และดาเนินการให้มีการติด
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกาหนด
6.2 ดาเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแก่ประชาชน
6.3 ส่งเสริมให้เกิดตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง

7. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร
7.1 เป็ น การส่ งเสริมให้ ป ระชาชนตระหนักถึงการใช้พลั งงานไฟฟ้าอย่างมีประสิ ทธิภ าพอันจะส่งผล
รวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ
7.2 ประชาชนมีข้อมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซื้อตู้แช่เย็นแสดงสินค้าเพิ่มมากขึ้น
7.3 สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้ในระดับหนึ่งโดยยังคงประสิทธิภาพของการ
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นเดิม
7.4 ก่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในประเทศไทยมากขึ้น
7.5 เป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดเงินตราออกต่างประเทศและลดการนาเข้า
เชื้อเพลิงจากต่างประเทศในการผลิตไฟฟ้า

8. กำรดำเนินโครงกำร
8.1 จัดการประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มบริษัทผู้ผลิต/นาเข้า และ/หรือผู้จัดจาหน่ายตู้แช่เย็น
แสดงสินค้าผู้แทนจากหน่วยงานทดสอบ และ กฟผ. เพื่อพิจารณาดาเนินการให้เกิดตลาดตู้แช่เย็นแสดง
สินค้าประสิทธิภาพสูง
8.2 จัดทาแผนการดาเนินโครงการฯ กาหนดขอบเขตและเป้าหมายการดาเนินการ
8.3 กาหนดขนาด รุ่น และรายละเอียดของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าที่จะดาเนินการทดสอบ
8.4 สุ่มตัวอย่างจากบริษัทผู้ผลิตฯ และส่งหน่วยงานที่ดาเนินการทดสอบ
8.5 ดาเนินการทดสอบและแจ้งผลการทดสอบโดยหน่วยงานทดสอบ
8.6 การจัดระดับประสิทธิภาพ และแจ้งผลทดสอบโดย กฟผ.
8.7 จัดทาและส่งมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
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8.8 การรณรงค์ และจูงใจประชาชนให้ใช้ตู้แช่เย็นแสดงสินค้าประสิทธิภาพสูง
8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว

9. รำยละเอียดกำรดำเนินโครงกำรที่ผ่ำนมำ
การดาเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้แช่เย็นแสดงสินค้าได้มีการจัดการประชุม และ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต /นาเข้า และ/หรือผู้จัดจาหน่ายตู้แช่เย็นแสดงสินค้าเข้า
ร่วมประชุม ซึ่งในแต่ละการประชุมได้มีสาระสาคัญ ดังนี้
วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2555 ประชุ ม โครงการฯ ครั้ งที่ 1 มติ ให้ ติ ด ฉลากตู้ แ ช่ แ สดงสิ น ค้ า แบบตั้ งฝากระจก
1 ประตู (140-400 ลิตร) และ 2 ประตู (450-1,000 ลิตร) ทดสอบตามมาตรฐาน
ISO 23953-2 : 2005
วันที่ 8 สิงหาคม 2555
ประชุมโครงการฯ ครั้งที่ 2 พิจารณาเรื่องชั้นอุณหภูมิอากาศและชั้นอุณหภูมิสิ่งทด
สอบ
วันที่ 18 กันยายน 2555 ทาพิธีล งนามความร่ว มมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัด ไฟฟ้า เบอร์ 5 ตู้แช่
แสดงสินค้า ระหว่างผู้ประกอบการ กับ กฟผ.
วันที่ 29 เมษายน 2556 กฟผ. แจ้งบริษัทสรุปชั้นอุณหภูมิอากาศ 6 และชั้นอุณหภูมิสิ่งทดสอบ M2
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ประชุมโครงการฯ ครั้งที่ 3 มีมติให้ใช้มาตรฐานทดสอบตาม มอก.1235-2556
รวมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ตามที่ มอก. ใช้, สรุปเกณฑ์ทดสอบตู้แช่
เย็นแสดงสินค้า เบอร์ 5 และกาหนดวันเริ่มติดฉลากวางจาหน่าย
วันที่ 1 มกราคม 2558
เริ่มติดฉลากวางจาหน่ายตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เพิ่ม QR CODE ต้นปี 2559
ซึ่งขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ยังคงดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

10. ขั้นตอนกำรขอเข้ำร่วมโครงกำร
10.1 ผู้ผลิต /นาเข้า และ/หรือผู้จัดจาหน่ายที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยืนยัน/ยอมรับข้อกาหนด
โครงการฯ โดยผู้มีอานาจลงนามหรือผู้ได้รับมอบอานาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท ในหนังสือ
ยืนยัน/ยอมรับข้อกาหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า และส่งกลับที่
กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ. สานักงานใหญ่
10.2 บริษัทต้องยื่นแบบแจ้งความจานงและต้องกรอกรายละเอียดตู้แช่เย็นแสดงสินค้าในแบบฟอร์ม
ของ กฟผ. พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
แบบฟอร์ม กฟผ. (สามารถดูได้ในภาคผนวก)
- RDC-01 แบบแจ้งความจานงขอเข้าร่วมโครงการ
(กรณีผู้ผลิตและผู้จาหน่ายเป็นคนละบริษัทกัน ต้องส่งเอกสาร RDC-01 ของทั้งโรงงานผู้ผลิต และ
บริษัทที่เป็นผู้จาหน่ายหรือเจ้าของแบรนด์)
- RDC-02 แบบรายการข้อมูลเพื่อขอทดสอบตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
- RDC-02A แบบรายการข้อมูลเพื่อขอเทียบรุ่นตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
- RDC-03 แบบรายการตอบรับผลการทดสอบตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
- RDC-04 ตารางแสดงปริมาณการผลิตเพื่อขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพตู้แช่เย็นแสดง
สินค้า
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เอกสำรประกอบ
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4, รง.2)
- ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบรับรองจาก กรมโรงงาน
- ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
- หนังสือรับรองฯ การเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด
- หนังสือรับรองฯ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
(กรณีส่งทดสอบเครื่องหมายการค้ามากกว่าหนึ่ง ต้องส่งทุกเครื่องหมายการค้าที่ส่งทดสอบ)
- รายละเอียดแบบโครงสร้าง (Drawing) และระบบไฟฟ้า
- รายละเอียดคุณสมบัติ (Specification)
- ภาพถ่ายตู้แช่ ด้านหน้า, ด้านข้าง, ด้านหลัง และ Nameplate
กรณีขอเทียบรุ่น บริษัทต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- จดหมายรับรองจากบริษัทว่าตู้แช่เย็นแสดงสินค้ารุ่นต้นแบบและรุ่นที่ขอเทียบมีคุณสมบัติ
เทียบเท่ากัน
- แบบแสดง (Drawing) ของโครงสร้างตู้แช่เย็นแสดงสินค้าและอุปกรณ์หลัก
- เอกสารแสดงคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าและอุปกรณ์หลัก
- ภาพถ่ายตู้แช่เย็นแสดงสินค้าตัวหลักและตัวที่จะเทียบรุ่น ด้านหน้า, ด้านข้าง, ด้านหลัง และ
Nameplate
10.3 กฟผ. กาหนดวันส่งตัวอย่างทดสอบตู้แช่เย็นแสดงสินค้าที่หน่วยงานทดสอบ
10.4 การตรวจสอบคุณสมบัติตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
เมื่ อ หน่ ว ยงานทดสอบรั บ ตั ว อย่ า งทดสอบตู้ แ ช่ เย็ น แสดงสิ น ค้ า ไว้ จะตรวจสอบ
รายละเอียดตู้แช่เย็นแสดงสินค้าซึ่งรายละเอียดของตัวอย่างทดสอบจะต้องตรงกันกับรายละเอียด
ในเอกสารที่บริษัทยื่นแบบแจ้งความจานงขอทดสอบตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
10.5 หน่วยงานทดสอบทดสอบตู้แช่เย็นแสดงสินค้าตามมาตรฐาน มอก. 1235-2556
10.6 หน่วยงานทดสอบแจ้งผลทดสอบตู้แช่เย็นแสดงสินค้าให้ กฟผ. ทราบ
10.7 กฟผ. แจ้งผลการทดสอบตู้แช่เย็นแสดงสินค้าให้บริษัททราบ
กฟผ. จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจ้งผลการทดสอบพร้อมระดับประสิทธิภาพให้
บริษัททราบ โดยเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพและเงื่อนไขการได้รับฉลากฯ เป็นไปตาม ข้อที่ 13
10.8 บริษัทตอบรับผลการทดสอบและแจ้งแผนการผลิตรายเดือน
เมื่อบริษัทได้รับแจ้งผลการทดสอบแล้ว บริษัทต้องทาหนังสือตอบรับผลการทดสอบให้
กฟผ. ไม่ว่าจะรับผลการการทดสอบหรือไม่รับผลการทดสอบก็ตาม ซึ่งในกรณีบริษัทต้องการขอ
ฉลากฯ ให้บริษัทแจ้งความต้องการพร้อมข้อมูลการผลิตให้ กฟผ. ทราบ
การตอบรับผลทดสอบแบ่งเป็น 2 กรณีคือ
กรณีที่ 1 บริษัทรับผลทดสอบ
บริษัทรับผลทดสอบและต้องการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ โดยส่งแบบฟอร์ม ของ
กฟผ. ดังนี้
- ผลทดสอบและต้องการติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ให้ส่งข้อมูลการผลิตในแต่ละเดือน ตาม
แบบฟอร์ม RDC-3 ซึ่งบริษัทต้องยืนยันค่าที่ได้จากการทดสอบพร้อมระบุค่าที่ต้องการระบุหน้า
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ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ โดยบริษัทสามารถสาแดงค่า (declare) เพื่อระบุค่าหน้าฉลากฯ ได้ดังนี้
รำยกำร

ค่าการใช้พลังงาน (EC)
ค่าปริมาตร

กำรระบุค่ำหน้ำฉลำกฯ (declare)

ค่า EC สามารถระบุเปลี่ยนแปลงได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จาก
ผลทดสอบจริง
ค่าปริมาตรสามารถแสดงตามที่บริษัทระบุ หากผลการทดสอบปริมาตรมี
ค่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 จากค่าที่บริษัทระบุ

กรณีที่ 2 ไม่รับผลทดสอบ
ในกรณี บริษัทไม่ตอบรับผลทดสอบและต้องการปรับปรุงเพื่อส่ งทดสอบใหม่ ในรุ่นเดิม
บริษัทจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมด
10.9 กฟผ. สั่งพิมพ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภ าพตามข้อมูล แบบยืนยันชื่อและขนาดตู้แช่เย็นแสดง
สินค้าที่จะพิมพ์ในฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ (RDC-3) และแบบการขอรับฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพ (RDC-4)
10.10 บริษัทรับมอบฉลากฯ
10.11 ข้อปฏิบัติในการรับฉลากฯ หลังจากผ่านการทดสอบ
10.11.1 หลังจากได้รับฉลากฯ บริษัทจะต้องติดฉลากฯ ที่ตู้แช่เย็นแสดงสินค้าในรุ่นนั้นๆ ภายใน
ระยะเวลา 1 เดื อ น และต้ อ งแจ้ ง Serial Number ของตู้ แ ช่ เย็ น แสดงสิ น ค้ า รุ่ น ที่
ด าเนิ น การติ ด ฉลากฯ ให้ กั บ กฟผ. ทราบ ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการสุ่ ม ทดสอบ
ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า และติดตามผลการติดฉลากในลาดับต่อไป พร้อมลงไฟล์รูป
ถ่ายตู้แช่เย็นแสดงสินค้าหน้าตรงด้านหน้า พร้อมติดฉลากฯ มุมขวาบน โดยส่ง 1 รูปต่อ
รุ่นเป็นอย่างน้อย ซึ่งไฟล์ที่สามารถลงได้สูงสุด 3 รูป/รุ่น โดยสามารถลงได้ทั้งนามสกุล
jpg, gif หรื อ png ขนาดไม่ เ กิ น 2 MB ต่ อ 1 รู ป เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ แ สดงใน
แอพพลิเคชั่น LABEL NO.5
10.11.2 ส าหรั บ ตู้ แ ช่ แ สดงสิ น ค้ า รุ่ น ใหม่ ห ลั ง จากได้ รั บ ฉลากฯ ในครั้ ง แรกภายใน 1 เดื อ น
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดาเนินการลงไฟล์รูปถ่ายดังกล่าว จึงจะสามารถรับฉลากฯ ในรอบ
ถัดไปได้
10.11.3 บริษัทต้องติดฉลากในรุ่นที่ กฟผ. รับรองเท่านั้น และจะต้องจัดทาแคตตาล๊อกที่โฆษณา
ต่อผู้บริโภคในชื่อเดียวกัน หากทั้ง 3 ส่วนไม่ตรงกัน กฟผ. ถือว่าบริษัทใช้ฉลากผิดรุ่นผิด
ตามข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายในข้อ 18
10.11.4 กรณี ที่ กฟผ. ได้จัดท าฉลากตามที่ บ ริษั ทแจ้งสั่ งพิ มพ์ ฉลาก แต่บริษัท ไม่ มารับฉลาก
บริษัทจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบ และการจัดทาฉลากทั้งหมด
10.11.5 กรณีที่ กฟผ. ได้จัดทาฉลากตามที่บริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลาก แต่มีความผิดพลาดที่เกิดจาก
บริษัท บริษัทไม่ต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบ แต่จะต้องเป็นผู้รับภาระใน
การจัดทาฉลากทั้งหมด
10.11.6 หลังจากได้รับฉลากแล้วแต่บริษัทไม่มีการผลิต หรือทดสอบผ่านแล้วไม่ขอฉลาก บริษัท
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าทดสอบและค่าจัดทาฉลากทั้งหมด
10.11.7 กรณีที่ กฟผ. ได้จัดทาฉลากตามที่บริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลาก แต่บริษัทต้องการเปลี่ยนชื่อ
รุ่น ให้ บ ริษัททาหนังสื อเพื่อเปลี่ ยนชื่อรุ่นแจ้ง กฟผ. และบริษัทจะต้องเป็นผู้รับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาฉลากที่ กฟผ. จัดพิมพ์แล้วทั้งหมด
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10.11.8 กรณีที่บริษัทต้องการเปลี่ยนชื่อรุ่นก่อนแจ้ง กฟผ. สั่งพิมพ์ฉลาก ให้บริษัททาหนังสือเพื่อ
เปลี่ยนชื่อรุ่นและทาหนังสือเปลี่ยนชื่อรุ่นดังกล่าวแจ้ง กฟผ.
10.12 การรับภาระค่าใช้จ่าย
10.12.1 ค่าทดสอบประสิทธิภาพตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
กฟผ. รับภาระค่าทดสอบในกรณี ดังนี้
- บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ในประเทศ ที่ ด าเนิ น การส่ งทดสอบตั ว อย่ างตู้ แ ช่เย็ น แสดงสิ น ค้ า เพื่ อ
ทดสอบหาค่าประสิทธิภาพครั้งแรกของรุ่นนั้นๆ
-ในกรณีที่ผู้ผลิตในประเทศที่ดาเนินการส่งทดสอบตัวอย่างตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ที่มีขนาด
เท่ากันหลายรุ่น สามารถดาเนินการเทียบรุ่นได้
- ในกรณี ที่ผู้ ผลิ ตในประเทศที่ ดาเนินการส่งทดสอบตัวอย่างตู้แช่เย็นแสดงสิ นค้า ที่มี
ขนาดเท่ากันหลายรุ่น แต่ไม่ต้องการเทียบรุ่น สามารถดาเนินการทดสอบได้ ทั้งนี้ กฟผ.
จะออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบแค่ 1 รุ่นเท่านั้น
บริษัท รับภาระค่าทดสอบในกรณี ดังนี้
- ผู้นาเข้า : รับภาระค่าทดสอบเองทั้งหมด
- ผู้ผลิตในประเทศ : รับภาระค่าทดสอบในกรณีต่อไปนี้
 กรณี บ ริ ษั ท ส่ งตั ว อย่ า งทดสอบตู้ แ ช่ เย็ น แสดงสิ น ค้ า รุ่ น เดิ ม ครั้ งที่ 2 ขึ้ น ไป
เนื่ อ งจากการส่ งตั ว อย่างทดสอบตู้ แช่ เย็ น แสดงสิ น ค้ าครั้งแรกไม่ ผ่ านเกณฑ์
ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ หรือผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานแต่
ไม่ พ อใจผลทดสอบ ต้ อ งการปรั บ ปรุงและส่ งทดสอบใหม่ ในรุ่ น เดิ ม การส่ ง
ทดสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไปบริษัทต้องรับภาระค่าทดสอบเพื่อชดเชยกับ การทดสอบ
ครั้งแรก
 กรณีบริษัทไม่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ ในการส่งทดสอบ
ครั้งแรก และไม่มีการปรับปรุง รุ่นเดิมเพื่อทดสอบใหม่ บริษัทต้องรับภาระค่า
ทดสอบรุ่นอื่นชดเชยกับการทดสอบรุ่นเดิม
 ในกรณีที่ผู้ผลิตในประเทศที่ดาเนินการส่งทดสอบตัวอย่างตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
ที่มีขนาดเท่ากันหลายรุ่น แต่ไม่ต้องการเทียบรุ่น สามารถดาเนินการทดสอบได้
ทั้งนี้ กฟผ.จะออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบแค่ 1 รุ่นเท่านั้น โดยตู้แช่เย็นแสดง
สินค้ารุ่นอื่นๆ บริษัทต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบเอง
 บริษัทต้องแจ้งยืนยันผลการทดสอบ และแจ้งจานวนการขอฉลากฯ ภายใน 20
วัน นับจากวันที่ กฟผ. แจ้งยืนยันผลทดสอบ หากบริษัทตอบรับผลการทดสอบ
แต่ยังไม่ขอรับฉลากฯ กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการรักษาสภาพผลการทดสอบนั้นเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นบริษัทไม่สามารถใช้ผลการทดสอบดังกล่าวได้
อีก และต้องรับผิดชอบค่าทดสอบด้วย
 กรณีที่ตู้แช่เย็นแสดงสินค้านั้นเป็นเครื่องที่ผลิตจากบริษัทผู้รับจ้างผลิต (OEM)
ถ้าหากส่งตัวอย่างตู้แช่เย็นแสดงสินค้าทดสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
บริษัทผู้รับจ้างผลิต (OEM) ต้องเป็นผู้รับภาระค่าทดสอบ
 กรณีบริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลากฯ แต่บริษัทไม่มารับฉลากภายใน 15 วันทาการ
นับจากวันที่ กฟผ. แจ้งรับฉลากฯ บริษัทต้องรับผิดชอบค่าทดสอบ
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 กรณีที่บริษัททดสอบผ่านเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ แล้ว
ไม่ขอฉลากฯ หรือได้รับฉลากฯ แล้ว แต่ไม่ดาเนินการผลิตบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าทดสอบ
10.12.2 ค่าพิมพ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ : กฟผ. เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทาฉลากฯ
ทั้งหมด ยกเว้นกรณี ต่อไปนี้
 กฟผ. ได้จัดทาฉลากฯ ตามที่บริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลากฯ แต่บริษัทไม่มารับฉลากฯ
ภายใน 15 วั น ท าการ นั บ จากวัน ที่ กฟผ. แจ้ งรั บ ฉลากฯ บริษั ท ต้ อ งเป็ น ผู้
รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทาฉลากฯ ทั้งหมด
 หลังจากได้รับฉลากฯ แล้วแต่บริษัทไม่มีการผลิต บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการจัดทาฉลากทั้งหมด
 กรณีที่ กฟผ. จัดทาฉลากฯ ตามที่บริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลากฯ แต่บริษัทต้องการ
เปลี่ยนชื่อรุ่น บริษัทจะต้องแสดงเอกสาร มอก. ชื่อรุ่นใหม่จาก สมอ. พร้อมทา
หนังสือขอเปลี่ยนชื่อรุ่ นดังกล่าวแจ้งมายัง กฟผ. เพื่อจัดทาฉลากฯ ใหม่ ทั้งนี้
บริ ษั ท ต้ อ งเป็ น ผู้ รับ ภาระค่ าใช้ จ่ายในการจัด ท าฉลากที่ กฟผ. จัด พิ ม พ์ แ ล้ ว
ทั้งหมด
 กรณี ที่ กฟผ. ได้ จั ด ท าฉลากฯ ตามที่ บ ริ ษั ท แจ้ งสั่ งพิ ม พ์ ฉ ลากฯ แต่ มี ค วาม
ผิดพลาดที่เกิดจากบริษัท บริษัทต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทาฉลาก
ที่ กฟผ. จัดพิมพ์แล้วทั้งหมด
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ขั้นตอนกำรขอเข้ำร่วมโครงกำรฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 ตู้แช่เย็นแสดงสินค้ำ
บริษัทลงนามยืนยัน/ยอมรับข้อกาหนดโครงการฯ
ในการขอเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งแรก หรือ กฟผ. แจ้งปรับปรุงข้อกาหนด
โครงการฯ
บริษัทยื่นแบบแจ้งความจานงขอเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
แบบฟอร์ม RDC-1, RDC-2, รง. 2 หรือ รง.4, ภ.พ.20, หนังสือรับรอง ก.พาณิชย์

ไม่ใช่

กฟผ. ตรวจสอบเอกสารว่า
ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่
ใช่
กฟผ. กาหนดนัดวันส่งตัวอย่างทดสอบตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
หน่วยงานทดสอบ ทดสอบตัวอย่างตามมาตรฐานที่ กฟผ. กาหนด

หน่วยงานทดสอบแจ้งผลการทดสอบให้ กฟผ. ทราบ (Testing report)
กฟผ. แจ้งผลการทดสอบให้ บริษทั ทราบ

กรณีบริษัทต้องการทดสอบตู้
แช่เย็นแสดงสินค้าใหม่และจะ ไม่รับผล
ส่งทดสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไป
บริษัทต้องออกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด

บริษัทตอบรับผลการทดสอบแบบ RDC-3
และแจ้งแผนการผลิตรายเดือนแบบ RDC-4
(Testing result approval)

รับผล
กฟผ. สั่งพิมพ์ฉลากตามข้อมูลในแบบยืนยันชื่อและขนาดตู้แช่เย็นแสดงสินค้าตามแบบ
RDC-3และ RDC-4

บริษัทรับมอบฉลาก

8

11. กำรส่งตู้แช่เย็นแสดงสินค้ำเพื่อทดสอบประสิทธิภำพ
ขอบข่ายการทดสอบตู้แช่เย็นแสดงสินค้าแบบตั้งฝากระจก 1 ประตู (140-400 ลิตร) 2 ประตู
(450-1,000 ลิตร) แบ่งออกเป็น 2กรณี คือ
กรณีที่ 1 กำรส่งทดสอบแบบปกติ
ทดสอบเพื่อขอติดฉลากเบอร์ 5 สามารถส่งทดสอบได้จานวน 1 เครื่องต่อ 1 รุ่น
กรณีที่ 2 กำรส่งทดสอบเพื่อเทียบรุ่น
การทดสอบเพื่อขอเทียบรุ่น หมายถึง กรณีที่ตู้แช่เย็นแสดงสินค้ามีคุณสมบัติเหมือนกันแต่นาไป
ผลิตหลายรุ่น หรือหลายยี่ห้อ ตู้แช่เย็นแสดงสินค้าตัวต้นแบบ และตู้แช่เย็นแสดงสินค้าที่จะขอเทียบรุ่นนั้นต้อง
เป็นไปตามข้อกาหนดดังนี้
คุณสมบัติของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าตัวต้นแบบ
1) เป็นรุ่นที่มีการทดสอบจริง (ไม่ใช่รุ่นที่ได้ฉลากจากการเทียบรุ่น)
2) เป็นรุ่นที่มีการขอฉลากแล้ว
3) ไม่เป็นรุ่นที่มีการสุ่มกลับไม่ผ่าน
คุณสมบัติของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าที่สามารถเทียบรุ่นได้
1) ปริมาตรความจุภายในช่องแช่เย็นของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าต้องเท่ากับของตัวต้นแบบ
2) อุปกรณ์หลักในการทาความเย็นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) เหมือนกันหรือเทียบเท่า
ตู้แช่เย็นแสดงสินค้าตัวต้นแบบ ได้แก่ compressor, evaporator, thermostat, มอเตอร์พัดลม
,ขนาดของแฟนคอยล์, กระจก, หลอดไฟ
3) ลักษณะที่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ชื่อรุ่น, ชื่อยี่ห้อ, สี, ชั้นวางของ, วัสดุทากระจก

12. กำรทดสอบตู้แช่เย็นแสดงสินค้ำตำมมำตรฐำน
การทดสอบตู้ แ ช่ เ ย็ น แสดงสิ น ค้ า ในโครงการฯจะทดสอบตู้ แ ช่ เ ย็ น แสดงสิ น ค้ า ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มอก. 1235-2556
การทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 1235-2556 มีข้อกาหนดดังนี้
1. ค่าความส่องสว่างของห้องทดสอบ อยู่ที่ 600 ± 100 lux
2. ความเร็วลมต้องอยู่ที่ 0.1 - 0.2 m/s ทิศทางลมจากด้านข้างเข้ามาและต้องวางตู้แช่ห่างจากสิ่งอื่นๆ
ดังรูป
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3. ทดสอบโดย ใส่สิ่งทดสอบ Test package และ M package ขนาดต่างๆตามตาราง

4. ผู้ผลิตต้องกาหนดความสูงของการจัดวาง Load Limit Line ตามตัวอย่าง
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5. การจัดเรียงสิ่งทดสอบในตู้แช่เย็นแสดงสินค้า แบบตั้ง และ แบบนอน ตามรูป
ข้อมูลที่ผู้ผลิตต้องระบุบนฉลากอย่างน้อย ต้องประกอบด้วย
1. มิติภายนอกเบ็ดเสร็จ (Overall External Dimensions)
2. พื้นที่เปิดแสดงสินค้า (The Display Opening Area) คือบริเวณที่เปิดตู้แล้วมองเห็นสินค้าในตู้
3. พื้นที่แสดงสินค้าทั้งหมด (Total Display Area) คือบริเวณกระจกที่ผู้ซื้อสามารถมองเห็นสินค้า
ภายในตู้
4. ปริมาตรสุทธิ (The Net Volume) คือปริมาตร เฉพาะที่ใช้วางสินค้าได้จริงๆ
Total Display Area (TDA) คานวณโดย
TDA = (Ho x Loh) + (Hg x Tgh x Lgh) + (Vo x Lov) + (Vg x Tgv x Lgv)
โดย
H
V

คือ ภาพฉายตามแนวนอน หน่วยเป็น เมตร
คือ ภาพฉายตามแนวตั้ง หน่วยเป็น เมตร
หมายถึง พื้นผิวปิด
o
หมายถึง พื้นผิวเปิด
g
Tgh คือ ปริมาณการส่องผ่านแสงที่ผ่านกระจก ตามแนวนอน
Tgv คือ ปริมาณการส่องผ่านแสงที่ผ่านกระจก ตามแนวตั้ง
L
คือ ความยาวของตู้แช่ที่ไม่รวมความหนาผนังด้านข้าง หน่วยเป็น เมตร
Loh คือ ความยาวแนวนอนภายในของตู้แช่ตอนเปิดตู้
Lov คือ ความยาวแนวตั้งภายในของตู้แช่ตอนเปิดตู้
Lgh คือ ความยาวแนวนอนของตู้แช่เมื่อมองผ่านกระจก
Lgv คือ ความยาวแนวตั้งของตู้แช่เมื่อมองผ่านกระจก
โดย ตามมาตรฐานกาหนดให้ระยะความสูงของสายตา เป็น 155 เซ็นติเมตร
และค่า Tg แยกตามชนิดกระจกเป็น
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หัวข้อการทดสอบที่สาคัญ มีดังนี้
ทดสอบอุณหภูมิใช้หัวข้อ 4.2.2 และ 5.3.3 ( จาก มอก. 1235-2556 )
ทดสอบค่าความสิ้นเปลืองพลังงาน ใช้หัวข้อ 4.2.5 , 5.3.5 และ 5.3.6 ( จาก มอก. 1235-2556 )
และต้องมีการกาหนด ชั้นอุณหภูมิของสิ่งทดสอบจากตาราง

ชั้นอุณหภูมิอากาศของห้องทดสอบเป็น
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จากการสอบถามบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ใช้ชั้นอุณหภูมิของสิ่งทดสอบ M2 และชั้นอุณหภูมิอากาศ 6
ขั้นตอนการทดสอบ มีดังนี้
1. ติดตั้งตู้ทดสอบตามระยะที่กาหนดในห้อง Walk-in Chamber
2. ทดสอบเดินเครื่อง ชั้นอุณหภูมิอากาศที่กาหนดโดยยังไม่ใส่สิ่งทดสอบอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
3. ใส่สิ่งทดสอบตามรูปแบบที่กาหนดในมาตรฐาน
4. วัดค่าการใช้พลังงานที่สภาวะเสถียรเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
5. ทดสอบชั้นอุณหภูมิของสิ่งทดสอบโดยมีการ เปิด-ปิดประตู 6 วินาทีทุกๆ 10 นาที เป็นเวลา 12
ชั่วโมง แล้วจึง ทดสอบเดินเครื่องต่อไปอีก 12 ชั่วโมง
วัดค่าอุณหภูมิของสิ่งทดสอบให้อยู่ในชั้นที่กาหนด ตามกราฟตัวอย่างแล้วจึงทดสอบอุณหภูมิและค่าการ
สิ้นเปลืองพลังงานต่อไป

ผลกำรทดสอบจะรับรองเฉพำะรุ่น (ตัวอย่ำงทดสอบฯ) ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งของรุ่นนั้นๆ ภำยหลังกำรทดสอบฯ จะต้องส่งมำทดสอบใหม่ตำมขั้นตอนกำรทดสอบถ้ำมิได้
แจ้งถือว่ำผิดข้อกำหนดของโครงกำรฯ
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13. กำรกำหนดระดับประสิทธิภำพ
กฟผ. กาหนดระดับประสิทธิภาพตู้แช่เย็นแสดงสินค้าเป็น 3 ระดับโดยใช้เกณฑ์ ค่าการใช้พลังงานต่อวัน มี
หน่วยเป็น kWh/day
13.1 ระดับประสิทธิภำพของตู้แช่เย็นแสดงสินค้ำ กำหนดเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 3 เป็นระดับประสิทธิภาพ ปานกลาง
ระดับที่ 4 เป็นระดับประสิทธิภาพ ดี
ระดับที่ 5 เป็นระดับประสิทธิภาพ ดีมาก
13.2 เกณฑ์ประสิทธิภำพตู้แช่เย็นแสดงสินค้ำเบอร์ 5
ควำมสิ้นเปลืองพลังงำนไฟฟ้ำ (kWh/day)
เบอร์ 3
เบอร์ 4
เบอร์ 5

ประเภทตู้แช่
ตู้แช่เย็นแบบตั้งฝำกระจก

3.8988+0.0065V

3.5739+0.0065V

3.2490+0.0065V

14. รูปแบบฉลำกแสดงระดับประสิทธิภำพ
14.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
ประเภทตู้แช่เย็นแสดงสินค้ำแบบตั้งชนิดประตูกระจก เกณฑ์พลังงำน 2015
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

รูปที่ 1 ขนาดย่อส่วนของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า
(ขนาดจริง:กว้าง 97 มม. สูง 128 มม.)
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ฉลากแสดงระดับ ประสิ ท ธิภ าพอุป กรณ์ ไฟฟ้ า ประเภทตู้แช่เย็น แสดงสิ นค้า เกณฑ์ พลั งงาน ปี 2015
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นแถบโค้งครึ่งวงกลมพื้นสีเขียว แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับที่ 1 (ต่า) ถึง
5 (ดีมาก) หากตู้แช่เย็นแสดงสินค้าได้ระดับประสิทธิภาพใด ตัวเลขและช่องที่ระบุระดับนั้นจะ
เป็นสีแดง โดยตาแหน่งจุดศูนย์กลางของแถบโค้งครึ่งวงกลมนี้จะมีตัวเลข “5” สีขาวอยู่ภายใน
วงกลมสีแดงขอบดา เพื่อย้าระดับประสิทธิภาพอย่างชัดเจน และระบุปีเกณฑ์พลังงานใต้แถบ
โค้งครึ่งวงกลมด้านขวา ด้านซ้ายแสดง QR CODE (สู ง 10 มม.) เพื่อป้องกันการปลอมแปลง
ฉลากฯ โดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในเบื้องต้นได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง
ฉลากฯ หรื อไม่ โดยเปิ ดแอพพลิ เคชั่ น LABEL NO.5 และการสแกน QR CODE ที่ ฉลากฯ
จากนั้ นแอพพลิ เคชั่ นจะแสดงข้ อมู ลเบื้ องต้ นซึ่ งข้ อมู ลหน้ าฉลากฯ และข้ อมู ลที่ แสดงจาก
แอพพลิเคชั่น LABEL NO.5 จะต้องตรงกัน (รูปแบบฉลากฯ เพิ่ม QR CODE เริ่มต้นปี 2559)
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของข้อมูลตัวเลขและตัวอักษรสีดาบนพื้นสีเหลืองพร้อมสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน
ซึ่งระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1.
ใช้พลังงานไฟฟ้า (หน่วย/วัน)
2.
ค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)
3.
ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
รุ่น
4.
ขนาด (ลิตร)
(................คิวบิกฟุต)
หมายเหตุ :
การคิดค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า = พลังงานไฟฟ้าที่วัดได้ x จานวนวันที่ใช้งานต่อปี x ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
ค่าไฟฟ้า = พลังงานไฟฟ้าที่วัดได้ x 365 วัน x 3.96 บาท/หน่วย
ส่วนที่ 3

เป็นส่วนที่ แสดงถึงหน่วยงานที่กากับดูแล ด้วยสัญลักษณ์ “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย” อักษรย่อ กฟผ. และ กระทรวงพลังงาน ด้วยตัวอักษรขาวบนพื้นสีเขียว

14.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
บริษัทที่ได้รับฉลากแล้วจะต้องติดฉลากให้ตรงตามรุ่นที่ผ่านการทดสอบ โดยติดฉลาก 1 ดวงต่อตู้
แช่เย็นแสดงสินค้า 1 เครื่องดังนี้

รูปที่2 แสดงตัวอย่างการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพ ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
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15. กำรสุ ่ม กลับ ทดสอบตู ้แ ช่เ ย็น แสดงสิน ค้ำ ที ่ไ ด้ร ับ ฉลำก แสดงระดับ
ประสิทธิภำพ
หลังจากตู้แช่เย็นแสดงสินค้าที่ติดฉลากออกสู่ตลาด กฟผ. จะดาเนินการสุ่มกลับทดสอบตู้แช่เย็นแสดง
สิ น ค้ า ที่ ต ิด ฉลากแสดงระดับ ประสิท ธิภ าพ เพื ่อ น ากลับ มาทดสอบที ่ห น่ว ยงานทดสอบว่า ยัง คงระดับ
ประสิท ธิภ าพตามที่ กฟผ. รับ รอง นอกจากนี้ยังเป็นการคุ้ม ครองผู้บ ริโภคด้ว ย ซึ่งทาง กฟผ. จะสุ่มซื้อจาก
ร้านค้า ปลีก 1 เครื่อ งและสาหรับ ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า เครื่องหมำยกำรค้ำใด ที่ไม่สำมำรถซื้ อได้ในท้องตลำด
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรต้องแจ้งรำยชื่อร้ำนค้ำตัวแทนจำหน่ำยเพื่อให้ กฟผ. สำมำรถดำเนินกำรสุ่มซื้อได้ หำกยังไม่
สำมำรถสุ่มซื้อได้อีก กฟผ. จะสุ่มตัวอย่ำงรุ่นดังกล่ำวจำกโรงงำนโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ และหำกไม่พบ
กำรผลิต กฟผ. จะดำเนินกำรเช่นนี้อีก 2-3 ครั้ง ถ้ำยังไม่พบกำรผลิตอีก กฟผ. ถือว่ำไม่มีกำรผลิตและจำหน่ำย
ในรุ่นดังกล่ำว กฟผ. จะยุติกำรให้ฉลำกฯ โดยถือว่ำเครื่องหมำยกำรค้ำและรุ่นนั้นๆ ได้ยกเลิกกำรผลิตแล้ว
และ กฟผ. จะสุ่มตัวอย่ำงรุ่นที่ติดฉลำกใกล้เคียงจำกโรงงำนมำทดสอบ
ทั้งนี้ กฟผ. จะสุ่มทดสอบประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าที่จาหน่ายในท้องตลาดโดยรุ่นที่
ถูกสุ่มทดสอบ จะดาเนินการทดสอบรุ่นละ 1 ตัวอย่าง และทาการทดสอบเพียงครั้งเดียว โดยส่งทดสอบที่สถาบัน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
15.1 กำรพิจำรณำผลทดสอบสุ่มกลับฯ ตู้แช่เย็นแสดงสินค้ำ
ผลการทดสอบตู้แ ช่เย็น แสดงแสดงสิน ค้า จะต้อ งอยู่ในเกณฑ์ร ะดับ ประสิท ธิภ าพเดิม หรือ ค่า
พลังงานที่วัดได้ (kWh/วัน) เปลี่ยนแปลงไม่เกิน +5% จากค่าพลังงานบนหน้าฉลากแสดงระดับประสิทธิภ าพ
ถือว่ำผ่ำนกำรสุ่มกลับทดสอบ
15.2 มำตรกำรที่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ต้องปฏิบัติ
15.2.1 กรณีผ่ำนกำรสุ่มกลับทดสอบ
กฟผ. จะทาหนังสือแจ้งผลการสุ่มกลับทดสอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทราบ
15.2.2 กรณีไม่ผ่ำนกำรสุ่มกลับทดสอบ
15.2.2.1 กฟผ. จะทาหนังสือแจ้งผลการสุ่มกลับทดสอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทราบ และ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องตอบรับผลการทดสอบภายใน 7 วัน ทาการ หลังจาก
ได้รับผลอย่างเป็นทางการจาก กฟผ.
15.2.2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องซื้อคืนตัวอย่างในราคาที่ กฟผ. ซื้อมาภายใน 15 วัน
หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้จากหน่วยงานบัญชีและงบประมาณของ กฟผ. หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าว กฟผ. จะดาเนินการดังนี้
 จะพิจารณางดขึ้นทดสอบเพื่อขอฉลากฯ สาหรับรุ่นใหม่ และระงับการ
จ่ายฉลากฯ ในรุ่นอื่นๆ ต่อไป

16

15.2.2.3

ผู้เข้าร่ วมโครงการฯ ต้องรับคืนตัว อย่างจากหน่ว ยงานคลั งพัส ดุและจัดหาใน
ประเทศของ กฟผ. ภายใน 15 วัน หลังจากชาระเงินซื้อ คืนเรียบร้อยแล้ว หาก
พ้นระยะเวลาดังกล่าว กฟผ. จะดาเนินการดังนี้
 จะพิจารณางดขึ้นทดสอบเพื่อขอฉลากฯ สาหรับรุ่นใหม่ และระงับการ
จ่ายฉลากฯ ในรุ่นอื่นๆ ต่อไป
 กฟผ. จะทาหนังสือแจ้งให้มารับตัวอย่างคืนภายใน 30 วัน หลังจาก
ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการฯ ได้ รั บ หนั ง สื อ หากพ้ น ระยะเวลาดั ง กล่ า ว กฟผ. จะ
ดาเนินการจาหน่ายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 26 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546

15.2.2.4
15.2.2.5
15.2.2.6
15.2.2.7

หากรุ่นที่ถูกสุ่มกลับทดสอบประสิทธิภาพ เป็นรุ่นที่ขอฉลากฯ แบบเทียบรุ่น ให้
ถือว่าทุกรุ่นที่ขอเทียบรุ่น อยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมด ไม่ผ่านเกณฑ์การสุ่มกลับ
ทดสอบประสิทธิภาพเช่นกัน
งดการจ่ ายฉลากฯ รุ่น ที่ ไม่ ผ่ า นการสุ่ ม กลั บ ทดสอบประสิ ท ธิภ าพ เป็ น เวลา
1 ปี และให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ คืนฉลากฯ กลับให้ กฟผ.
หากบริษัทได้ทาผิดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วม
โครงการฯเป็นระยะเวลา 3 ปี เฉพาะรุ่นที่ไม่ผ่านการทดสอบสุ่มกลับ
กฟผ. จะดาเนินการเผยแพร่ผลการทดสอบลงเว็บไซต์ โดยมีระดับความเข้มข้น
ของมาตรการสาหรับรุ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสุ่มกลับทดสอบประสิทธิภาพ (NonCompliances) ดังนี้
ก) ถอดชื่อรุ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสุ่มกลับทดสอบออกจากเว็บไซต์
http://labelno5.egat.co.th สาหรับรุ่นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์สมุ่
กลับฯ ปีที่ 1
ข) ในกรณีที่ไม่ผ่านการสุ่มกลับฯ มากกว่า 1 รุ่น จะดาเนินการเน้นชื่อรุ่นที่ ไม่
ผ่านเกณฑ์การสุ่มทดสอบ Highlight พร้อมหมายเหตุกากับหรือเน้นชื่อรุ่นที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การสุ่มทดสอบ (Highlight พร้อมหมายเหตุกากับ) เพื่อให้เป็น
ที่สังเกตของผู้บริโภคสาหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์สุ่มกลับฯ ปีที่
2 ติดต่อกัน
ค) แสดงชื่ อรุ่ นที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารสุ่ ม ทดสอบ พร้ อมรายละเอี ยด บนหน้ า
Homepage http://labelno5.egat.co.th ส าหรั บเครื่ องหมายการค้ าที่ ไม่ ผ่ าน
เกณฑ์สุ่มกลับฯ ปีที่ 3 ติดต่อกัน
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15.3 ขั้นตอนกำรสุ่มทดสอบประสิทธิภำพกำรใช้ไฟฟ้ำ ตู้แช่เย็นแสดงสินค้ำ
กฟผ.ทาการเลือกตัวอย่างเพื่อสุ่ม
ทดสอบเพื่อรักษามาตรฐาน
ประสิทธิภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

กฟผ. ทาการสุ่มซื้อตัวอย่างจากร้านค้า
ปลีกทั่วประเทศ หากหาซื้อไม่ได้จาก
ดาเนินการสุ่มจากโรงงานโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

กฟผ. ส่งตัวอย่างให้สถาบันอิสระที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน มอก. 17025
(ในที่นี้คือสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

ค่าประสิทธิภาพพลังงานเปลี่ยนแปลง
ไม่เกิน +5% และต้องอยู่ในเกณฑ์ระดับประสิทธิ
ภาพที่ระบุไว้ที่หน้าฉลากฯ

กฟผ. แจ้งผลการทดสอบให้ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ทราบและต้องตอบรับกลับภายใน
7 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือจาก กฟผ. โดย
บริษัทต้องซื้อและรับคืนตัวอย่างภายใน 15
วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนีจ้ าก กฟผ.

ไม่ผ่าน

ผ่าน
แจ้งผลทดสอบให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ
ทราบ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ตามข้อกาหนด Sanction ที่กาหนดไว้

จบกระบวนการสุ่มทดสอบ
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16.กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์
เพื่อให้การดาเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของบริษัทผู้ผ ลิต /นาเข้า
และ/หรือผู้จัดจาหน่ายตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ที่เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 (ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า )
เป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์ของโครงการฯ กล่าวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลของ
โครงการฯ ได้เฉพาะตู้แช่เย็นแสดงสินค้าที่มีการผลิตและจาหน่ายสู่ตลาดประเทศไทยแล้วเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและให้ความเป็นธรรมแก่บริษัทผู้ผลิต ผู้จาหน่าย ที่เข้าร่วมโครงการฯ กฟผ. จึงได้ให้มี
ข้อกาหนดโฆษณาประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ดังนี้
16.1 เพื่อเป็นข้อมูลว่าบริษัทได้มีการผลิตและจาหน่ายตู้แช่เย็นแสดงสินค้าออกสู่ตลาดในประเทศไทยจริง
กฟผ. ขอให้บริษัทดาเนินการดังนี้
16.1.1 บริ ษั ท ที่ ได้ รั บ ฉลากแสดงระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ จะต้ อ งด าเนิ น การผลิ ต ตู้ แ ช่ เย็ น แสดง
สิน ค้าออกภายใน 2 เดือนที่ได้รับฉลากฯ จาก กฟผ. เป็นต้นไป โดยบริษัท จะต้องแจ้ง
แผนการผลิต และหรือแสดงหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ กฟผ. เชื่อได้ว่ามีการผลิตและ
จาหน่ายสู่ตลาดประเทศไทยจริง
16.1.2 บริษัทจะต้องแจ้งรายชื่อ สถานที่ ของผู้แทนจาหน่าย และราคาตู้แช่เย็นแสดงสินค้ารุ่นนั้น
ให้กับ กฟผ.
16.1.3 เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าบริษัท มีการผลิต และจาหน่ายตู้แช่เย็นแสดงสินค้ารุ่นดังกล่าว
กฟผ. จะดาเนิ น การส ารวจตลาด โดยสารวจจากรายชื่อผู้แทนจาหน่ายที่บริษั ท แจ้งไว้
จานวน 3 รายเป็นอย่างน้อย และผู้แทนจาหน่ายจะต้องสามารถส่งตู้แช่เย็นแสดงสินค้ารุ่น
นั้นๆ ให้กับ กฟผ. ได้ ในระยะเวลาที่เหมาะสมในด้านการตลาด
16.1.4 ตู้แช่เย็นแสดงสินค้ารุ่นที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต้องมีสัดส่วนการตลาดใน
ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 6 เดื อ น ในสั ด ส่ ว นมากกว่ า ร้ อ ยละ 1 (หรื อ ที่ กฟผ. ก าหนด
ภายหลัง) ของจานวนตู้แช่เย็นแสดงสินค้าทั้งตลาดในกลุ่มนั้นๆ
16.1.5 กฟผ. มีสิทธิที่จะพิจารณา โดยใช้ข้อมูลที่ กฟผ. เชื่อว่าตู้แช่เย็นแสดงสินค้ารุ่นดังกล่าวไม่ได้
มีการผลิตสาหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง
16.2 บริษัทสามารถนาข้อมูลของ กฟผ. ไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ได้เฉพาะตู้แช่เย็นแสดงสินค้าที่
ได้มีการผลิตและจาหน่ายในตลาดในประเทศไทยตามที่ กฟผ. ได้กาหนดไว้ในข้อ 16.1 ข้างต้นแล้ว
เท่านั้น
16.3 ในกรณีที่บริษัทไม่ได้ดาเนินการผลิตตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ที่ได้ฉลากแสดงประสิทธิภาพจาก กฟผ. ตาม
ข้อกาหนดหรือบริษัทได้มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. จะแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
ของตู้แช่เย็นแสดงสินค้า รุ่นนั้นๆ โดยทางโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน และบริษัทจะต้อง
ดาเนินการดังนี้
16.3.1 บริษัทจะต้องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของตู้แช่เย็นแสดงสินค้ารุ่นนั้นที่
อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล ของ กฟผ. หรื อ ที่ กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ทั้ งทางโทรทั ศ น์ วิ ท ยุ
หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ ไม่ให้เผยแพร่สู่สาธารณะภายใน 2 วัน นับจากวันที่ กฟผ.
แจ้งโดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน
16.3.2 บริษัทจะต้องยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่นเดียวกับ ข้อ 16.3.1 สาหรับ
สื่อทางแผ่นป้ายที่ปรากฏต่อสาธารณะ ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ กฟผ. แจ้งโดยโทรสาร
และหรือจดหมายลงทะเบียน
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16.4 ในกรณีที่บริษัทละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อ 16.3.1 และหรือ 16.3.2หรือได้ปฏิบัติตามข้อ 16.3 แล้วและ
ได้มีการดาเนินการเป็นครั้งที่ 2 กฟผ. จะดาเนินการดังต่อไปนี้
16.4.1 กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ของบริษัทตลอดไป
16.4.2 หากบริษัทยังโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่อไป กฟผ. จะแจ้งประกาศในหนังสือพิมพ์เกี่ย วกับ
การยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ กฟผ. เห็นสมควร
16.5 รูปแบบฉลากที่สามารถลงโฆษณาได้
ให้ แ สดงส่ ว นประกอบทั้ ง หมดของฉลากตู้ แ ช่ เย็ น แสดงสิ น ค้ า รุ่ น ที่ ได้ รั บ ฉลากแสดงระดั บ
ประสิทธิภาพนั้น

16.6 รูปแบบฉลากที่ไม่สามารถลงโฆษณาได้

ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกาหนดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย วันที่ 9 เมษายน 2539
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17. มำตรกำรสำหรับบริษัทที่ทำผิดข้อกำหนดของโครงกำร
กรณี ที่ ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการฯไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดของโครงการฯ ในข้ อ ใดข้ อ หนึ่ งข้ างต้ น กฟผ . จะ
ดาเนินการ ดังนี้
ครั้งที่ 1 กฟผ. จะแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯปรับปรุงแก้ไขในประเด็นดังกล่าว
ครั้งที่ 2 กฟผ. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิ ทธิภ าพในรุ่นนั้นๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยขอฉลากฯคืน
ทั้งหมด และห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์ใดๆเกี่ยวกับตู้แช่เย็นแสดงสินค้ารุ่นนั้นโดยอ้างอิงข้อมูล
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของ กฟผ.
ครั้งที่ 3 กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯเป็นเวลา 1 ปี โดยยกเลิกฉลากฯ
ทุกรุ่น และงดการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ พร้อมทั้งประกาศลงหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ของ กฟผ.
ให้ประชาชนรับทราบ
หมำยเหตุ หากผู้ ป ระกอบการ(พิ จ ารณาในนามบริ ษั ทหรื อเครื่ องหมายการค้ า ) กระท าการปลอมหรื อ
เลี ยนแบบฉลากแสดงระดั บประสิ ทธิภาพเบอร์ 5 กฟผ. จะดาเนินการตาม มาตรการ ครั้งที่ 3
ทันที

18. เครื่องหมำยรับรองเบอร์ 5
กฟผ. ได้จดเครื่องหมายแสดงระดับประสิทธิภ าพเบอร์ 5 เป็นเครื่องหมาย ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายใช้
รับรองคุณภาพสินค้าหรือบริการผู้อื่นว่าคุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการนั้นมีคุณภาพหรือลักษณะเช่นใด
เครื่องหมายรับรองเมื่อจดทะเบียนแล้วเจ้าของเครื่องหมายมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายที่ได้จด
ทะเบียนไว้ กรณีผู้อื่นละเมิ ดในเครื่องหมาย เจ้าของมีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายได้ ถ้าผู้อื่นนาเครื่องหมาย
ไปจดทะเบี ย นซ้าสามารถฟ้องให้ เพิกถอนได้ ฉลากแสดงระดับประสิทธิภ าพอุปกรณ์ ไฟฟ้านี้มีการจดทะเบียน
เครื่องหมายรับรองต่อกระทรวงพาณิชย์ โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย
(กฟผ.) สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตาบลบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
11130 เป็นผู้ดาเนินการ
ผู้ประกอบการที่จะได้รับเครื่องหมายรับรองสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 จาก กฟผ. ได้จะต้องมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซึ่งทาการผลิตหรือจาหน่ายตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดมี
สิทธิที่จะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าได้จาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึก
การอนุ ญ าตที่ ได้ ให้ เครื่ องหมายรับ รองโดยจะเก็บ ไว้ ณ ฝ่ ายปฏิ บัติ การด้ านการใช้ ไฟฟ้ า กฟผ.
สานักงานใหญ่
18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้านี้ใช้กับตู้แช่เย็นแสดงสินค้า โดยอาจผลิตในประเทศหรือ
น าเข้ าจากต่ างประเทศ และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ ก าหนดตามเอกสารข้ อก าหนดโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
18.3 การอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเป็นไปตามแบบและเงื่อนไขที่
กาหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับในขณะนั้น และตามข้อกาหนดของ
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า ซึ่งกาหนดวิธีการควบคุมและป้องกันการ
ใช้เครื่องหมายโดยมิชอบ ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนข้อกาหนดโครงการ
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ฉลากประหยั ดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้แช่เย็นแสดงสิ นค้า รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดของตัวสิ นค้าในด้าน
ประโยชน์ที่มีต่อการประหยัดพลังงานให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทาได้
18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจาก กฟผ. และปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกาหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้แช่
เย็นแสดงสินค้า ที่กาหนดไว้เท่านั้น
18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องปรากฏที่ตัวสินค้าตามหลักเกณฑ์การติดฉลาก
แสดงระดับ ประสิ ท ธิภ าพ โดยสามารถเห็ น ได้ชัดเจนและต้องใช้ฉลากแสดงระดับ ประสิ ท ธิภ าพ
อุปกรณ์ไฟฟ้าตามรูปแบบและสีที่กาหนดโดย กฟผ. เท่านั้น
18.6 บุ คคลหรือนิ ติบุ คคลใดที่ได้รับอนุญ าตให้ ใช้ฉลากแสดงระดับประสิ ทธิภ าพอุปกรณ์ ไฟฟ้าจะต้อง
ยิ น ยอมให้ กฟผ. เข้ า ตรวจสอบสถานที่ ไ ด้ เสมอ เพื่ อ ตรวจสอบว่ า มี ก ารใช้ ฉ ลากแสดงระดั บ
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
18.7 การอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจถูกเพิกถอนได้ หากผู้ได้รับอนุญาต
นาไปใช้ผิดไปจากข้อบังคับนี้ หรือเมื่อ กฟผ. ได้รับการร้องเรียนจากผู้ซื้อสินค้าหรือ กฟผ. ตรวจสอบ
ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน
18.8 การแก้ไขข้อบังคับสาหรับการใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะทาได้ต่อเมื่อได้รับ
ความยินยอม กฟผ. เท่านั้น
18.9 ผู้ประกอบการไม่สามารถจัดทาฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเองไม่ว่ากรณีใดๆ ฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นาไปติดบนเครื่องปรับอากาศต้องขอรับจาก กฟผ. เท่านั้น
ตามระเบียบที่กาหนด
18.10 ผู้ที่กระทาการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของ กฟผ. ถือเป็นความผิดตาม
พระราชบั ญญั ติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งมีอัตราโทษจาคุกหรือทั้งจาทั้งปรับ กฟผ. จะ
ดาเนินการตามกฎหมายทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด

19. หน่วยงำนและสถำนที่ติดต่อ
19.1 ผู้รับผิดชอบ

: กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สานักงานใหญ่
19.2 สถานที่ติดต่อ
: เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตาบลบางกรวย อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี11130
19.3 หมายเลขโทรศัพท์ ข้อกาหนดโครงการฯ : 0 2436 8381 และ 024368384
งานทดสอบ
: 0 2436 8382 และ 024368386
งานฉลากฯ
: 0 2436 8383 และ 024368387
งานสุ่มกลับทดสอบ
: 0 2436 8143 และ 024368146
19.4 หมายเลขโทรสาร : 0 2436 8388 และ 0 2436 8297
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20. เอกสำรอ้ำงอิง
1. สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
มอก. 1235-2556” กระทรวงอุตสาหกรรม กทม.
2. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2543
3. http://labelno5.egat.co.th
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ภำคผนวก
แบบฟอร์ม กฟผ.
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