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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�า เบอร! 5  
เครื่องทําน้ําอุ&นไฟฟ�า 
 

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 เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า  

ด�วยกระทรวงพลังงานได�มอบหมายให�การไฟฟ*าฝ5ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินการพัฒนา
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ*า โดยมีจุดมุ�งหมายให�การใช�ไฟฟ*าของประเทศเป/นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และสนอง
นโยบายของภาครัฐในการลดการใช�พลังงานโดยรวมของประเทศ ด�วยการติดฉลากประหยัดไฟฟ*าเบอร� 5 เพ่ือ
สนับสนุนและส�งเสริมให�มีการผลิต นําเข�า จําหน�าย เพ่ือให�เกิดการเลือกใช�อุปกรณ�ไฟฟ*าประสิทธิภาพสูง จนฉลาก
ประหยัดไฟฟ*าเบอร� 5 เป/นท่ีเชื่อถือและรู�จักกันแพร�หลายในปBจจุบัน 

ในปC 2554 กฟผ. มีแผนงานท่ีจะให�เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า เป/นอีกหนึ่งอุปกรณ�ไฟฟ*าท่ีเช�าร�วมโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ*าเบอร� 5 กฟผ.จึงจัดทําประกาศเชิญร�วมประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ*าเบอร� 5 เครื่องทําน้ําอุ�น
ไฟฟ*า เม่ือเดือนพฤษภาคม 2554 และเม่ือวัน ท่ี  26 ธันวาคม 2554 ได� มีการลงนาม  Memorandum of 
understanding หรือ MOU ระหว�างนายสุทัศน� ปBทมศิริวัฒน� ผู�ว�าการการไฟฟ*าฝ5ายผลิตแห�งประเทศไทย กับ
ผู�บริหารบริษัทท่ีเข�าร�วมโครงการ โดยมีนายพิชัย นริพทะพันธุ� รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพลังงานร�วมเป/นสักขี
พยาน 

จากความร�วมมือของบริษัทท่ีให�การสนับสนุน โครงการฉลากประหยัดไฟฟ*าเบอร� 5 ในการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนําเข�า เป/นผลให�มีการจําหน�ายเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท่ีติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพเกิดข้ึนในประเทศไทยต้ังแต�เดือนพฤษภาคม 2555 เป/นต�นไป นับเป/นผลิตภัณฑ�อันดับท่ี 14 ใน
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ*าเบอร� 5 ท่ีมีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ซ่ึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ในด�านการอนุรักษ�พลังงาน และสิ่งแวดล�อม อีกท้ังสอดคล�องกับสภาวการณ�ด�านเศรษฐกิจ และพลังงานในปBจจุบัน 
โดยเป/นการส�งเสริมให�ประชาชนใช�ไฟฟ*าอย�างมีประสิทธิภาพอันจะเป/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/นที่แพร�หลายพร�อมกับพัฒนาให�มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อรณรงค�ให�ประชาชนท่ัวประเทศร�วมใจกันประหยัดพลังงานและมีส�วนร�วม ใน
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา ในปC 2550 

กฟผ. จึงได�เปลี่ยนชื่อโครงการจาก  “โครงการประชาร�วมใจ ประหยัดไฟฟ*า”  (Together Conservation) 
เป/น “โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5” ภายใต�โครงการใหญ� “รักพ�อ ใช�พลังงานอย�างพอเพียง” 
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3. วัตถุประสงค! 
3.1 เพ่ือผลักดันให�เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าประสิทธิภาพสูงข้ึนใน

ประเทศไทย 
3.2 เพ่ือจูงใจและให�ข�อมูลแก�ผู�บริโภคในการเลือกซ้ืออุปกรณ�ประหยัดพลังงานไฟฟ*าประสิทธิภาพสูง 
3.3 เพ่ือช�วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
3.4 เพ่ือกระตุ�นและเสริมสร�างทัศนคติอันดีในด�านการอนุรักษ�พลังงานของชาติให�แก�ประชาชนและ

เยาวชน 
 

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

 

5. เป�าหมายโครงการ 
   รณรงค�และผลักดันให�ประชาชนเลือกใช�เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เบอร� 

5 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�งทดสอบกับ
โครงการฯ ในครั้งแรกของรุ�นนั้นๆ  สําหรับกรณี ผู�นําเข�า และผู�ผลิตในประเทศท่ีต�องการส�งทดสอบครั้งท่ี 
2 ข้ึนไป (รุ�นเดิม) จะต�องรับภาระค�าทดสอบเอง 
6.1 กําหนดเกณฑ�มาตรฐานระดับประสิทธิภาพของเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า และดําเนินการให�มีการติดฉลาก

แสดงระดับประสิทธภิาพของเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท่ีผ�านเกณฑ�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�อมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าเพ่ิมมากข้ึน 
7.3 สามารถช�วยลดค�าใช�จ�ายด�านพลังงานไฟฟ*าลงได�ในระดับหนึ่ง โดยยังคงประสิทธิภาพของการ

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

เชื้อเพลิงจากต�างประเทศในการผลิตไฟฟ*า 
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8. การดําเนินโครงการ 
8.1 จัดการประชุม ซ่ึงประกอบด�วยผู�แทนจากกลุ�มบริษัทผู�ผลิตและจําหน�ายเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า 

ผู�แทนจาก หน�วยงานทดสอบ และ กฟผ. เพ่ือพิจารณาดําเนินการให�เกิดตลาดเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า
ประสิทธิภาพสูง 

8.2 จัดทําแผนการดําเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเป*าหมายการดําเนินการ 
8.3 กําหนดขนาด รุ�น และรายละเอียดของเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท่ีจะดําเนินการทดสอบ 
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�เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าประสิทธิภาพสูง 
8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 

 

9. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
   วันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 แจ�งข�อมูลด�านการตลาด การศึกษาค�าประสิทธิภาพเกณฑ�พลังงานและการ 

     กําหนดคุณสมบัติเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า มาตรฐานท่ีใช�ในการทดสอบพร�อม     
     อธิบายวิธีการทดสอบ และพิจารณาการกําหนดเกณฑ� แผนการติดฉลาก  
    แสดงระดับประสิทธิภาพเพ่ือวางจําหน�าย และตําแหน�งการติดฉลากฯ  
    พร�อมแจ�งข�อกําหนดโครงการฯ  

   วันท่ี 26 ธันวาคม    2554   พิธีลงนามความร�วมมือ (MOU)  
   วันท่ี 1  พฤษภาคม 2555   เริ่มติดฉลากวางจําหน�าย   

    ซ่ึงขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ*าเบอร� 5 เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า ยังคงดําเนินการต�อไปอย�างต�อเนื่อง 
 

10. ข้ันตอนการขอเขาร&วมโครงการ 
10.1 ผู�ผลิต/ผู�นําเข�า และ/หรือผู�จัดจําหน�ายท่ีประสงค�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนด

โครงการฯ โดยผู�มีอํานาจลงนามหรือผู�ได�รับมอบอํานาจลงนามพร�อมประทับตราบริษัท ในหนังสือ
ยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ*าเบอร� 5เครือ�งทําน้ําอุ�นไฟฟ*า และส�งกลับท่ีกอง
ปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ*า ฝ5ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ*า กฟผ. สํานักงานใหญ� 

10.2 บริษัทต�องยื่นแบบแจ�งความจํานงและต�องกรอกรายละเอียดเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าในแบบฟอร�มของ 
กฟผ. พร�อมท้ัง จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้  
แบบฟอร!ม กฟผ. (สามารถดูได�ในภาคผนวก) 

- แบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการ ( WH-01) 
- แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบ/เทียบรุ�นเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า ( WH-02 ) 
- แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอเทียบรุ�นเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า (WH-02A) 
- แบบรายการรายละเอียดการขอเทียบรุ�นเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า (WH-02B) 
- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า (WH-03 ) 
- ตารางแสดงปริมาณการผลิตเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสทิธิภาพเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า (WH-04) 
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หมายเหตุ : แบบฟอร�ม WH-02 ใช�สําหรับการขอทดสอบ 
    แบบฟอร�ม WH-02A และ WH-02B ใช�สําหรับการขอเทียบรุ�น 

 
เอกสารประกอบ 

   - ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (รง.4, รง.2) 
   - ใบอนุญาตให�ใช�ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบรับรองจาก  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   - ใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม  (ภพ.20) 
   - หนังสือรับรองฯ  การเป/นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด 
 - เอกสารแสดง แสดงว�าผ�านการรับรอง มอก.1693-2547 (เฉพาะด�านความปลอดภัย) 

    - รายละเอียดแบบโครงสร�าง(Drawing) และระบบไฟฟ*า 
1. แบบโครงสร�าง เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า  

    2. รายละเอียดคุณสมบัติ (Specification)  
    3. ภาพถ�ายเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท่ีขอทดสอบพร�อม Nameplate 

กรณีขอเทียบรุ&น บริษัทจะต�องยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี ้
1. แบบโครงสร�าง (Drawing) ของชิ้นส�วนอุปกรณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงโดยมิใช�อุปกรณ�หลัก  

    2. ภาพถ�ายเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าตัวต�นเทียบและตัวเทียบรุ�นท้ังภายในและภายนอก  
    3. ท้ังนี้การเทียบรุ�นสามารถเทียบกับตัว Main Model ท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
    -  เป/นรุ�นท่ีมีการขอฉลากแล�ว 
    -  เป/นรุ�นท่ีมีการทดสอบจรงิ โดยมีผลการทดสอบไม�เกิน 2 ปC นับจากวันแจ�งผลการทดสอบ 
    จนถึงวันท่ียื่นขอเทียบรุ�น  
    -  ไม�เป/นรุ�นท่ีสุ�มกลับทดสอบไม�ผ�าน  

 สําหรับการเทียบรุ�นอาจจะขอเทียบรุ�นได�หลายคราวก็ได� แต�รุ�นได�ฉลากมาจากการเทียบรุ�น 
   (ไม�ได�ทดสอบ) ไม�สามารถใช�เป/นตัว Main Model สําหรับการเทียบรุ�นได�  

10.3 กฟผ.กําหนดวันส�งตัวอย�างทดสอบเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท่ีหน�วยงานทดสอบ 
10.4 การตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า 

  เม่ือหน�วยงานทดสอบรับตัวอย�างทดสอบเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าไว� จะตรวจสอบรายละเอียด
เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า ซ่ึงรายละเอียดของตัวอย�างทดสอบจะต�องตรงกันกับรายละเอียดในเอกสารท่ี
บริษัทยื่นแบบแจ�งความจํานงขอทดสอบเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า 

10.5 หน�วยงานทดสอบทดสอบเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าตามกฎกระทรวง กําหนดเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552 (สูตรในการคํานวณ), ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง กําหนดค�า
ประสิทธิภาพพลังงาน หน�วยงานทดสอบหาค�าประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค�า
ประสิทธิภาพพลังงาน ของเคร่ืองทําน้ําอุ�นไฟฟ*าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2553 (วิธีการทดสอบ) และ
ข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ*า เบอร� 5 เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า 

หมายเหตุ 
- เม่ือทดสอบตัวอย�างเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าแล�วเสร็จ ขอให�บริษัทติดต�อรับตัวอย�างเครื่อง

ทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท่ีทดสอบคืนหลังจากท่ีทําการทดสอบแล�วเสร็จภายในระยะเวลา 10 วัน 
10.6 หน�วยงานทดสอบแจ�งผลทดสอบเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าให� กฟผ. ทราบ 
10.7 กฟผ. แจ�งผลการทดสอบเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าให�บริษัททราบ 
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กฟผ. จะแจ�งผลทดสอบให�บริษัททราบ โดยบริษัทจะต�องตอบรับผลการทดสอบทุกครั้งท่ีมี
การแจ�งผลจาก กฟผ. ภายใน 7 วัน ทําการ นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งผลทดสอบ 

กฟผ.จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจ�งผลการทดสอบพร�อมระดับประสิทธิภาพให�บริษัท
ทราบ โดยเกณฑ�ประสิทธิภาพและเง่ือนไขการได�รับฉลากฯ เป/นไปตาม หัวข�อ 15  

หมายเหตุ 
- กรณีบริษัทเป/นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายการทดสอบ บริษัทต�องดําเนินการชําระเงินให�แล�วเสร็จ

ภายใน 30 วัน หลังจากได�รับใบแจ�งค�าบริการทดสอบจากหน�วยงานทดสอบ หากยังไม�ชําระ
เงินท่ีหน�วยงานทดสอบ กฟผ. จะยังไม�แจ�งผลการทดสอบให�กับบริษัทและไม�ทดสอบเครื่อง
ทําน้ําอุ�นไฟฟ*ารุ�นอ่ืนด�วย 

- ผู�ผลิตในประเทศ กฟผ. จะเป/นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายการทดสอบสําหรับการทดสอบครั้งแรก
เท�านั้น 

- กรณีผู�นําเข�า ผู�นําเข�าจะเป/นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายการทดสอบเองท้ังหมด ซ่ึงต�องดําเนินการ
ชําระเงินให�แล�วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได�รับใบแจ�งค�าบริการทดสอบจาก หน�วยงาน
ทดสอบ และขอให�ผู�นําเข�าติดต�อรับตัวอย�างเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท่ีทดสอบคืนหลังจากท่ีทํา
การทดสอบแล�วเสร็จภายในระยะเวลา 10 วัน  

- ในกรณีบริษัทต�องการทดสอบเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าใหม�ครั้งท่ี 2 ข้ึนไป (รุ�นเดิม)  บริษัท
จะต�องเป/นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายการทดสอบท้ังหมดและบริษัทฯ ต�องดําเนินการชําระเงินให�
แล�วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได�รับใบแจ�งค�าบริการทดสอบจาก หน�วยงานทดสอบ และ
ขอให�บริษัทติดต�อรับตัวอย�างเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท่ีทดสอบคืนหลังจากท่ีทําการทดสอบแล�ว
เสร็จภายในระยะเวลา 10 วัน  

10.8 บริษัทต�องตอบรับผลการทดสอบและแจ�งแผนการผลิตรายเดือนให� กฟผ.  
เม่ือบริษัทได�รับแจ�งผลการทดสอบแล�ว  ในกรณีบริษัทต�องการขอฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ*า (ฉลากประหยัดไฟฟ*า เบอร� 5) ให�บริษัทแจ�งความต�องการพร�อมข�อมูล
การผลิตให� กฟผ.ทราบ 
การตอบรับผลทดสอบแบ&งเปBน 2 กรณีคือ 
     กรณีท่ี 1 บริษัทรับผลทดสอบ 

บริษัทรับผลทดสอบและต�องการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร� 5  ให�ส�งข�อมูลการ
ผลิตในแต�ละเดือน ตามแบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการ และ แบบรายการข�อมูลเพ่ือ
ขอทดสอบเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า ให� กฟผ. เพ่ือจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพภายใน 
7 วันทําการ 

กรณีท่ี 2 บริษัทไม�รับผลทดสอบ 
- ในกรณีบริษัทไม�ตอบรับผลทดสอบและต�องการปรับปรุงเพ่ือส�งทดสอบใหม� ในรุ�น

เดิม บริษัทจะต�องเป/นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบท้ังหมด หากบริษัทไม�มีการ
ปรับปรุง หรือดําเนินการใดๆ กฟผ.จะทําหนังสือเรียกเก็บค�าทดสอบ   บริษัทต�อง
เป/นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบท้ังหมด (หากบริษัทฯ ไม�ตอบรับผลการ
ทดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดและล�วงเลยไปจนถึง 30 วัน  กฟผ. จะยกเลิกผล
การทดสอบนั้น)  

- ในกรณีบริษัทไม�ตอบรับผลทดสอบ และไม�ปรับปรุงเครื ่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า หาก
บริษัทต�องการส�งเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าทดสอบรุ�นใหม� บริษัทจะต�องเป/นผู�รับภาระ
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ค�าใช�จ�ายในการทดสอบเพ่ือชดเชยเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าในรุ�นเดิมท่ีไม�ตอบรับผลการ
ทดสอบ 

10.9 กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพตามแบบรายการตอบรับผลการทดสอบ
เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าและตามแผนการผลิตของบริษัท 

10.10 บริษัทรับมอบฉลาก 
10.11 ข�อปฏิบัติในการรับฉลากหลังจากผ�านการทดสอบ 

10.11.1 หลังจากได�รับฉลาก บริษัทผู�ผลิตจะต�องติดฉลากเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าในรุ�นนั้นๆ ภายใน
ระยะเวลา 2 เดือน    

10.11.2 บริษัทต�องติดฉลากในรุ�นท่ี กฟผ. รับรองให�ตรงกับรุ�นตาม มอก. และจะต�องจัดทํา
เอกสารส�งเสริมการขาย และโฆษณาต�อผู�บริโภคในชื่อเดียวกัน โดยการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ�เป/นไปตาม หัวข�อ 16 

10.11.3 บริษัทติดฉลากฯ เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าเป/นไปตาม หัวข�อ 14.3 
10.11.4 บริษัทไม�สามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ*าเองไม�ว�ากรณีใดๆ 

ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ*าท่ีนําไปติดบนกระติกน้ําร�อนไฟฟ*าต�อง
ขอรับจาก กฟผ. เท�านั้น เป/นไปตาม หัวข�อ 18  

10.11.5 การขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพให�ขอได�อย�างต�อเนื่อง ห�ามขอเพ่ือนําไปกักตุน 
เนื่องจาก กฟผ. ต�องเปลี่ยนหน�าฉลากตามการเปลี่ยนแปลงของค�าไฟฟ*า, เปลี่ยนปC ค.ศ. 
หรือดําเนินมาตรการลงโทษในสุ�มกลับทดสอบ เป/นต�น และเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*ารุ�นใดได�
หยุดขอฉลากฯ เกิน 2 ปC จะยกเลิกฉลากฯ ในรุ�นนั้นๆ 

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

10.11.7  กรณีเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพแล�ว แต�บริษัทได�พัฒนา
ปรับปรุงบางชิ้นส�วนจะขอทดสอบซํ้าเพ่ือให�ได�ค�าประสิทธิภาพการใช�งานใหม�ในชื่อรุ�น
เดิมนั้น จะไม�สามารถขอทดสอบซํ้าได� ยกเว�นบริษัทมีความจําเป/น ซ่ึง กฟผ. จะ
พิจารณาเป/นกรณีไป โดยให�บริษัทจัดทําหนังสือชี้แจงความจําเป/นมายัง กฟผ. 

10.12 การรับภาระค�าใช�จ�าย 
10.12.1 ค�าทดสอบประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า 

 กฟผ. รับภาระค�าทดสอบในกรณี ดังนี้ 
-  บริษัทผู�ผลิตในประเทศ ท่ีดําเนินการส�งทดสอบตัวอย�างเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าเพ่ือทดสอบ
หาค�าประสิทธิภาพครั้งแรกของรุ�นนั้นๆ ท้ังนี้บริษัทต�องส�งเอกสารและดําเนินการตาม
ข�อกําหนดโครงการฯ โดยเครื่ องทํ าน้ํ าอุ� นไฟฟ* ารุ� นนั้ นต� องได� รับใบอนุญาตทํ า
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกาข�อกําหนดให�เป/นไปตามมาตรฐาน (แบบ มอ.4 
หรือ มอ.6) แล�วเท�านั้น 

บริษัท รับภาระค�าทดสอบในกรณี ดังนี้ 
- ผู�นําเข�า : รับภาระค�าทดสอบเองท้ังหมด 
- ผู�ผลิตในประเทศ : รับภาระค�าทดสอบในกรณีต�อไปนี้ 

� กรณีบริษัทต�องการทดสอบนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ  
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� กรณีบริษัทส�งตัวอย�างทดสอบเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*ารุ�นเดิม ครั้งท่ี 2 ข้ึนไป 
เนื่องจากการ ส�งตัวอย�างทดสอบเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าครั้งแรกไม�ผ�านเกณฑ�
ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ หรือผ�านเกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานแต�
ไม�พอใจผลทดสอบ ต�องการปรับปรุงและส�งทดสอบใหม�ในรุ�นเดิม การส�ง
ทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไปบริษัทต�องรับภาระค�าทดสอบเพ่ือชดเชยกับการทดสอบ
ครั้งแรก 

� 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  

� กรณีท่ีเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*านั้นเป/นเครื่องท่ีผลิตจากบริษัทผู�รับจ�างผลิต (OEM) 
ถ�าหากส�งตัวอย�างเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าทดสอบแล�วไม�ผ�านเกณฑ�ประสิทธิภาพ
พลังงานของโครงการฯ บริษัทผู�รับจ�างผลิต (OEM) ต�องเป/นผู�รับภาระค�า
ทดสอบ 

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

� กรณีท่ีบริษัททดสอบผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯแล�ว
ไม�ขอฉลากฯ หรือได�รับฉลากฯ แล�ว แต�ไม�ดําเนินการผลิต บริษัทต�องรับภาระ
ค�าทดสอบ 

10.12.2  ค�าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ : กฟผ. เป/นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ 
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�องแสดงเอกสาร มอก. ชื่อรุ�นใหม�จาก สมอ. พร�อมทํา
หนังสือขอเปลี่ยนชื่อรุ�นดังกล�าวแจ�งมายัง กฟผ. เพ่ือจัดทําฉลากฯ ใหม� ท้ังนี้ 
บริษัทต�องเป/นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�ว
ท้ังหมด 

� กรณีท่ี กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัท
ต�องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหน�าฉลากภายหลัง บริษัทต�องเป/นผู�รับภาระ
ค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�วท้ังหมด 
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 ข้ันตอนการขอเขาร&วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�า เบอร! 5 (เครื่องทําน้ําอุ&นไฟฟ�า) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณีบริษัทต�องการ
ทดสอบเครื่องทํานํ้าอุ�น
ไฟฟ*าใหม�และจะส�ง

ทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไป 
บริษัทต�องออก

ค�าใช�จ�ายท้ังหมด 

บริษัท ตอบรับผลการทดสอบ และแจ�ง
แผนการผลติรายเดือน  

บริษัทยื่นแบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการ ประกอบด�วย 
แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบเครื่องทํานํ้าอุ�นไฟฟ*า,รง. 2 หรือ รง.4,  ภ.พ.20, หนังสือรับรอง ก.พาณิชย�,เอกสาร 
มอก.1693-2547 (ความปลอดภัย), รายละเอียดแบบโครงสร�าง(Drawing) และระบบไฟฟ*า ประกอบด�วย 1.แบบ
โครงสร�าง เครื่องทํานํ้าอุ�นไฟฟ*า 2.รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (Specification)  3.ภาพถ�ายเครื่องทํานํ้าอุ�นไฟฟ*าท่ีขอ
ทดสอบ กรณีขอเทียบรุ�นบริษัทจะต�องยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี  1. ส�งแบบโครงสร�าง (Drawing) ของช้ินส�วนอุปกรณ�ท่ี
เปลี่ยนแปลงโดยมิใช�อุปกรณ�หลัก 2. ภาพถ�ายท้ังภายในและภายนอกของเครื่องทํานํ้าอุ�นท่ีต�องการเทียบรุ�น 
 

ตรวจสอบคุณสมบัตเิครื่องทํานํ้าอุ�นไฟฟ*าท่ีหน�วยงานทดสอบ (Specification)  
 

ทดสอบเครื่องทํานํ้าอุ�นไฟฟ*า โดยหน�วยงานทดสอบตามมาตรฐานและ ข�อกําหนดโครงการ
ฉลากประหยัดไฟฟ*า เบอร� 5  

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

กฟผ. แจ�งผลการทดสอบให� บริษัท ทราบ 
 

กฟผ. กําหนดนัดวันส�งตัวอย�างทดสอบเครื่องทํานํ้าอุ�นไฟฟ*า 

รับผล 

บริษัทรับมอบฉลาก 

ไม�รับ

กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลากตามตามแบบตอบรับผลทดสอบเครื่องทํานํ้าอุ�นไฟฟ*าและตามแผนการผลต  
 

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

กฟผ. ตรวจสอบเอกสารว�าครบถ�วนและ
ถูกต�องหรือไม� 

ไม�ใช� 
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11. การส&งเคร่ืองทํานํ้าอุ&นไฟฟ�าเพ่ือทดสอบค&าประสิทธิภาพในการเขาร&วม
โครงการ 

แบ�งออกเป/น 3 กรณี คือ 
กรณีท่ี 1 การส&งทดสอบแบบปกติ  

จะสุ�มตัวอย�างจากคลังสินค�าของบริษัท (WARE HOUSE) รุ�นละ 1 เครื่อง ซ่ึงบริษัทจะต�องมีเครื่อง
ทําน้ําอุ�นไฟฟ*าในรุ�นเดียวกันนั้นไม�น�อยกว�า 30 เครื่อง  

กรณีท่ี 2 การส&งทดสอบเครื่องทําน้ําอุ&นไฟฟ�าท่ียังไม&ไดผลิต  
กรณีท่ียังมิได�มีการผลิตและจําหน�ายในตลาด บริษัทสามารถส�งเครื่องต�นแบบ (MOCK UP) เพ่ือ
ทดสอบได�จํานวน 1 เครื่อง ต�อ 1 รุ�น   

กรณีท่ี 3 การส&งทดสอบเพ่ือเทียบรุ&น 
การส�งทดสอบเพ่ือขอเทียบรุ�น หมายถึง กรณีท่ีบริษัทใช�เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท่ีคุณสมบัติเหมือนกัน
นําไปผลิตหลายรุ�น หรือหลายยี่ห�อ ซ่ึงบริษัทสามารถใช�ผลทดสอบเทียบรุ�นกันได�ไม�เกินครั้งละ 4 
เครื่องหมายการค�าต�อการเทียบรุ�น 1 ครั้ง  โดยบริษัทจะต�องจัดเตรียมเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าให�ครบ
ทุกยี่ห�อ  เพ่ือให� กฟผ. ตรวจสอบคุณสมบัติ  และสุ�มตัวอย�าง 1 เครื่องเพ่ือทําการทดสอบหาค�า
ประสิทธิภาพ (กฟผ. จะเป/นผู�ออกค�าใช�จ�ายในการทดสอบครั้งท่ี 1 เท�านั้น) ตามรายงานการประชุม
โครงการฯ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 

  อุปกรณ!หลักของเครื่องทําน้ําอุ&นไฟฟ�าท่ีจะตองไม&ใหมีการเปล่ียนแปลง  
1) ตําแหน�งและวัสดุภายในของเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า  
2) อุปกรณ�อ่ืนๆ ท่ีมีผลให�ค�าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าเปลี่ยนแปลง 

  อุปกรณ!เครื่องทําน้ําอุ&นไฟฟ�าท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดตามขอกําหนด 
1) ชื่อรุ�น ชื่อเครื่องหมายการค�า หน�ากากเครื่อง และสี 
2) อุปกรณ�อ่ืนๆ ท่ีไม�มีผลต�อค�าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า 
ในกรณีท่ีเป/นบริษัทรับจ�างผลิตส�งเครื่องทําน้ําอุ�นเข�าทดสอบ ต�องมีแบบฟอร�ม WH-01 ของบริษัท
เจ�าของแบรนด�แนบมาพร�อมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�าด�วย 

หมายเหตุ ในการส�งเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าเข�าทดสอบเบอร� 5 นั้นจะต�องผ�านการทดสอบ มอก.1693-2547 (ความ
ปลอดภัย) ก�อน และในการยื่นเอกสารเข�าทดสอบเบอร� 5 นั้นจะต�องแนบใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมี
พระราชกฤษฎีกากําหนดให�ต�องเป/นไปตามมาตรฐาน และรายละเอียดแนบท�ายใบอนุญาต มาด�วยทุกครั้ง
ท่ีทําการส�งทดสอบ  

 
12. การทดสอบเคร่ืองทํานํ้าอุ&นไฟฟ�า 

การทดสอบเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าในโครงการฯ จะทดสอบเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า โดยการสุ�มตัวอย�างตาม
ข�อกําหนดจากกลุ�มบริษัทผู�ผลิต/นําเข�า ที่เข�าร�วมโครงการฯ และนําส�งให�หน�วยงานทดสอบ ทําการทดสอบตาม 
ตามกฎกระทรวง กําหนดเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท่ีมีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552 ซ่ึงมีรายละเอียดการทดสอบ ดังนี้ 

12.1 มาตรฐานการทดสอบ 
การทดสอบเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าโดยห�องทดสอบท่ีทดสอบได�ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง

กําหนดค�าประสิทธิภาพพลังงาน หน�วยงานทดสอบหาค�าประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานและวิธีการทดสอบ
หาค�าประสิทธิภาพพลังงาน ของเคร่ืองทําน้ําอุ�นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2553 ณ ห�องปฏิบัติการท่ีได�รับ
การรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 



 

 

12 

มาตรฐานการทดสอบเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท่ีจะทําการทดสอบนี้ กําหนดข้ึนโดยใช�เอกสาร
มาตรฐานต�อไปนี้เป/นแนวทาง 

1. มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, มอก. 1693-2547 เครื่องทําน้ําร�อนไฟฟ*า น้ําผ�านร�อน
ทันทีเฉพาะด�านความปลอดภัย (ความปลอดภัย) 

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, มอก. 1375-2547 ความปลอดภัยของเครื่องใช�ไฟฟ*า
สําหรับใช�ในท่ีอย� ูอาศัยและเครื่องใช�ไฟฟ*าอ่ืนท่ีคล�ายกัน 

3. กฎกระทรวง กําหนดเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท่ีมีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552 
4. ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ืองกําหนดค�าประสิทธิภาพพลังงาน หน�วยงานทดสอบหาค�า

ประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค�าประสิทธิภาพพลังงาน ของเคร่ืองทํา
น้ําอุ�นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2553 

ในการทดสอบเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*านี้ ทางหน�วยงานทดสอบ จะมีห�องปฏิบัติการท่ีสามารถ 
ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น เพ่ือสร�างสภาพของการทดสอบให�เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท่ีทําการทดสอบ
อยู�ในภาวะเดียวกันตลอดเวลาท่ีทําการทดสอบ 

12.2 วิธีการทดสอบพลังงานไฟฟ*าท่ีใช� 
12.2.1  ขอบข�าย 

-  เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าประเภทน้ําผ�านร�อนทันที (Instantaneous Water Heater) แบบทํา
น้ําอุ�นได�จุดเดียวและหลายจุด กระแสสลับเฟสเดียว แรงดันไฟฟ*าท่ีกําหนดไม�เกิน 250 
โวลต�  

12.2.2  ประเภทของเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า 
- รูปแบบของเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า เป/นเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าประเภทน้ําผ�านร�อนทันที 

(Instantaneous Water Heater) ชนิดทําน้ําอุ�นได�จุดเดียว (single-point) และหลายจุด 
(multipoint) 

12.2.3  คุณลักษณะท่ีต�องการ 
-  ขนาด       ขนาดของเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าซ่ึงกําหนดตามกําลังไฟฟ*าเข�าท่ีกําหนดตาม 

มอก.1693-2547 ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 เครื่องใช�ไฟฟ*าท่ีระบุกําลังไฟฟ*าเข�าท่ีกําหนด กําลังไฟฟ*าเข�าท่ีอุณหภูมิทํางาน
ตามปกติต�องไม�เบ่ียงเบนไปจากกําลังไฟฟ*าเข�าท่ีกําหนด  

ชนิดของเครื่องใช�ไฟฟ*า กําลังไฟฟ*าเข�าท่ีกําหนด, W ความเบ่ียงเบน 
เครื่องใช�ไฟฟ*าทําความร�อน
และเครื่องใช�ไฟฟ*าชนิดร�วม 

> 200 + 5% หรือ- 10% 

ประสิทธิภาพพลังงาน ท่ีวัดได�ขณะท่ีทดสอบตามข�อ 12.3.3 ต�องไม�น�อยกว�าค�าท่ี
กําหนดในตารางท่ี 2 

12.3  การทดสอบ 
12.3.1  ข�อกําหนดท่ัวไป 

12.3.1.1 ควบคุมอุณหภูมิภายในห�องทดสอบเคร่ืองทําน้ําอุ�นไฟฟ*าให�อยู�ในพิกัดค�า 25 ± 2 
องศาเซลเซียส ตลอดการทดสอบ 
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12.3.1.2 ควบคุมอุณหภูมิของน้ําเข�าเคร่ืองทําน้าํอุ�นไฟฟ*าให�อยู�ในพิกัดค�า 28 ± 2 องศา
เซลเซียส ตลอดการทดสอบ 

12.3.1.3 ควบคุมความดันน้ําขาเข�าเคร่ืองทําน้าํอุ�นไฟฟ*า (เม่ือไม�มีการไหลของน้ํา) ให�อยู�ใน
พิกัดค�าที่กําหนดโดยผู�ผลิต 

12.3.1.4 ควบคุมค�าแรงดันไฟฟ*าป*อนเข�าเคร่ืองทําน้ําอุ�นไฟฟ*าให�คลาดเคลื่อนได�ไม�เกินร�อยละ 
± 1 ของค�าแรงดันไฟฟ*าที่ใช�ทดสอบ (220 โวลต�) ตลอดการทดสอบ 

12.3.2 เครื่องมือทดสอบ 
12.3.2.1 เคร่ืองมือวัดความดันน้ําจะต�องมีความเที่ยงตรงไม�เกิน ±6.9 กิโลพาสคัล และมีความ

แม�นยําไม�เกิน ±3.45 กิโลพาสคัล 
12.3.2.2  เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิน้ําและอากาศจะต�องมีความเที่ยงตรงไม�เกิน ±0.1 องศา

เซลเซียส มีความแม�นยาํไม�เกิน ±0.1 องศาเซลเซียส สเกลของเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ 
จะต�องมีความละเอียดมากกว�าสองเท�าของค�าความแม�นยํา และมีค�าคงที่เวลาต่าํกว�า 
5 วินาท ี

12.3.2.3 เคร่ืองมือวัดอัตราการไหลของน้าํจะต�องมีความเที่ยงตรงไม�เกินร�อยละ ±1 ของค�าที่
วัดได� 

12.3.2.4 เคร่ืองมือวัดปริมาณไฟฟ*าจะต�องมีความเที่ยงตรงไม�เกินร�อยละ ±1 ของค�าที่วัดได� 
12.3.2.5 เคร่ืองชั่งหามวลจะต�องมีความเที่ยงตรงไม�เกิน ±0.05 กิโลกรัม สําหรับมวลตัง้แต� 4.5 

กิโลกรัมข้ึนไป และ ±0.025 กิโลกรัม สําหรับมวลน�อยกว�า 4.5 กิโลกรัม 
12.3.2.6 เคร่ืองมือจับเวลาจะต�องมีความเที่ยงตรงไม�น�อยกว�า ±0.5 วินาทีต�อชั่วโมง 
12.3.2.7 เคร่ืองมือวัดปริมาตรจะต�องมีความเที่ยงตรงไม�น�อยกว�าร�อยละ ±2 ของปริมาตรที่วัดได� 
12.3.2.8 น้ําท่ีใช�ทดสอบให�ใช�น้ํา Reverse Osmosis (RO) อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส 

12.3.3 วิธีทดสอบ 
12.3.3.1 ให�ติดตั้งเคร่ืองทําน้ําอุ�นไฟฟ*าบนผนงัเทียมที่ทาํจากแผ�นไม�อัดเรียบหนาไม�น�อยกว�า 

20 มิลลิเมตร ที่รองรับด�วยแผ�นไม�อัดเรียบขนาด 50 × 100 มิลลิเมตรหนาไม�น�อย
กว�า 20 มิลลิเมตร จาํนวนสามแผ�นตามวธิีการติดตั้งทีผู่�ผลิตกําหนด กรณีเคร่ืองทํา
น้ําอุ�นไฟฟ*าแบบตัง้พื้นให�ติดตั้งบนพืน้ด�วยวัสดุและวิธีการเดียวกันกับวรรคแรก 

12.3.3.2 ติดตั้งระบบจ�ายน้ําและเคร่ืองมือวัด ตามแผนผัง 
12.3.3.3 ติดตั้งเคร่ืองทําน้ําอุ�นไฟฟ*าเข�ากับท�อน้ําที่สามารถให�น้ําที่มีคุณสมบัติตามข�อ 

12.3.1.2 และ ข�อ 12.3.1.3 
12.3.3.4 ปรับอัตราการไหลของน้าํเป/น 3.5 ลูกบาศก�เดซิเมตรต�อนาท ี และกรณีที่เคร่ืองทํา

น้ําอุ�นไฟฟ*าสามารถปรับค�ากําลงัไฟฟ*าได� ให�ปรับค�ากําลังไฟฟ*าให�มีค�าสูงสุดตลอด
การทดสอบ 

12.3.3.5 บันทึกค�าจากเคร่ืองวัดปริมาณไฟฟ*าก�อนเร่ิมทดสอบ 
12.3.3.6 จ�ายน้าํจํานวน 40.6 ลูกบาศก�เดซิเมตร โดยต�องมีความคลาดเคลื่อนไม�เกิน ±2.0 

ลูกบาศก�เดซิเมตร 
12.3.3.7 บันทึกค�าอุณหภูมิน้าํขาเข�าและขาออกเม่ือเคร่ืองทําน้ําอุ�นไฟฟ*าทํางานได�สิบห�าวินาที 

และหลังจากนั้นทุกห�าวนิาท ี ตลอดระยะเวลาที่มีการจ�ายน้ํา และให�คํานวณหา
ค�าเฉลี่ยของอุณหภูมิน้ําขาเข�าและขาออก 

12.3.3.8 ทดสอบซํ้าตาม 12.3.3.4 ถึง 12.3.3.7 อีกห�าคร้ัง รวมหกคร้ัง โดยการเร่ิมการ
ทดสอบคร้ังต�อไปให�เร่ิมการทดสอบห�างจากการเร่ิมการทดสอบคร้ังก�อนยี่สิบนาที 
และต�องควบคุมปริมาณน้าํในการทดสอบคร้ังสุดท�ายให�มีปริมาณน้ําที่ใช�รวมตลอด
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การทดสอบทั้งหกคร้ัง เท�ากับ 243.6 ลูกบาศก�เดซิเมตร โดยต�องมีความคลาดเคลื่อน
ไม�เกิน ±4.0 ลูกบาศก�เดซิเมตร 

12.3.3.9 บันทึกค�าปริมาณไฟฟ*าที่ใช�ตลอดการทดสอบเป/น E (ในกรณีที่เคร่ืองทําน้ําอุ�นไฟฟ*ามี
การจ�ายไฟฟ*าขณะไม�มีการจ�ายน้ํา ต�องวัดค�าปริมาณไฟฟ*าที่ใช�หลังจากยีส่ิบสีช่ั่วโมง
นับจากเร่ิมการจ�ายน้ําคร้ังแรก) 

12.3.3.10 คํานวณหาค�าประสิทธิภาพพลังงานของเคร่ืองทําน้าํอุ�นไฟฟ*าตามสูตรการคํานวณ
ดังนี ้

η = 100
600,3

)]([ ,,

6

1 ×
−××∑

=

E

TTCM iinidelpii
i  

  โดย η คือ ค�าประสิทธิภาพพลังงาน, %  
i คือ  จํานวนครั้งท่ีทดสอบ 
Mi คือ มวลของน้ําท่ีจ�ายในครั้งท่ี i (หรือคํานวณจากปริมาตร), กิโลกรัม 

Cpi คือ ความจุความร�อนจําเพาะของน้ําท่ีอุณหภูมิ 
2

)]( ,, iinidel TT + , 

กิโลจูล/กิโลกรัม-เคลวิน 
idelT ,  คือ อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ําขาออกของการทดสอบครั้งท่ี i, เคลวิน (K) 

iinT ,  คือ อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ําขาเข�าของการทดสอบครั้งท่ี i, เคลวิน (K) 
E คือ ปริมาณไฟฟ*าท่ีใช�ตลอดระยะเวลาทดสอบ,กิโลวัตต�-ชั่วโมง (kW⋅h) 

หมายเหตุ  ท้ังนี้ Cpi  ใช�ค�าตาม web http://www.staff.uni-
bayreuth.de/~btp918/tools/h2o/h2o_gui.html อ�างอิงจาก The 
International Association for the Properties of Water and Steam 
(http://www.iapws.org) 

 
12.3.4 การรายงานผลการทดสอบ 

รายงานผลการทดสอบเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าจะต�องประกอบด�วยข�อมูลดังต�อไปนี้เป/น
อย�างน�อย 
12.3.4.1 ข�อมูลผลิตภัณฑ� 

-   ชื่อเครื่องหมายการค�า (Brand Name) 
-   ชื่อรุ�น (Model), กําลังไฟฟ*าท่ีกําหนด (Rated Power) 

12.3.4.2 ข�อมูลขณะทดสอบ 
-   ขนาดของเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า (กําลังไฟฟ*าที่ใช�) 
-   ประสิทธิภาพพลังงาน 

● ค�าประสิทธิภาพพลังงาน 

● ปริมาตร / มวลน้ําทดสอบ  
● อุณหภูมิเฉลี่ยน้ําขาออก 
● อุณหภูมิเฉลี่ยน้ําขาเข�า 
● กําลังไฟฟ*า 
● พลังงานไฟฟ*าท่ีใช� 
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ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ&น (ตัวอย&างทดสอบฯ) ถามีการเปล่ียนแปลงส&วนประกอบ
อย&างใดอย&างหนึ่งของรุ&นนั้น ๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะตองส&งมาทดสอบใหม&ตามข้ันตอนการ
ทดสอบถามิไดแจงถือว&าผิดขอกําหนดของโครงการ 

13. การกําหนดระดับประสิทธิภาพ 
เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า รุ�นท่ีผ�านการทดสอบและได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ระดับดีมาก 

(เบอร� 5) จะต�องมีค�าประสิทธิภาพพลังงานความร�อน ดังนี้ 
ตารางท่ี 2 เกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานความร�อนข้ันตํ่าของเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า เบอร� 5 

ขนาดกําลังไฟฟ�าของเคร่ืองทํานํ้าอุ&นไฟฟ�า (วัตต!) ค&าประสิทธิภาพพลังงาน (รอยละ) 
เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าทุกขนาด ≥ 85 

14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
 14.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

ประเภทเครื่องทําน้ําอุ&นไฟฟ�า เกณฑ!พลังงาน 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 ขนาดย&อส&วนของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ!ไฟฟ�า 

 (ขนาดจริง : กว�าง 46.324 มม.  สูง 56.8 มม.) 

 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ*า ประเภทเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า  เกณฑ�พลังงาน ปC 2012 
ประเภท ประกอบด�วย 3 ส�วนหลัก ได�แก� 

ส&วนท่ี 1 เป/นแถบโค�งครึ่งวงกลมพ้ืนสีเขียว  แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพต้ังแต�ระดับท่ี 1 (ตํ่า) 
ถึง 5 (ดีมาก)  หากเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าได�เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 ตัวเลขและช�อง
ท่ีระบุระดับนั้นจะเป/นสีแดง  โดยตําแหน�งจุดศูนย�กลางของแถบโค�งครึ่งวงกลมนี้จะมีตัวเลข 

ส�วนท่ี 1 

ส�วนท่ี 2 

ส�วนท่ี 3 
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“5”   สีขาวอยู�ภายในวงกลมสีแดงขอบดํา  เพ่ือย้ําระดับประสิทธิภาพอย�างชัดเจน และ 
ระบุเกณฑ�พลังงานปC 2012 ใต�แถบโค�งครึ่งวงกลมด�านขวา 

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

1. เครื่องหมายการค�า 
2. รุ�น 
3. ขนาด (ลิตร) 
4. กําลังไฟฟ*า (วัตต�) 
5. ประสิทธิภาพพลังงาน (ร�อยละ) 
6. ค�าไฟฟ*าต�อปC (บาท/ปC) คํานวณจาก 

คิดค�าสูงสุดในการใช�งาน 1 ปC 
1 วัน  อาบน้ํา  2 ครั้ง 
365 วัน อาบน้ํา  2×365 = 730 ครั้ง 

ผลการทดสอบ 
ทดสอบ 6 ครั้ง ใช�ค�าพลังงานไฟฟ*า A kWh 
ทดสอบ 1 ครั้ง ใช�ค�าพลังงานไฟฟ*า A/6 kWh  

ดังนั้น ใน 1 ปC ใช�พลังงานไฟฟ*า  = 730 ครั้ง × A/6 kWh 
  ค�าไฟฟ*าท่ีใช�ใน 1 ปC = 730 ครั้ง × A/6 kWh × 3.28 บาท 

7. พลังงานไฟฟ*าท่ีใช�ในการทําน้ําอุ�น (วัตต�-ชั่วโมง) 
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

เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า 1 เครื่องดังนี้ 
• เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า  

ให�ติดฉลากท่ีด�านหน�าของตัวเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*ามุมซ�ายบน และเม่ือมองจากด�านหน�าสามารถ
มองเห็นฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าได�อย�างชัดเจน ดังแสดงในรูป 2 
(ตามรายงานการประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ*า เบอร� 5 เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า ครั้งท่ี 3 
วันท่ี 15 กุมภาพันธ� 2555) 

 

 
รูปท่ี 2 แสดงตัวอย�างการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพเบอร� 5 เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า 
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15. การสุ&มกลับทดสอบเคร่ืองทํานํ้าอุ&นไฟฟ�าท่ีไดรับฉลาก เบอร! 5 

 หลังจาก เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า ท่ีติดฉลากออกสู�ตลาด  กฟผ.   จะดําเนินการสุ�มกลับทดสอบ เครื่องทํา
น้ําอุ�นไฟฟ*า ท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เพื่อนํากลับมาทดสอบที่หน�วยงานทดสอบว�ายังคงระดับ
ประสิทธิภาพตามที่ กฟผ. รับรอง นอกจากนี้ยังเป/นการคุ�มครองผู�บริโภคด�วย  ซึ่งทาง กฟผ. จะสุ�มซื้อจาก
ร�านค�าปลีก 1 ชุด และสําหรับ เครื่องทําน้ําอุ�น เครื่องหมายการค�าใด ท่ีไม�สามารถซ้ือได�ในท�องตลาด ผู�เข�าร�วม
โครงการต�องแจ�งรายชื่อร�านค�าตัวแทนจําหน�ายเพ่ือให� กฟผ. สามารถดําเนินการสุ�มซ้ือได� หากยังไม�สามารถสุ�มซ้ือ
ได�อีก กฟผ. จะสุ�มตัวอย�างรุ�นดังกล�าวจากโรงงาน โดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า และหากไม�พบการผลิต กฟผ. จะ
ดําเนินการเช�นนี้อีก 2-3 ครั้ง ถ�ายังไม�พบการผลิตอีก กฟผ. ถือว�าไม�มีการผลิตและจําหน�ายในรุ�นดังกล�าว กฟผ. จะ
ยุติการให�ฉลากฯ โดยถือว�าเครื่องหมายการค�าและรุ�นนั้นๆ ได�ยกเลิกการผลิตแล�ว และ กฟผ. จะสุ�มตัวอย�างรุ�นท่ี
ติดฉลากใกล�เคียงจากโรงงานมาทดสอบ 

 ท้ังนี้ กฟผ. จะสุ�มทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ*าของ เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า ท่ีจําหน�ายในท�องตลาด โดย
รุ�นท่ีถูกสุ�มทดสอบ จะดําเนินการทดสอบรุ�นละ 1 ตัวอย�าง   

15.1  การพิจารณาผลทดสอบสุ&มกลับเครื่องทําน้ําอุ&นไฟฟ�า 

 ผลสุ�มทดสอบจะต�องมีค�าประสิทธิภาพพลังงานความร�อนมากกว�าหรือเท�ากับ 85% (เบอร� 5) และ
จะต�องเปลี่ยนแปลงไม�เกินร�อยละ 5 (-5%) ของค�าท่ีระบุไว�บนหน�าฉลากฯ 

 15.1.1 กรณีผลทดสอบสุ�มกลับอยู�ในเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5  

  15.1.1.1 ค�าประสิทธิภาพพลังงานความร�อนในการสุ�มกลับครั้งแรกไม�เกิน -5% เม่ือเทียบ
กับค�าท่ี แสดงบนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ถือว�าผ�านการสุ�มกลับทดสอบ  

  15.1.1.2 ค�าประสิทธิภาพพลังงานความร�อนในการสุ�มกลับครั้งแรกเกิน -5% เม่ือเทียบกับ
ค�าท่ีแสดง บนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ถือว�าไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบ บริษัทต�องซ้ือเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า
ดังกล�าวกลับคืน ในราคาท่ี กฟผ.จัดซ้ือมา และ กฟผ. จะดําเนินการสุ�มตัวอย�าง จากโรงงาน หรือคลังสินค�า (สุ�ม
จากเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าอย�างน�อย 30 เครื่อง) อีก 2 ตัวอย�าง เพ่ือทําการทดสอบและหาค�าเฉลี่ย (สําหรับเครื่อง
ทําน้ําอุ�นไฟฟ*าเครื่องท่ี 2 และ 3 บริษัทจะต�องเป/นผู�รับภาระค�าทดสอบ) โดยบริษัทจะต�องแจ�งกลับ กฟผ. ภายใน 
5 วัน ทําการ หลังจากได�รับหนังสือแจ�งผลการสุ�มกลับจาก กฟผ. และบริษัทต�องมีสินค�าให� กฟผ. สุ�มกลับภายใน 
30 วัน  

  15.1.1.2.1 หากผลการทดสอบดังกล�าวค�าประสิทธิภาพพลังงานความร�อนเฉลี่ย 
อยู�ใน เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ เบอร� 5  
     15.1.1.2.1.1 และเปลี่ ยนแปลงไม� เกิน ร�อยละ 5 (-5%) ของค� า
ประสิทธิภาพ พลังงานความร�อนเดิม ถือว�าผ�านการสุ�มกลับทดสอบ  
     15.1.1.2.1.2 แ ต� เป ลี่ ย น แ ป ล ง เ กิ น ร� อ ย ล ะ  5 (-5%) ข อ งค� า
ประสิทธิภาพพลังงาน ความร�อนเดิม กฟผ.จะเปลี่ยนค�าหน�าฉลากให� ท้ังนี้บริษัทต�องคืน ฉลากเดิมและรับภาระ
ค�าใช�จ�ายจากจํานวนฉลากท่ีส�งคืน กฟผ.  

  15.1.1.2.2 หากผลการทดสอบดังกล�าวค�าประสิทธิภาพพลังงานความร�อนเฉลี่ย 
มีค�าตํ่ากว�า เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 ถือว�าไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบ ต�องปฏิบัติตามมาตรการของ
โครงการ  
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 15.1.2 กรณีผลทดสอบสุ�มกลับมีค�าตํ่ากว�าเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 บริษัทต�องซ้ือเครื่องทํา
น้ําอุ�นไฟฟ*าดังกล�าวกลับคืนเพราะเป/นการผิดเง่ือนไขข�อกําหนดของการสุ�มกลับในราคาท่ี กฟผ.จัดซ้ือมา และ 
กฟผ. จะดําเนินการสุ�มตัวอย�างจากโรงงาน หรือคลังสินค�า (สุ�มจากเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าอย�าง น�อย 30 เครื่อง) อีก 
2 ตัวอย�าง เพ่ือทําการทดสอบและหาค�าเฉลี่ย (สําหรับเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า เครื่องท่ี 2 และ 3 บริษัทจะต�องเป/นผู�
รับภาระค�าทดสอบ) โดยบริษัทจะต�องแจ�งกลับ กฟผ. ภายใน 5 วันทําการ หลังจากได�รับหนังสือแจ�งผลการสุ�ม
กลับจาก กฟผ. และบริษัทต�องมีสินค�าให� กฟผ.สุ�ม กลับภายใน 30 วัน  

   15.1.2.1 หากผลการทดสอบดังกล�าวค�าประสิทธิภาพพลังงานความร�อนเฉลี่ย อยู�ใน
เกณฑ�ระดับ ประสิทธิภาพเบอร� 5 ดําเนินการตามข�อ 15.1.1.2.1.1 และ 15.1.1.2.1.2  

   15.1.2.2 หากผลการทดสอบดังกล�าวค�าประสิทธิภาพพลังงานความร�อนเฉลี่ย มีค�าตํ่า
กว�าเกณฑ�ระดับ ประสิทธิภาพเบอร� 5 ถือว�าไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบ ต�องปฏิบัติตามมาตรการของโครงการฯ 

15.2 มาตรการท่ีผูเขาร&วมโครงการฯ ตองปฏิบัติ 

15.2.1 กรณีผ&านการสุ&มกลับทดสอบ 

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

15.2.2 กรณีไม&ผ&านการสุ&มกลับทดสอบ 

15.2.2.1 กฟผ. จะทําหนังสือแจ�งผลการสุ�มกลับทดสอบให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯทราบ และ
ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องตอบรับผลการทดสอบภายใน 7 วันทําการ หลังจาก
ได�รับผลอย�างเป/นทางการจาก กฟผ.  

15.2.2.2 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องซ้ือคืนตัวอย�างในราคาท่ี กฟผ. ซ้ือมา ภายใน 15 วัน 
หลังจากได�รับใบแจ�งหนี้จากหน�วยงานบัญชีและงบประมาณของ กฟผ.  หากพ�น
ระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะดําเนินการดังนี้ 

� จะพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุ�นใหม� และระงับการ
จ�ายฉลากฯในรุ�นอ่ืนๆ ต�อไป  

15.2.2.3 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องรับคืนตัวอย�างจากหน�วยงานคลังพัสดุและจัดหาใน
ประเทศของ กฟผ. ภายใน 15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืนเรียบร�อยแล�ว หากพ�น
ระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะดําเนินการดังนี้  

� จะพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุ�นใหม� และระงับการ
จ�ายฉลากฯในรุ�นอ่ืนๆ ต�อไป  

� กฟผ. จะทําหนังสือแจ�งให�มารับตัวอย�างคืนภายใน 30 วัน หลังจาก
ผู� เข�าร�วมโครงการฯ ได�รับหนังสือ หากพ�นระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะ
ดําเนินการจําหน�ายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 26 ว�าด�วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

15.2.2.4 กรณีปรับค�าหน�าฉลาก กฟผ. จะดําเนินการปรับค�าหน�าฉลากตามผลท่ีทดสอบได�
จริง โดย กฟผ. ให�แก�ไขได�รุ�นละ 1 ครั้งเท�านั้น 
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15.2.2.5 จากข�อ 15.2.2.4 หากผลทดสอบสุ�มกลับในรุ�นเดิมท่ีเคยปรับค�าหน�าฉลากไปแล�ว 
1 ครั้ง และผลการสุ�มกลับในรุ�นเดิมยังคงไม�ผ�าน กฟผ. จะงดจ�ายฉลากในรุ�นนั้น 
ๆ 

15.2.2.6 หากรุ�นท่ีถูกสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพ เป/นรุ�นท่ีขอฉลากฯ แบบเทียบรุ�น ให�
ถือว�าทุกรุ�นท่ีขอเทียบรุ�นในคราวเดียวกันท้ังหมด  ไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มกลับ
ทดสอบประสิทธิภาพเช�นกัน 

15.2.2.7 งดการจ�ายฉลากฯ รุ�นท่ีไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพ เป/นเวลา  
1 ปC และให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ คืนฉลากฯ กลับให� กฟผ. 

15.2.2.8 หากบริษัทได�ทําผิดหลักเกณฑ�ดังกล�าวเป/นครั้งท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิกการเข�าร�วม
โครงการฯ เป/นระยะเวลา 3 ปC เฉพาะรุ�นท่ีไม�ผ�านการทดสอบสุ�มกลับ 

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

ก) ถอดชื่อรุ�นท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มกลับทดสอบออกจากเว็บไซต� 
http://labelno5.egat.co.th สําหรับรุ�นเครื่องหมายการค�าท่ีไม�ผ�านเกณฑ�สุ�ม
กลับฯ ปCท่ี 1  

ข) ในกรณีท่ีไม�ผ�านการสุ�มกลับฯ มากกว�า 1 รุ�น จะดําเนินการเน�นชื่อรุ�นท่ีไม�
ผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบ Highlight พร�อมหมายเหตุกํากับ หรือเน�นชื่อรุ�น
ท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบ (Highlight พร�อมหมายเหตุกํากับ) เพ่ือให�
เป/นท่ีสังเกตของผู�บริโภคสําหรับเครื่องหมายการค�าท่ีไม�ผ�านเกณฑ�สุ�มกลับฯ 
ปCท่ี 2 ติดต�อกัน  

ค) แสดงชื่อรุ�นท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบ พร�อมรายละเอียด บนหน�า 
Homepage http://labelno5.egat.co.th สําหรับเครื่องหมายการค�าท่ีไม�ผ�าน
เกณฑ�สุ�มกลับฯ ปCท่ี 3 ติดต�อกัน 
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15.3 ข้ันตอนการสุ&มทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟ�า เคร่ืองทํานํ้าอุ&นไฟฟ�า                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

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

ไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า 

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

(ในท่ีนี้คือสถาบันไฟฟ*าและอิเล็กทรอนิกส�) 

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

ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

ผลการทดสอบ 

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

จบกระบวนการสุ�มทดสอบ 

กฟผ.ทําการเลือกตัวอย�างเพื่อสุ�ม
ทดสอบเพื่อรักษามาตรฐาน

ประสิทธิภาพและคุ�มครองผู�บริโภค 

 เปล่ียนแปลงไม�เกินร�อยละ 5 
(-5%) 

 ค�าประสิทธภิาพพลังงานอยู�
ในเกณฑ�เบอร� 5 

สุ�มจากโรงงาน 2 ชุด ทดสอบชุดท่ี 2   และ 3 

ค�าเฉล่ียผลการทดสอบ 3 ชุด 

ผู�เข�าร�วมโครงการมารับ
คืนตู�เย็นเคร่ืองท่ี 2 และ 3 

ผ�าน 

ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

   เปล่ียนแปลงไม�เกินร�อยละ 5 
(-5%) 

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

ไม�ผ�าน ไม�ผ�าน 

ค�าประสิทธภิาพพลังงานอยู�
ในเกณฑ�เบอร� 5 
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16. การโฆษณาประชาสัมพันธ! 
 เพื่อให�การดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของบริษัทผู�ผลิต/นําเข�า 
และผู�จัดจําหน�ายเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท่ีเข�าร�วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ*า เบอร� 5 (เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า) 
เป/นไปตามวัตถุประสงค�ของโครงการฯ กล�าวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธ�โดยอ�างอิงหรือใช�ข�อมูลของ
โครงการฯ ได�เฉพาะเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท่ีมีการผลิตและจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยแล�วเท�านั้น ท้ังนี้เพ่ือเป/น
การคุ�มครองสิทธิของผู�บริโภคและให�ความเป/นธรรมแก�บริษัทผู�ผลิต ผู�จําหน�าย ท่ีเข�าร�วมโครงการฯ กฟผ. จึงได�ให�
มีข�อกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ดังนี้ 

16.1 เพ่ือเป/นข�อมูลว�าบริษัทฯ ได�มีการผลิตและจําหน�ายเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าออกสู�ตลาดในประเทศไทย
จริง กฟผ.  ขอให�บริษัทฯ ดําเนินการดังนี้ 

16.1.1 บริษัทท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต�องดําเนินการผลิตเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า
ออกสู�ตลาดโดยทันที ภายในเดือนท่ีได�รับฉลากฯ จาก กฟผ. เป/นต�นไป โดยบริษัทฯ 
จะต�องแจ�งแผนการผลิต และหรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข�องท่ี กฟผ. เชื่อได�ว�ามี
การผลิตและจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยจริง 

16.1.2 บริษัทฯ จะต�องแจ�งรายชื่อ สถานท่ี ของผู�แทนจําหน�าย และราคาเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*ารุ�น
นั้นให�กับ กฟผ.  

16.1.3 เพ่ือเป/นการตรวจสอบว�า บริษัทฯ มีการผลิต และจําหน�ายเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*ารุ�นดังกล�าว 
กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผู�แทนจําหน�ายท่ีบริษัทฯ แจ�งไว�
จํานวน 3 รายเป/นอย�างน�อย  และผู�แทนจําหน�ายจะต�องสามารถส�งเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า
รุ�นนั้น ๆ ให�กับ กฟผ. ได� ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในด�านการตลาด  

16.1.4  เครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*ารุ�นท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต�องมีสัดส�วนการตลาด
ในระยะเวลาไม�น�อยกว�า 6 เดือน ในสัดส�วนมากกว�าร�อยละ 1 (หรือท่ี กฟผ. กําหนด
ภายหลัง) ของจํานวนเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท้ังตลาดในกลุ�มนั้นๆ  

16.1.5  บริษัทต�องแจ�งข�อมูลการประมาณการการผลิตเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าในแต�ละรุ�นและแจ�งรุ�น
ท่ีมีแผนดําเนินการผลิตพร�อมรุ�นท่ียกเลิกการผลิต ให� กฟผ. เป/นรายปC 

16.1.6  กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช�ข�อมูลท่ี กฟผ. เชื่อว�าเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*ารุ�นดังกล�าว
ไม�ได�มีการผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้น ๆ จริง 

16.2 บริษัทฯ สามารถนําข�อมูลของ กฟผ. ไปใช�ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ได�เฉพาะเครื่องทําน้ําอุ�น
ไฟฟ*าท่ีได�มีการผลิตและจําหน�ายในตลาดในประเทศไทย  ตามท่ี กฟผ. ได�กําหนดไว�ในข�อ 16.1 
ข�างต�นแล�วเท�านั้น 

  16.3 ในกรณีท่ี บริษัท ไม�ได�ดําเนินการผลิตเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า ท่ีได�ฉลากแสดงประสิทธิภาพจาก กฟผ. 
ตามข�อกําหนดหรือ บริษัทได�มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. จะแจ�งยกเลิกการเข�าร�วม
โครงการ ของเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*ารุ�นนั้นๆ โดยทางโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน และบริษัท
จะต�องดําเนินการดังนี้ 

16.3.1 บริษัทฯ จะต�องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ของเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*ารุ�นนั้น  
ท่ีอ�างอิงข�อมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทางโทรทัศน� วิทยุ 
หนังสือพิมพ� วารสารต�าง ๆ ไม�ให�เผยแพร�สู�สาธารณะภายใน 2 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. 
แจ�งโดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 
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16.3.2 บริษัทฯ จะต�องยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ� เช�นเดียวกับ ข�อ 16.3.1 
สําหรับสื่อทางแผ�นป*ายท่ีปรากฏต�อสาธารณะ ภายใน 10 วนั นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งโดย
โทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน 

16.4 ในกรณีท่ี บริษัทฯ ละเลยไม�ปฏิบัติตามข�อ 16.3.1 และหรือ 16.3.2 หรือได�ปฏิบัติตามข�อ 16.3 แล�ว
และได�มีการดําเนินการเป/นครั้งท่ี 2 กฟผ. จะดําเนินการดังต�อไปนี้ 

 16.4.1 กฟผ. จะยกเลิกการเข�าร�วมโครงการ ฯ ของบริษัทฯ ตลอดไป 
16.4.2 หาก บริษัทฯ ยังโฆษณา ประชาสัมพันธ� ต�อไป กฟผ.   จะแจ�งประกาศในหนังสือพิมพ�

เก่ียวกับการยกเลิกการเข�าร�วมโครงการ ฯ ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร 
16.5 บริษัทสามารถนําข�อมูลท่ีได�รับจาก กฟผ. ไปโฆษณาประชาสัมพันธ�ได�เฉพาะรุ�นท่ีได�รับผลทดสอบ

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

16.6 ห�ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ�ในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใช�ข�อความระบุว�าเป/นบริษัทท่ี
ผลิตเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากบริษัทต�างๆ ท่ีเข�าร�วม
โครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าอยู�ตลอดเวลา 

16.7 การนําภาพฉลากไปจัดพิมพ�ประกอบโฆษณา สามารถจัดทําได�โดยให�แสดงส�วนประกอบท้ังหมดของ
ฉลาก และหากมีการระบุชื่อรุ�นพร�อมข�อมูลในฉลากให�ใช�ได�เฉพาะกับเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าในรุ�นนั้นๆ 
เท�านั้น 

16.8 การนําโลโก� ตราสัญลักษณ� กฟผ. และฉลากฯ ไปใช� ต�องได�รับการรับรองจาก กฟผ. 
16.9 รูปแบบฉลากท่ีสามารถลงโฆษณาได�  ให�แสดงส�วนประกอบท้ังหมดของฉลากเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*ารุ�น

ท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพนั้น 

 
 
 

 
 

 
16.10 รูปแบบฉลากท่ีไม�สามารถลงโฆษณาได� 

 

 
ท้ังนี้เป/นไปตามข�อกําหนดการโฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธภิาพ การไฟฟ*าฝ5ายผลิตแห�งประเทศไทย 
วันท่ี 9 เมษายน 2539 
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17. มาตรการสําหรับบริษัทท่ีทําผิดขอกําหนดโครงการฯ 
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 ปC โดยขอฉลากฯ คืน

ท้ังหมด และห�ามโฆษณาประชาสัมพันธ�ใดๆ เก่ียวกับเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*ารุ�นนั้น โดยอ�างอิง
ข�อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของ กฟผ.  

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

18. เคร่ืองหมายรับรองเบอร! 5 
 กฟผ. ได�จดเครื่องหมายแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 เป/นเครื่องหมาย ซ่ึงเจ�าของเครื่องหมายใช�
รับรองคุณภาพสินค�าหรือบริการผู�อ่ืนว�าคุณภาพหรือลักษณะของสินค�าหรือบริการนั้นมีคุณภาพหรือลักษณะเช�นใด 
 เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล�วเจ�าของเครื่องหมายมีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวท่ีจะใช�เครื่องหมายท่ีได�
จดทะเบียนไว� กรณีผู� อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจ�าของมีสิทธิฟ*องร�องและเรียกค�าเสียหายได� ถ�าผู� อ่ืนนํา
เครื่องหมายไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟ*องให�เพิกถอนได� ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ*านี้มีการจด
ทะเบียนเครื่องหมายรับรองต�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 ปC เม่ือครบกําหนดแล�วสามารถต�ออายุไปได�คราวละ 10 ปC 
ผู�ประกอบการท่ีจะได�รับเครื่องหมายรับรองสินค�า หรือผลิตภัณฑ�เบอร� 5 จาก กฟผ. ได�จะต�องมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ�ต�อไปนี้ 

18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน�ายเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า  ซ่ึงเป/นไปตามเง่ือนไขท่ี
กําหนด  มีสิทธิท่ีจะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ*าได�จาก กฟผ. และ กฟผ. จะ
เก็บบันทึกการอนุญาตท่ีได�ให�เครื่องหมายรับรองโดยจะเก็บไว� ณ ฝ5ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ*า 
การไฟฟ*าฝ5ายผลิตแห�งประเทศไทย 

18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ*านี้ใช�กับเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า  โดยอาจผลิตในประเทศ
หรือนําเข�าจากต�างประเทศ  และเป/นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเอกสารโครงการฉลากประหยัด
ไฟฟ*า เบอร� 5 

18.3 การอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ*าจะต�องเป/นไปตามแบบและเง่ือนไขท่ี
กําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแห�งประเทศไทยท่ีใช�บังคับในขณะนั้น  และตามข�อกําหนดของ
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ*า เบอร� 5  การไฟฟ*าฝ5ายผลิตแห�งประเทศไทย  ซ่ึงกําหนดวิธีการ
ควบคุมและป*องกันการใช�เครื่องหมายโดยมิชอบ  ท้ังนี้ผู�ได�รับอนุญาตจะต�องปฏิบัติให�เป/นไปตาม
เง่ือนไขโครงการฉลากประหยัดไฟฟ*า เบอร� 5  รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินค�าในด�าน
ประโยชน�ท่ีมีต�อการประหยัดพลังงานให�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะสามารถกระทําได� 

18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ*า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ�ต�อเม่ือ
ได�รับอนุญาตจากการไฟฟ*าฝ5ายผลิตแห�งประเทศไทย  และปฏิบัติตามเง่ือนไขของโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ*า เบอร� 5 ท่ีกําหนดไว�เท�านั้น 
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18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ*าจะต�องปรากฏท่ีตัวสินค�าตามหลักเกณฑ�การติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพ โดยสามารถเห็นได�ชัดเจนและต�องใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ*าตามรูปแบบและสีท่ีกําหนดโดยการไฟฟ*าฝ5ายผลิตแห�งประเทศไทยเท�านั้น 

18.6 บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีได�รับอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ*าจะต�อง
ยินยอมให�การไฟฟ*าฝ5ายผลิตแห�งประเทศไทยเข�าตรวจสอบสถานท่ีได�เสมอ เพ่ือตรวจสอบว�ามีการ
ใช�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�อเม่ือได�รับ
ความยินยอมจากการไฟฟ*าฝ5ายผลิตแห�งประเทศไทยเท�านั้น 

18.9 ผู�ประกอบการไม�สามารจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ*าเองไม�ว�ากรณีใด ๆ 
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ*าท่ีนําไปติดบนเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าต�องขอรับจาก 
กฟผ. เท�านั้น ตามระเบียบท่ีกําหนด 

18.10 ผู�ท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของ กฟผ. ถือเป/นความผิดตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกหรือท้ังจําท้ังปรับ กฟผ. จะ
ดําเนินการตามกฎหมายทางแพ�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 ถ.จรัญสนิทวงศ� อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

19.3 หมายเลขโทรศัพท� : 0-2436-8381 และ 0-2436-8384 
19.4 หมายเลขโทรสาร : 0 2436 8388 และ 0 2436 8297 

 
20. เอกสารอางอิง 

1. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เครื่องทําน้ําร�อนไฟฟ*า 
น้ําผ�านร�อนทันที เฉพาะด�านความปลอดภัย มอก. 1693-2547, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2547 

2. กฎกระทรวง กําหนดเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*าท่ีมีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552 
3. ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ืองกําหนดค�าประสิทธิภาพพลงังาน หน�วยงานทดสอบหาค�าประสทิธิภาพพลงังาน 

มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค�าประสทิธิภาพพลังงาน ของเคร่ืองทําน้ําอุ�นที่มีประสิทธิภาพสงู พ.ศ.2553 
4.  www.labelno5.egat.co.th 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร!ม กฟผ. 
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          -  WH-01 (แบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการ มี 1 แผ�น)  WH-01 



 

 

-  WH-02 (รายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า มี 1 แผ�น) 
 

 
 
 
 
 

WH-02 
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-  WH-02A (รายการข�อมูลเพ่ือขอเทียบรุ�นเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า มี  1  แผ�น) WH-02A 



 

 

29 

-  WH-02B (รายการข�อมูลเพ่ือขอเทียบรุ�นเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า มี 1 แผ�น) WH-02B 



 

 

- WH-03 แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า 
WH-03 
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-  WH-04 ตารางแสดงปริมาณการผลิตเพื่อขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําอุ�นไฟฟ*า WH-04 
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