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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
ตู้น  าร้อนน  าเย็นบรโิภคและตู้น  าเย็นบริโภค 
 

1. บทน า 
รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รณรงค์ให้ประชาชนรู้คุณค่าและใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

และมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป็นมาตรการทั้งให้ระดับหน่วยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองค์การของรัฐ ซึ่งมีบทบาทอย่างชัดเจนในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม จึงได้ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ส าหรับติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายใต้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  

ด้วยกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ กฟผ . ด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมี
จุดมุ่งหมายให้การใช้ไฟฟ้าของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการใช้
พลังงานโดยรวมของประเทศ ด้วยการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 
5 หรือ ฉลากเบอร์ 5) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการผลิต น าเข้า จ าหน่าย เพ่ือให้เกิดการเลือกใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง จนฉลากฯ เป็นที่เชื่อถือและรู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบัน 

ในปี 2559 กฟผ. มีแผนงานที่จะให้ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กฟผ. จึงได้ประกาศเชิญชวนผู้ผลิต น าเข้า และจ าหน่ายเข้าร่วม
ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 
2559 และในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้มีการลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) 
ระหว่างนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วม
โครงการฯ  

จากความร่วมมือของบริษัทที่ให้การสนับสนุน โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ในการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการน าเข้า โดยได้ก าหนดให้มีการจ าหน่ายตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค
ที่ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดขึ้นในประเทศไทย ในวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
นับเป็นผลิตภัณฑ์อันดับที่ 29 ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ และพลังงานในปัจจุบัน โดยเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาว  
  

2. ชื่อโครงการ 
ตามที่ กฟผ. ได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ภายใต้สัญลักษณ์ฉลากเบอร์ 5 

โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายให้  กฟผ . รณรงค์ฉลากเบอร์ 5 ให้ เป็นที่แพร่หลายพร้อมกับพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมใจกันประหยัดพลังงานและมีส่วนร่วม ซึ่งในปี 
2550 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
80 พรรษา  

กฟผ. จึงได้เปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการประชาร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า” (Together Conservation)
เป็น “โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5”ภายใต้โครงการใหญ่ “รักพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง”
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค 

ประสิทธิภาพสูงขึ้นในประเทศไทย 
3.2 เพ่ือจูงใจและให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคในการเลือกซ้ืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 
3.3 เพ่ือจูงใจและรณรงค์ให้ผู้บริโภคใช้ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ที่ติดฉลากแสดง

ระดบั ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 
3.4 เพ่ือกระตุ้นและเสริมสร้างทัศนคติอันดีในด้านการอนุรักษ์พลังงานของชาติให้แก่ประชาชนและ

เยาวชน 
 

4. นโยบาย 
4.1 เพ่ือผลักดันให้เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพขั้นต่ าของอุปกรณ์ไฟฟ้า (MEPS) 
4.2 การพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูง น าไปสู่การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง (HEPS) 

 

5. เป้าหมายโครงการ 
รณรงค์และผลักดันให้ประชาชนเลือกใช้ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ที่ติดฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยค านึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก อันจะส่งผลรวมถึงการประหยัด
พลังงานของประเทศชาติโดยรวม 

 

6. แนวทางการด าเนินโครงการ 
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค  เป็นภาคสมัครใจ 

(voluntary) โดย กฟผ. สนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าทดสอบ ค่าพิมพ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์
ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่ง กฟผ. จะรับภาระค่าทดสอบกรณีผู้ผลิตในประเทศส่งทดสอบกับโครงการฯ ใน
ครั้งแรกของรุ่นนั้นๆ ส าหรับกรณี ผู้น าเข้า และผู้ผลิตในประเทศที่ต้องการส่งทดสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไป (รุ่นเดิม) จะต้อง
รับภาระค่าทดสอบเอง 

6.1 ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับประสิทธิภาพของตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค และ
ด าเนินการให้มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าของตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและ
ตู้น้ าเย็นบริโภค ที่ผ่านเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพตามข้อก าหนด 

6.2 ด าเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแก่ประชาชน 
6.3 ส่งเสริมให้เกิดตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 

 

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
7.1 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผล

รวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 
7.2 ประชาชนมีข้อมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซื้อตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค เพ่ิม

มากขึ้น 
7.3 สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้ในระดับหนึ่ง โดยยังคงประสิทธิภาพของการ

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นเดิม 
7.4 ก่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในประเทศไทยมากข้ึน 
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7.5 เป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดเงินตราออกต่างประเทศและลดการน าเข้า
เชื้อเพลิงจากต่างประเทศในการผลิตไฟฟ้า 
 

8. การด าเนินโครงการ 
8.1 จัดการประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มบริษัทผู้ผลิต น าเข้า และจัดจ าหน่ายตู้น้ าร้อนน้ าเย็น

บริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ผู้แทนจากห้องทดสอบ และ กฟผ. เพ่ือพิจารณาด าเนินการให้เกิดตลาด
ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ประสิทธิภาพสูง 

8.2 จัดท าแผนการด าเนินโครงการฯ ก าหนดขอบเขตและเป้าหมายการด าเนินการ 
8.3 ก าหนดขนาด รุ่น และรายละเอียดของตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ที่จะด าเนินการ

ทดสอบ 
8.4 สุ่มตัวอย่างจากบริษัทผู้ผลิตฯ และส่งหน่วยงานที่ด าเนินการทดสอบ  
8.5 ด าเนินการทดสอบและแจ้งผลการทดสอบโดยหน่วยงานทดสอบ 
8.6 การจัดระดับประสิทธิภาพ และแจ้งผลทดสอบโดย กฟผ. 
8.7 จัดท าและส่งมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 
8.8 การรณรงค์ และจูงใจประชาชนให้ใช้ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ประสิทธิภาพสูง 
8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 

 

9. รายละเอียดการด าเนินโครงการที่ผ่านมา 
การด าเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ได้มีการ

จัดการประชุมและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต น าเข้า และจัดจ าหน่ายตู้น้ า
ร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ซึ่งในแต่ละการประชุมหรือกิจกรรมได้มีวาระส าคัญ ดังนี้ 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 พิจารณาและก าหนดขอบข่ายตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็น
บริโภค ที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ มาตรฐานการทดสอบ เกณฑ์
ประสิทธิภาพพลังงาน รายละเอียดหน้าฉลากฯ เบื้องต้น และแผนงาน
การติดฉลากฯ 

วันที่ 6 ตุลาคม 2559  พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ระหว่างผู้ประกอบการ กับ 
กฟผ. 

 ซึ่งขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ยังคง
ด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 

10. ขั นตอนการขอเข้าร่วมโครงการ 
10.1   ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า และ/หรือผู้จัดจ าหน่าย ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยืนยัน/ยอมรับข้อก าหนด

โครงการฯ โดยผู้มีอ านาจลงนามหรือผู้ได้รับมอบอ านาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท ในหนังสือ
ยืนยัน/ยอมรับ ข้อก าหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็น
บริโภค และส่งกลับที่ กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ.  
ส านักงานใหญ ่
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10.2 บริษัทต้องยื่นแบบแจ้งความจ านงและต้องกรอกรายละเอียดตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็น
บริโภค ในแบบฟอร์มของ กฟผ. พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 - หนังสือขอเข้าร่วมโครงการฯ (ใบปะหน้า) ลงนามบริษัท 
แบบฟอร์ม กฟผ. (สามารถดูได้ในภาคผนวก) 

- แบบแจ้งความจ านงขอเข้าร่วมโครงการฯ (WD-01)* 
- แบบรายการข้อมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค 

(WD-02)* 
- แบบฟอร์มรูปถ่าย (ภาพถ่ายตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ที่ขอทดสอบพร้อม 

Nameplate) 
เอกสารประกอบ 

  - ใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 (รง.2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน     
   (รง.4) หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) หรือใบรับ 

                      รองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ถ้ามี) 
 - ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.20) 
 - หนังสือรับรองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) 
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

   
หมายเหต ุ  

  * บริษัทรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer - OEM) ส่งแบบฟอร์ม WD-01 ของ 
ทั้ง บริษทัผู้รับจ้างผลิตและบริษัทผู้จ้างผลิตพร้อมทั้งส่งเอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

        * ใบ รง.2, รง.4, กนอ., ภพ.20 หนังสือรับรองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์) และหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ส่งในครั้งแรกที่
เข้าร่วมโครงการฯ และส่งเอกสารปรับปรุงข้อมูล (Update) ให้ กฟผ. เป็นรายปี และในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทต้องแจ้งและส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับ กฟผ. 

  10.3    กฟผ. ก าหนดวันส่งตัวอย่างทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ที่หน่วยงาน
ทดสอบหลังจาก กฟผ. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารว่าครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบว่าก าลังด าเนินมาตรการลงโทษเรื่องการสุ่มกลับทดสอบหรือเป็นรุ่นเดิมหรือไม่ และ
พิจารณาภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ซึ่งถ้าเอกสารครบถ้วนและถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  กฟผ. 
จะนัดวันส่งตัวอย่างตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ที่หน่วยงานทดสอบ โดยการส่งตู้
น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ตัวอย่างเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นไปตาม หัวข้อ 
11 

10.4  การตรวจสอบคุณสมบัติตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค 
เมื่อหน่วยงานทดสอบรับตัวอย่างทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ไว้ 

จะตรวจสอบรายละเอียดตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ซึ่งรายละเอียดของตัวอย่าง
ทดสอบจะต้องตรงกันกับรายละเอียดในเอกสารที่บริษัทยื่นแบบแจ้งความจ านงขอทดสอบตู้น้ าร้อน
น้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค 
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10.5 หน่วยงานทดสอบ ทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ตาม ร่างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค : ด้านประสิทธิภาพพลังงาน 
และข้อก าหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค 

หมายเหต ุ
- เมื่อทดสอบตัวอย่างตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค แล้วเสร็จ ขอให้บริษัท

ติดต่อรับตัวอย่างตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ที่ทดสอบคืนหลังจากท่ีท า
การทดสอบแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 วัน 

10.6  หน่วยงานทดสอบแจ้งผลทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ให้ กฟผ. ทราบ 
10.7  กฟผ. แจ้งผลการทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ให้บริษัททราบ 

กฟผ.จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจ้งผลการทดสอบพร้อมระดับประสิทธิภาพให้บริษัท
ทราบ โดยเกณฑ์ประสิทธิภาพและเงื่อนไขการได้รับฉลากฯ เป็นไปตาม หัวข้อ 13  

หมายเหตุ 
-  กรณีบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายการทดสอบ บริษัทต้องด าเนินการช าระเงินให้แล้ว

เสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งค่าบริการทดสอบจากหน่วยงานทดสอบ หาก
ยังไม่ช าระเงินที่หน่วยงานทดสอบ กฟผ. จะยังไม่แจ้งผลการทดสอบให้กับบริษัทและ
ไม่ทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค รุ่นอื่นด้วย 

10.8  บริษัทต้องตอบรับผลการทดสอบและแจ้งแผนการผลิตรายเดือนให้ กฟผ.  
เมื่อบริษัทได้รับแจ้งผลการทดสอบแล้ว บริษัทต้องท าหนังสือตอบรับผลการทดสอบให้ กฟผ . 

ไม่ว่าจะรับผลการการทดสอบหรือไม่รับผลการทดสอบก็ตาม ซึ่งในกรณีบริษัทต้องการขอฉลากฯ  
ให้บริษัทแจ้งความต้องการพร้อมข้อมูลการผลิตให้ กฟผ. ทราบ 

การตอบรับผลทดสอบแบ่งเป็น 2 กรณีคือ 
กรณีท่ี 1  บริษัทรับผลทดสอบ 

บริษัทรับผลทดสอบและต้องการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยส่ง
แบบฟอร์ม กฟผ. ดังนี้ 

- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค (WD-
03) บริษัทสามารถระบุค่าประสิทธิภาพพลังงาน ที่แสดงบนหน้าฉลาก หรือใช้ค่าจริงจาก
การทดสอบ  

- ตารางแสดงปริมาณการผลิตเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพตู้น้ าร้อนน้ าเย็น
บริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค (WD-04) 
ภายใน 7 วันท าการ หลังจากที่ กฟผ. ท าการแจ้งผลทดสอบอย่างเป็นทางการ หากพ้น
ก าหนดนี้ กฟผ. ถือว่าบริษัทไม่ตอบรับผล จะเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการฯ ตามข้อ 10.8 
กรณีท่ี 2  
 

กรณีท่ี 2 บริษัทไม่รับผลทดสอบ 
บริษัทกรอกแบบรายการตอบรับผลการทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็น
บริโภค (WD-03) ระบุไม่ตอบรับผลการทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ พร้อมระบุสาเหตุที่ไม่รับผล
การทดสอบ 

หมายเหตุ กรณี กฟผ. เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบ หากบริษัทไม่รับผลการทดสอบ 
กฟผ. ด าเนินการเรื่องค่าทดสอบ ดังนี้ 
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- กรณีบริษัทไม่รับผลทดสอบและต้องการปรับปรุงเพ่ือส่งทดสอบใหม่ ในรุ่นเดิม 
บริษัทจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบครั้งต่อไป (ครั้งที่ 2 ขึ้นไป) 

- กรณีบริษัทไม่รับผลทดสอบ และไม่ปรับปรุงตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็น
บริโภค หากบริษัทต้องการส่งตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ทดสอบ
รุ่นใหม่ บริษัทจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบเพ่ือชดเชยตู้น้ าร้อนน้ า
เย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ในรุ่นเดิมที่ไม่รับผลการทดสอบ 

-  กรณีบริษัท ไม่ตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาที่ก าหนดและล่วงเลยไปจนถึง 30 
วัน กฟผ. จะยกเลิกผลการทดสอบนั้น 

10.9  กฟผ. สั่งพิมพ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแบบรายการตอบรับผลการ
ทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค และตามแผนการผลิตของบริษัท 

10.10 บริษัทรับมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 
10.11 ข้อปฏิบัติในการรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังจากผ่านการทดสอบ 

10.11.1  หลังจากได้รับฉลากฯ บริษัทผู้ผลิตจะต้องติดฉลากฯ ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ า
เย็นบริโภค ในรุ่นนั้นๆ ภายในระยะเวลา 1 เดือน    

10.11.2 บริษัทต้องติดฉลากฯ ในรุ่นที่ กฟผ . รับรองให้ตรงกับรุ่นตามเอกสารส่งทดสอบ 
และจะต้องจัดท าเอกสารส่งเสริมการขายและโฆษณาต่อผู้บริโภคในชื่อเดียวกัน  โดย
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เป็นไปตาม หัวข้อ 16 

10.11.3  บริษัทติดฉลากฯ ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค เป็นไปตาม หัวข้อ 14.2 
10.11.4  บริษัทไม่สามารถจัดท าฉลากฯ เองไม่ว่ากรณีใดๆ ฉลากฯ ที่น าไปติดบนตู้น้ าร้อนน้ าเย็น

บริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ต้องขอรับจาก กฟผ. เท่านั้น เป็นไปตาม หัวข้อ 18  
10.11.5 การขอฉลากฯ ให้ขอได้อย่างต่อเนื่อง ห้ามขอเพ่ือน าไปกักตุน เนื่องจาก กฟผ. ต้อง

เปลี่ยนหน้าฉลากฯ ตามการเปลี่ยนแปลงของค่าไฟฟ้า , เปลี่ยนปี ค.ศ. หรือด าเนิน
มาตรการลงโทษในสุ่มกลับทดสอบ เป็นต้น และตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็น
บริโภค รุ่นใดได้หยุดขอฉลากฯ เกิน 2 ปี จะยกเลิกฉลากฯ ในรุ่นนั้นๆ 

10.11.6 กรณีท่ีบริษัทต้องการเปลี่ยนชื่อรุ่น ให้บริษัทท าหนังสือเปลี่ยนชื่อรุ่นแจ้ง กฟผ. 
10.11.7 ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ่น (ตัวอย่างทดสอบฯ ) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งของรุ่นนั้นๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต้องส่งมาทดสอบ
ใหม่ตามขั้นตอนการทดสอบ ถ้ามิได้แจ้งถือว่าผิดข้อก าหนดของโครงการฯ 

10.12 การรับภาระค่าใช้จ่าย 
10.12.1 ค่าทดสอบประสิทธิภาพตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค 
กฟผ. รับภาระค่าทดสอบในกรณี ดังนี้ 

-  บริษัทผู้ผลิตในประเทศ ที่ด าเนินการส่งทดสอบตัวอย่างตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ า
เย็นบริโภค เพ่ือทดสอบหาค่าประสิทธิภาพครั้งแรกของรุ่นนั้นๆ ทั้งนี้บริษัทต้องส่งเอกสาร
และด าเนินการตามข้อก าหนดโครงการฯ  

บริษัท รับภาระค่าทดสอบในกรณี ดังนี้ 
- ผู้น าเข้า : รับภาระค่าทดสอบเองทั้งหมด 
- ผู้ผลิตในประเทศ : รับภาระค่าทดสอบในกรณีต่อไปนี้ 

 กรณีบริษัทส่งตัวอย่างทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภครุ่น
เดิม ครั้งที่ 2 ขึ้นไป เนื่องจากการส่งตัวอย่างทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและ
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ตู้น้ าเย็นบริโภคครั้งแรกไม่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ หรือ
ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานแต่ไม่พอใจผลทดสอบ ต้องการปรับปรุงและ
ส่งทดสอบใหม่ในรุ่นเดิม การส่งทดสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไป บริษัทต้องรับภาระค่า
ทดสอบเพ่ือชดเชยกับการทดสอบครั้งแรก 

 กรณีบริษัทไม่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ ในการส่งทดสอบ
ครั้งแรก และไม่มีการปรับปรุงรุ่นเดิมเพ่ือทดสอบใหม่ บริษัทต้องรับภาระค่า
ทดสอบรุ่นอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุ่นเดิม 

 บริษัทต้องแจ้งยืนยันผลการทดสอบ และแจ้งจ านวนการขอฉลากฯ ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดและล่วงเลยไปจนถึง 30 วัน กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการรักษา
สภาพผลการทดสอบนั้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นบริษัทไม่สามารถ
ใช้ผลการทดสอบดังกล่าวได้อีก และบริษัทต้องรับภาระค่าทดสอบรุ่นอื่นชดเชย
กับการทดสอบรุ่นเดิม  

 กรณีที่ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคนั้น เป็นเครื่องที่ผลิตจาก
บริษัทผู้รับจ้างผลิต (OEM) ถ้าหากส่งตัวอย่างตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ า
เย็นบริโภคทดสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ 
บริษัทผู้รับจ้างผลิต (OEM) ต้องเป็นผู้รับภาระค่าทดสอบ 

 กรณีบริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลากฯ แต่บริษัทไม่มารับฉลากภายใน 15 วันท าการ 
นับจากวันที่ กฟผ. แจ้งรับฉลากฯ บริษัทต้องรับภาระค่าทดสอบ 

 กรณีที่บริษัททดสอบผ่านเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ แล้ว
ไม่ขอฉลากฯ หรือได้รับฉลากฯ แล้วแต่ไม่ด าเนินการผลิต บริษัทต้องรับภาระค่า
ทดสอบ 

10.12.2 ค่าพิมพ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า : กฟผ. เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าฉลากฯ ทั้งหมด ยกเว้นกรณี ต่อไปนี้ 

 กฟผ. ได้จัดท าฉลากฯ ตามที่บริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลากฯ แต่บริษัทไม่มารับฉลากฯ 
ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่ กฟผ. แจ้งรับฉลากฯ บริษัทต้องเป็นผู้
รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดท าฉลากฯ ทั้งหมด  

 หลังจากได้รับฉลากฯ แล้วแต่บริษัทไม่มีการผลิต บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการจัดท าฉลากทั้งหมด 

 กรณีที่ กฟผ. จัดท าฉลากฯ ตามที่บริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลากฯ แต่บริษัทต้องการ
เปลี่ยนชื่อรุ่น  บริษัทจะต้องท าหนังสือขอเปลี่ยนชื่อรุ่นดังกล่าวแจ้งมายัง กฟผ . 
เพ่ือจัดท าฉลากฯ ใหม่ ทั้งนี้บริษัทต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดท าฉลาก
ที่ กฟผ. จัดพิมพ์แล้วทั้งหมด 

 กรณีที่ กฟผ. ได้จัดท าฉลากฯ ตามที่บริษัทแจ้งสั่ งพิมพ์ฉลากฯ แต่มีความ
ผิดพลาดที่เกิดจากบริษัท บริษัทต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดท าฉลาก
ที่ กฟผ. จัดพิมพ์แล้วทั้งหมด 
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ขั นตอนเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้น  าร้อนน  าเย็นบริโภคและตู้น  าเย็นบริโภค 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไม่ใช่ 

ใช ่

ไม่รับผล 

รับผล 

บริษัทลงนามยืนยัน/ยอมรับข้อก าหนดโครงการฯ  
ในการขอเข้าร่วมโครงการฯ คร้ังแรก หรือ กฟผ. แจ้งปรับปรุงข้อก าหนด 

บริษัทยื่นแบบแจ้งความจ านงขอเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย  
- แบบฟอร์ม กฟผ. WD–01, WD–02, แบบฟอร์มรูปถ่ายตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคพร้อม 
Nameplate 
- รายละเอียดแบบโครงสร้าง (Drawing) และระบบไฟฟ้า รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ของตู้น้ า
ร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภครุ่นท่ีขอเข้าร่วมโครงการฯ 
- รง. 2 หรือ รง.4 หรือ ภพ.20, หนังสือรับรองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
(ส่งครั้งแรก และ Update ให้ กฟผ. รายปี) 

กฟผ. ตรวจสอบเอกสารว่า
ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ 

 

กฟผ. ก าหนดนัดวนัส่งตัวอย่างทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเยน็บริโภคและตูน้้ าเย็นบรโิภค 

ตรวจสอบคุณสมบัตติู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคท่ีหน่วยงานทดสอบ  
 

ทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคโดยหน่วยงานทดสอบ  
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดและข้อก าหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  

หน่วยงานทดสอบแจ้งผลการทดสอบให้ กฟผ. ทราบ (Testing report) 

กฟผ. แจ้งผลการทดสอบให้ บริษัท ทราบ 

กรณีบริษัทต้องการทดสอบตู้น้ า
ร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็น
บริโภคและจะส่งทดสอบครั้งท่ี 

2 ขึ้นไป บริษัทต้องออก
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

บริษัท ตอบรับผลการทดสอบ (WD–03) 
และแจ้งแผนการผลิตรายเดือน (WD–04) 

 
 

 กฟผ. สั่งพิมพ์ฉลากตามแบบตอบรับผลทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบรโิภคและตู้น้ าเย็นบริโภคและตามแผนการผลิต  
 

บริษัทรับมอบฉลาก 
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11. การส่งตู้น  าร้อนน  าเย็นบริโภคและตู้น  าเย็นบริโภคเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ 
 ขอบข่ายตู้น  าร้อนน  าเย็นบริโภคและตู้น  าเย็นบริโภคที่สามารถส่งเข้าร่วมโครงการ มีดังนี   

- ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค แบบถังบรรจุน้ าคว่ า 
- ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคที่มีขนาดของถังบรรจุน้ าเย็นภายในไม่เกิน 6 ลิตร 

และขนาดของถังบรรจุน้ าร้อนภายในเครื่องไม่เกิน 5 ลิตร แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 250 โวลต์ 
- ทุกขนาดก าลัง (วัตต์) 
- ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคที่ผลิตทั้งในประเทศหรือน าเข้า เพ่ือจ าหน่ายใน

ประเทศไทย  
- ไม่เป็นรุ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสุ่มทดสอบประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของโครงการ ภายใน 1 ปี 

นับจากการแจ้งผลสุ่มกลับทดสอบประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
 การส่งตัวอย่างทดสอบ   

- กรณีที่ 1  การส่งทดสอบแบบปกติ  
บริษัทส่งทดสอบตัวอย่างตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค เพ่ือทดสอบจ านวน 1 
เครื่อง ต่อ 1 รุ่น ซ่ึงต้องมีลักษณะเหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตเพื่อจ าหน่ายจริง  

- กรณีที่ 2  การส่งทดสอบเพื่อเทียบรุ่น 
การเทียบรุ่น หมายถึง การใช้ผลการทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค
เพียง 1 รุ่น เป็นค่าแทนผลการทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภครุ่นอ่ืนๆ 
ได้ ในการขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ า
เย็นบริโภค ซึ่งตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคได้ ต้องไม่เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
หลัก 5 รายการ ได้แก่ 
 1. คอมเพรสเซอร์  
 2. ฮีทเตอร์  
 3. เทอร์โมสตัท  
 4. ขนาดและความยาวของท่อคอยล์เย็น 
 5. แผงระบายความร้อน  
 

ทั้งนี้บริษัทสามารถเทียบรุ่นได้ไม่จ ากัดจ านวนในคราวเดียวกัน เท่านั้นโดย กฟผ. ก าหนดตัวหลัก (Main 
model) ในการยื่นขอเทียบรุ่นในภายหลัง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

- ต้องเป็นรุ่นที่มีการขอฉลากฯ  ในช่วงเวลาที่มีการขอเทียบรุ่น 
- ต้องเป็นรุ่นที่มีการทดสอบจริง โดยสามารถใช้ผลการทดสอบของตัวหลัก  ( Main model) 

ได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันแจ้งผลการทดสอบ จนถึงวันที่ขอเทียบรุ่น 
- ตัวหลัก (Main model) ต้องไม่เป็นรุ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสุ่มทดสอบประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า

ของโครงการฯ  
- หมายเหต ุการเทียบรุ่น สามารถเทียบได้กับรุ่นที่มีการส่งทดสอบกรณีปกติ 
-  กรณีเทียบรุ่นที่มีการส่งทดสอบกรณีปกติ กฟผ. จะด าเนินการสุ่มเลือกตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภค

และตู้น้ าเย็นบริโภค 1 รุ่น ทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงาน เพ่ือเป็นค่าแทนผลการทดสอบตู้
น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค รุ่นอ่ืนๆ 
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-    หากบริษัทต้องการส่งตู ้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู ้น้ าเย็นบริโภคทดสอบที่มีคุณสมบัติ
เหมือนเดิม คือไม่เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์หลัก 5 รายการ ซึ่งถือว่าเป็นรุ ่นเดิม บริษัทต้อง
เป็นผู้รับภาระค่าทดสอบ 

 

12. การทดสอบตู้น  าร้อนน  าเย็นบริโภคและตู้น  าเย็นบริโภคตามมาตรฐาน 
การทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคในโครงการ จะด าเนินการทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็น

บริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคซึ่งมีรายละเอียดการทดสอบดังต่อไปนี้ 
12.1 มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคต้องด าเนินการทดสอบที่หน่วยงานทดสอบ 
ห้องปฏิบัติการที่มีระบบการควบคุมความเสถียรภาพทางไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า ความถี่ โดยมีระบบ
ควบคุมสภาวะแวดล้อม เพ่ือเป็นการควบคุมการทดสอบให้อยู่ในสภาวะเดียวโดยตลอดการทดสอบและ
ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025-2548  

มาตรฐานการทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค  
- ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ด้าน

ประสิทธิภาพพลังงาน 
12.2 การทดสอบ 

12.2.1 สภาวะการทดสอบ 

• แรงดันไฟฟ้าที่ จ่ ายให้ อุปกรณ์ทดสอบ
 ก าหนดแรงดันไฟฟ้า 220 V ± 1%  

• อุณหภูมิห้องทดสอบ    2 5  °C ± 1  °C  
ตลอดการทดสอบ  

• ความชื้นสัมพัทธ์ห้องทดสอบ 70% ± 
5% ตลอดการทดสอบ  

12.2.2 การติดตั้งตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค 

(1) ติดต้ังตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคหรือตู้น้ าเย็นบริโภค ตามท่ีผู้ผลิตก าหนด 
(2) ติดตั้ง ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคหรือตู้น้ าเย็นบริโภค ห่างจากผนังด้านหลังสีด าด้าน 70 mm 

± 5 mm  ห่างจากผนังด้านข้างสีด าด้าน  600 mm ± 5 mm  โดยพ้ืนผิวของผนัง
ด้านหลังและผนังด้านข้าง ต้องยื่นสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องจากด้านบนของตู้น้ าร้อนน้ าเย็น
บริโภคหรือตู้น้ าเย็นบริโภค ไม่น้อยกว่า 300 mm  ความกว้างผนังด้านข้างต้องยื่นห่างจาก
ด้านหน้าของตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคหรือตู้น้ าเย็นบริโภคไม่น้อยกว่า  600 mm การติดตั้ง
ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคหรือตู้น้ าเย็นบริโภค ให้เป็นไปตามรูปที่ 1 

(3) ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิที่ต าแหน่ง  ตามรูปที่ 1   
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         ภาพด้านหน้า                                                 ภาพด้านบน 

รูปที่ 1 การติดตั้งตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค 

12.2.3 วิธีการทดสอบ 

1. ติดตั้งถังน้ าดื่มขนาดไม่น้อยกว่า 18 ลิตร บรรจุน้ าเต็มถัง โดยอุณหภูมิของน้ า เท่ากับ
อุณหภูมิห้อง (25 °C ± 1 °C) คว่ าลงในตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคหรือตู้น้ าเย็นบริโภค 

2. จ่ายไฟฟ้าให้กับตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคหรือตู้น้ าเย็นบริโภค และปล่อยให้เครื่องท างาน
อย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพ่ือให้ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคหรือตู้น้ าเย็นบริโภค ได้ควบคุม
อุณหภูมิน้ าร้อนน้ าเย็นให้อยู่ในสภาวะตามแบบท่ีผู้ท าก าหนด  

3. หลังจากครบ 2 ชั่วโมง เปิดน้ าทิ้ง 100 มิลลิลิตร และเปิดน้ าลงในกระบอกตวงปริมาณ 
250 มิลลิลิตร ± 5 มิลลิลิตร โดยกระบอกตวงเป็นวัสดุแก้วทรงกระบอกมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายใน 40 มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร หาค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ าที่ระดับ 100 มิลลิลิตร, 150 มิลลิลิตร และ 200 มิลลิลิตร ทันท ี 

4. อุณหภูมิของน้ าที่ได้ต้องเป็นดังนี้ น้ าเย็น ไม่สูงกว่า 10 °C  น้ าร้อน ไม่ต่ ากว่า 75 °C  
5. รอให้ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคหรือตู้น้ าเย็นบริโภค ท างานและหยุดอีกหนึ่งรอบ จากนั้น

เริ่มจับเวลาและเริ่มบันทึกประสิทธิภาพพลังงาน ทุก 1 นาที จนครบ 24 ชั่วโมง ให้
หยุดการจับเวลาและบันทึกประสิทธิภาพพลังงาน  

 

13. การก าหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ 
13.1 กฟผ. ก าหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานของตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค 
ก าหนดเป็น 5 ระดับ คือ 

 
 
 
 
 
 

ระดับท่ี (เบอร์) ประสิทธิภาพ 

1 ต่ า 
2 พอใช้ 
3 ปานกลาง 
4 ด ี
5 ดีมาก 

 

ผนังด้านหลัง 
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13.2 เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค เบอร์ 5 เกณฑ์
พลังงานปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) (ค่าประสิทธิภาพพลังงานที่วัดได้ ต้องไม่มากกว่าค่าที่ก าหนดใน
ตารางเกณฑ์ประสิทธิภาพ) และเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ  

ประเภท เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ (kWh/day) 

ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภค 2.91 2.33 1.86 1.86 1.20 

ตู้น้ าเย็นบริโภค 0.46 0.35 0.27 0.21 0.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทน  า อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

น้ าเย็น ≤ 10 

 น้ าร้อน ≥ 75 
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14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไ์ฟฟ้า 
            14.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 

              ประเภท ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค เกณฑ์พลังงานปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค 

(ขนาดจริง สูง 76 มม. กว้าง 60 มม.) 

 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค  เกณฑ์
พลังงาน ปี 2017 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 เป็นแถบโค้งครึ่งวงกลมพ้ืนสีเขียว  แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับที่ 1 (ต่ า) 
ถึง 5 (ดีมาก) หากตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ได้เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ
เบอร์ 5 ตัวเลขและช่องที่ระบุระดับนั้นจะเป็นสีแดง  โดยต าแหน่งจุดศูนย์กลางของแถบโค้ง
ครึ่งวงกลมนี้จะมีตัวเลข “5” สีขาวอยู่ภายในวงกลมสีแดงขอบด า เพ่ือย้ าระดับประสิทธิภาพ
อย่างชัดเจน  

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของข้อมูลตัวเลขและตัวอักษรสีด าบนพ้ืนสีเหลือง ซึ่งระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
1.ข้อมูลส าหรับผู้บริโภค 
 - ค่าไฟฟ้าต่อปี (บาท/ปี) 

   - ใช้พลังงานไฟฟ้า (หน่วย/ปี)      
                          -ข้อมูลสินค้า 
                 - เกณฑ์ประสิทธิภาพ 

- เครื่องหมายการค้า 
            - รุ่น 
                               - แบบ             

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ แสดงถึงหน่วยงานที่ก ากับดูแลพลังงานด้วยสัญลักษณ์ “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย” อักษรย่อ กฟผ. , สัญลักษณ์และข้อความกระทรวงพลังงาน        

หมายเหตุ การคิดค่าไฟฟ้า ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค  
 ใช้พลังงานไฟฟ้า (หน่วย/วัน) X จ านวนวันใช้งาน/ปี = ใช้พลังงานไฟฟ้า (หน่วย/ปี) 
 ใช้พลังงานไฟฟ้า (หน่วย/ปี) X อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย  3.96 บาท/หน่วย = ค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)  
 

ส่วนท่ี 1 

ส่วนท่ี 2 

ส่วนท่ี 3 
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 จ านวนวันการใช้งาน/ปี ของตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคแสดงในตาราง ดังนี้ 

ประเภท จ านวนวันใช้งาน/ปี 
ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภค 150 

ตู้น้ าเย็นบริโภค 132 
 

14.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 
บริษัทที่ได้รับฉลากฯ แล้วจะต้องติดฉลากฯ ให้ตรงตามรุ่นที่ผ่านการทดสอบ โดยติดฉลากฯ 1 ดวง

ต่อตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค 1 เครื่อง โดยติดฉลากฯ ที่มุมขวาของตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภค
และตู้น้ าเย็นบริโภค และเมื่อมองจากด้านหน้าสามารถมองเห็นฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์
ไฟฟ้าของตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคได้อย่างชัดเจน ดังแสดงในรูป  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า  

บนตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค 
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15. การสุ่มกลับทดสอบตู้น  าร้อนน  าเย็นบริโภคและตู้น  าเย็นบริโภค ที่ได้รับ
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 

หลังจากตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคที่ติดฉลากออกสู่ตลาด กฟผ. จะด าเนินการสุ่มกลับ
ทดสอบตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคที่ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เพ่ือน ากลับมาทดสอบที่
หน่วยงานทดสอบว่ายังคงระดับประสิทธิภาพตามที่ กฟผ . รับรอง นอกจากนี้ยังเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย  
ซึ่งทาง กฟผ . จะสุ่มซื้อจากร้านค้าปลีก 1 เครื่อง และน าไปทดสอบที่ห้องทดสอบกลาง (สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์) ทั้งนี้ กฟผ. จะด าเนินการสุ่มทดสอบฯ เพียง 1 ครั ง ซึ่งถือว่าผลการสุ่มทดสอบฯนั้นเป็นที่สิ้นสุด   

15.1 การสุ่มกลับทดสอบประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑ์ในการเลือกตัวอย่าง ดังนี้ 
15.1.1 ค านึงถึงส่วนแบ่งการตลาด (Volume of sales of models) โดยพิจารณาจากยอดการ

ขอฉลากเป็นหลัก และให้ความส าคัญกับรุ่นที่ใหม่กว่าเป็นพิเศษ (Newer models 
selection) 

15.1.2 ค านึงถึงตัวอย่างที่มีความเสี่ยงสูงต่อการละเมิดข้อก าหนดโครงการฯ 
- มีการร้องเรียนจากผู้บริโภค คู่แข่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Third party referrals) 
- มีประวัติไม่ผ่านเกณฑ์มาก่อน (Record of non-compliance) 

15.1.3 ค านึงถึงตัวอย่างที่อาจส่งผลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค หรือท าให้ผู้บริโภคมีความสนใจ
ในผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ 
- ตัวอย่างมีค่าประสิทธิภาพสูงมาก (High star rating) 
- ตัวอย่างที่เพ่ิงจะวางจ าหน่ายในตลาด (New market entrants) 

15.2 เกณฑ์ผ่านการสุ่มกลับทดสอบ  
-  ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงาน เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 

+5% จากค่าประสิทธิภาพพลังงานบนหน้าฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

15.3 มาตรการลงโทษกรณีที่ไม่ผ่านการสุ่มกลับทดสอบตามข้อ 15.2 และข้อปฏิบัติตามข้อก าหนด 
โครงการ ดังนี้ 

  1. ยุติการเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่สามารถด าเนินการใดๆส าหรับตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและ
ตู้น้ าเย็นบริโภครุ่นดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี  (ระยะเวลาตามท่ีแจ้งในหนังสือ) 
  2. บริษัท จะต้องแจ้งจ านวนและส่งคืนฉลากของตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคใน
รุ่นดังกล่าวคืนให้ กฟผ. ทั้งหมด ภายในระยะเวลา 1 เดือน 
      3. บริษัท ต้องมาด าเนินการซื้อตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคในรุ่นดังกล่าวคืนใน
ราคาที่ กฟผ. ซื้อมา โดยหน่วยงานบัญชีและงบประมาณ จะด าเนินการออกใบแจ้งนี้ เพ่ือให้บริษัทมา
ด าเนินการภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารใบแจ้งหนี้ และน าใบเสร็จมาติดต่อรับตัวอย่างคืนที่
หน่วยงานคลังพัสดุและจัดหาภายในประเทศ ภายใน 15 วันหลังจากได้ช าระเงิน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว 
กฟผ. จะงดขึ้นทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ ส าหรับรุ่นใหม่ และระงับการจ่ายฉลากในรุ่นอื่นๆ ต่อไป 
  4. กรณีระดับประสิทธิภาพ (เบอร์) ต่ ากว่าที่ระบุไว้บนหน้าฉลากฯ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ปรับค่าฉลากฯ ตามจริง โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ฉลาก และจ่ายค่าทดสอบ
ในการส่งทดสอบครั้งต่อไปในการขอฉลากฯ รุ่นใหม่  
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หมายเหตุ กฟผ. จะแจ้งผลการสุ่มกลับทดสอบ และบริษัทจะต้องตอบรับผลการสุ่มทดสอบภายใน 15 วัน
 หลังจาก กฟผ. แจ้งผล 
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การสุ่มกลับทดสอบตู้น  าร้อนน  าเย็นบริโภคและตู้น  าเย็นบริโภคเบอร์ 5 

กฟผ. ท าการสุม่ซื้อจ านวน 1 ตัวอย่างจากร้านค้าปลีกท่ัว
ประเทศ หากหาซื้อไมไ่ดจ้ะด าเนินการสุ่มจากโรงงานโดยไม่

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

กฟผ. ส่งตัวอย่างให้สถาบันอิสระที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
มอก. 17025  (ในที่น้ีคือสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส)์ 

กฟผ. ท าการเลือกตัวอย่างเพื่อสุม่ทดสอบเพื่อรักษามาตรฐาน
ประสิทธิภาพและคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการทดสอบ 

  
ค่าประสิทธิภาพพลังงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของค่าท่ีระบุบน

ฉลากฯ และต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพเบอร์ 5  

แจ้งผลทดสอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ทราบ 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ตามข้อก าหนด Sanction ที่ก าหนดไว ้

กรณีหาซื อไม่ได้ กฟผ. จะด าเนินการตามล าดับดังนี  
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องแจ้งรายชื่อตัวแทนจ าหน่ายให้ กฟผ. 
ทราบ เพ่ือให้ กฟผ. ไปสุม่ซื้อ หากไม่สามารถหาซื้อตามข้อ 1 
ได้ กฟผ. จะด าเนินการสุม่ตัวอย่างรุ่นดังกล่าวจากโรงงาน 
หากไมส่ามารถสุ่มตัวอย่างตามข้อ 2 ได้ กฟผ. จะด าเนินการ
สุ่มจากโรงงานอีก 2-3 ครั้ง หากไม่พบ กฟผ. ถือว่ารุ่นดังกล่าว
ยกเลิกการผลิตและจะยุติการการจ่ายฉลากทันที ท้ังนี้ กฟผ. 
จะสุ่มตัวอย่างรุ่นที่ตดิฉลากใกล้เคยีงเพื่อน ามาทดสอบ 

กฟผ. แจ้งผลการทดสอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทราบและ
ต้องตอบรับกลับภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือจาก 
กฟผ.  โดยบริษัทต้องซ้ือและรับคืนตัวอย่างภายใน 15 วัน

หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้จาก กฟผ. 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

จบกระบวนการสุ่มทดสอบ 
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16. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 เพื ่อให ้การด าเน ินการโฆษณา ประชาสัมพ ันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ อุปกรณ ์ไฟฟ้าของ
บริษัทผู้ผลิต/น าเข้า และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ที่เข้าร่วมโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
กล่าวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลของโครงการฯ ได้เฉพาะตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภค
และตู้น้ าเย็นบริโภคที่มีการผลิต น าเข้า และจ าหน่ายสู่ตลาดประเทศไทยแล้วเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้บริโภคและให้ความเป็นธรรมแก่บริษัทผู้ผลิต น าเข้า จัดจ าหน่าย ที่เข้าร่วมโครงการฯ กฟผ . จึงได้ให้มี
ข้อก าหนดโฆษณาประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนี้ 

16.1 เพ่ือเป็นข้อมูลว่าบริษัทได้มีการผลิตและจ าหน่ายตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคออกสู่
ตลาดในประเทศไทยจริง กฟผ.  ขอให้บริษัทด าเนินการดังนี้ 

16.1.1 บริษัทที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า จะต้องด าเนินการผลิตตู้น้ าร้อน
น้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคออกสู่ตลาดโดยทันที ภายในเดือนที่ได้รับฉลากฯ จาก 
กฟผ. เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะต้องแจ้งแผนการผลิต และหรือแสดงหลักฐานเอกสารที่
เกี่ยวข้องที่ กฟผ. เชื่อได้ว่ามีการผลิตและจ าหน่ายสู่ตลาดประเทศไทยจริง 

16.1.2 บริษัทจะต้องแจ้งรายชื่อ สถานที่ ของผู้แทนจ าหน่าย และราคาตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและ
ตู้น้ าเย็นบริโภครุ่นนั้นให้กับ กฟผ.  

16.1.3 เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่า บริษัทมีการผลิต และจ าหน่ายตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ า
เย็นบริโภครุ่นดังกล่าว กฟผ. จะด าเนินการส ารวจตลาด โดยส ารวจจากรายชื่อผู้แทน
จ าหน่ายที่บริษัทแจ้งไว้จ านวน 3 รายเป็นอย่างน้อย และผู้แทนจ าหน่ายจะต้องสามารถส่ง
น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค รุ่นนั้นๆ ให้กับ กฟผ . ได้ ในระยะเวลาที่
เหมาะสมในด้านการตลาด  

16.1.4 บริษัทต้องแจ้งข้อมูลการประมาณการการผลิตตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค
ในแต่ละรุ่นและแจ้งรุ่นที่มีแผนด าเนินการผลิตพร้อมรุ่นที่ยกเลิกการผลิตให้ กฟผ. เป็นราย
ปี 

16.1.5 กฟผ. มีสิทธิที่จะพิจารณา โดยใช้ข้อมูลที่ กฟผ. เชื่อว่า ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็น
บริโภครุ่นดังกล่าวไม่ได้มีการผลิตส าหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

16.2 บริษัทสามารถน าข้อมูลของ กฟผ. ไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ได้เฉพาะตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภค
และตู้น้ าเย็นบริโภคที่ได้มีการผลิตและจ าหน่ายในตลาดในประเทศไทย  ตามที่ กฟผ . ได้ก าหนดไว้ใน
ข้อ 16.1 ข้างต้นแล้วเท่านั้น 

  16.3 ในกรณีที่ บริษัท ไม่ได้ด าเนินการผลิตตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคที่ได้ฉลากแสดง
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก กฟผ. ตามข้อก าหนดหรือ บริษัทได้มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง 
กฟผ. จะแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ของตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภครุ่นนั้นๆ โดย
ทางโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน และบริษัทจะต้องด าเนินการดังนี้ 

16.3.1 บริษัทจะต้องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้
น้ าเย็นบริโภครุ่นนั้น ที่อ้างอิงข้อมูลของ กฟผ. หรือ ที่ กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ทั้ง
ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ ไม่ให้เผยแพร่สู่สาธารณะภายใน 2 วัน นับ
จากวันที่ กฟผ. แจ้งโดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 
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16.3.2 บริษัทจะต้องยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่นเดียวกับ ข้อ 16.3.1 ส าหรับ
สื่อทางแผ่นป้ายที่ปรากฏต่อสาธารณะ ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ กฟผ. แจ้งโดยโทรสาร 
และหรือจดหมายลงทะเบียน 

16.4 ในกรณีที่ บริษัทละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อ 16.3.1 และหรือ 16.3.2 หรือได้ปฏิบัติตามข้อ 16.3 แล้วและ
ได้มีการด าเนินการเป็นครั้งที่ 2 กฟผ. จะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 16.4.1 กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ของบริษัทตลอดไป 
16.4.2 หากบริษัทยังโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ต่อไป กฟผ . จะแจ้งประกาศในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับ

การยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร 
16.5 บริษัทสามารถน าข้อมูลที่ได้รับจาก กฟผ . ไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เฉพาะรุ่นที่ได้รับผลทดสอบ

อย่างเป็นทางการจาก กฟผ. เท่านั้น โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้องระบุรุ่นที่ได้รับฉลากฯ และ
ข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนทุกครั้ง 

16.6 ห้ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใช้ข้อความระบุว่าเป็นบริษัทที่
ผลิตตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภคที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจาก
บริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็น
บริโภคอยู่ตลอดเวลา 

16.7 การน าภาพฉลากฯ ไปจัดพิมพ์ประกอบโฆษณา สามารถจัดท าได้โดยให้แสดงส่วนประกอบทั้งหมดของ
ฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุ่นพร้อมข้อมูลในฉลากฯ ให้ใช้ได้เฉพาะกับตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้
น้ าเย็นบริโภค ในรุ่นนั้นๆ เท่านั้น 

16.8 การน าโลโก้ ตราสัญลักษณ์ กฟผ. และฉลากฯ ไปใช้ ต้องได้รับการรับรองจาก กฟผ. 
16.9 รูปแบบฉลากฯ ที่สามารถลงโฆษณาได้   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

        16.10 รูปแบบฉลากฯ ที่ไม่สามารถลงโฆษณาได้ 

 

 

 

 

 
 ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อก าหนดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธภิาพอุปกรณ์ไฟฟ้า การไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย วนัที่ 9 เมษายน 2539 
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17. มาตรการส าหรับบริษัทท่ีท าผิดข้อก าหนดโครงการ 
กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของโครงการฯ ในข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น กฟผ . จะ

ด าเนินการ ดังนี้ 
ครั งที่ 1 กฟผ. จะแจ้งเตือน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปรับปรุงแก้ไข ในประเด็นดังกล่าว  
ครั งที่ 2 กฟผ. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าในรุ่นนั้นๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยขอ

ฉลากฯ คืนทั้งหมด และห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์ใดๆ เกี่ยวกับตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้
น้ าเย็นบริโภครุ่นนั้น โดยอ้างอิงข้อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าของ กฟผ.  

ครั งที่ 3 กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเวลา 1 ปี โดยยกเลิกฉลากฯ 
ทุกรุ่น และงดการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ พร้อมทั้งประกาศลงหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ของ 
กฟผ. ให้ประชาชนรับทราบ 

หมายเหตุ    หากผู้ประกอบการ (พิจารณาในนามบริษัทหรือเครื่องหมายการค้า) กระท าการปลอมหรือ   
                         เลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์ 5 กฟผ. จะด าเนินการตาม มาตรการ ครั้งที่ 3          
                         ทันท ี

 

18. เครื่องหมายรับรองเบอร์ 5 
 กฟผ. ได้จดเครื่องหมายแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเครื่องหมาย ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายใช้
รับรองคุณภาพสินค้าหรือบริการผู้อ่ืนว่าคุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการนั้นมีคุณภาพหรือลักษณะเช่นใด 
 เครื่องหมายรับรองเมื่อจดทะเบียนแล้วเจ้าของเครื่องหมายมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายที่ได้จด
ทะเบียนไว้ กรณีผู้อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจ้าของมีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายได้ ถ้าผู้อ่ืนน าเครื่องหมาย
ไปจดทะเบียนซ้ าสามารถฟ้องให้เพิกถอนได้ ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้านี้มีการจดทะเบียน
เครื่องหมายรับรองต่อกระทรวงพาณิชย์ โดย กระทรวงพลังงาน มอบหมายให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
11130 เป็นผู้ด าเนินการ 
 การจดทะเบียนแล้วจะได้รับการคุ้มครอง 10 ปี เมื่อครบก าหนดแล้วสามารถต่ออายุไปได้คราวละ 10 ปี 
ผู้ประกอบการที่จะได้รับเครื่องหมายรับรองสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 จาก กฟผ. ได้จะต้องมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซึ่งท าการผลิตหรือจ าหน่ายตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด มีสิทธิที่จะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าได้จาก 
กฟผ . และ กฟผ . จะเก็บบันทึกการอนุญาตที่ได้ให้เครื่องหมายรับรองโดยจะเก็บไว้ ณ ฝ่าย
ปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ. ส านักงานใหญ่ 

18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้านี้ใช้กับตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค โดย
อาจผลิตในประเทศหรือน าเข้าจากต่างประเทศ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามเอกสาร
ข้อก าหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค 

18.3 การอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเป็นไปตามแบบและเงื่อนไขที่
ก าหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับในขณะนั้น  และตามข้อก าหนด
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค กฟผ. ซึ่งก าหนด
วิธีการควบคุมและป้องกันการใช้เครื่องหมายโดยมิชอบ  ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติให้
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เป็นไปตามเงื่อนไขข้อก าหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ า
เย็นบริโภค รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดของตัวสินค้าในด้านประโยชน์ที่มีต่อการประหยัดพลังงานให้
มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้ 

18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจาก กฟผ. และปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อก าหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 
5 ตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ที่ก าหนดไว้เท่านั้น 

18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องปรากฏที่ตัวสินค้าตามหลักเกณฑ์การติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพ โดยสามารถเห็นได้ชัดเจนและต้องใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้าตามรูปแบบและสีที่ก าหนดโดย กฟผ. เท่านั้น 

18.6 บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้อง
ยินยอมให้ กฟผ. เข้าตรวจสอบสถานที่ได้เสมอ เพ่ือตรวจสอบว่ามีการใช้ฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

18.7 การอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจถูกเพิกถอนได้ หากผู้ได้รับ
อนุญาตน าไปใช้ผิดไปจากข้อบังคับนี้ หรือเมื่อ กฟผ. ได้รับการร้องเรียนจากผู้ซื้อสินค้าหรือ กฟผ. 
ตรวจสอบทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

18.8 การแก้ไขข้อบังคับส าหรับการใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะท าได้ต่อเมื่อได้รับ
ความยินยอมจาก กฟผ. เท่านั้น 

18.9 ผู้ประกอบการไม่สามารจัดท าฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเอง ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่น าไปติดบนตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็น
บริโภคต้องขอรับจาก กฟผ. เท่านั้น ตามระเบียบที่ก าหนด 

18.10 ผู้ที่กระท าการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของ กฟผ . ถือเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกหรือทั้งจ าทั้งปรับ กฟผ . จะ
ด าเนินการตามกฎหมายทางแพ่งและอาญาจนถึงท่ีสุด 
 

19. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ 
19.1 ผู้รับผิดชอบ   :  กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า, ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า,  

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส านักงานใหญ่ 
19.2 สถานที่ติดต่อ  : เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย  
    จังหวัดนนทบุรี 11130 
19.3 หมายเลขโทรศัพท์     ข้อก าหนดโครงการฯ : 0 2436 8381 และ0 2436 8384 
                งานทดสอบ  : 0 2436 8382 และ0 2436 8386  
       งานฉลากฯ  : 0 2436 8383 และ0 2436 8398 
       งานสุ่มกลับทดสอบ : 0 2436 8143 และ0 2436 8146 

19.4 หมายเลขโทรสาร : 0 2436 8388 และ 0 2436 8297 
 
 
 
 



 

22 
 

20. เอกสารอ้างอิง 
1. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, “ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้น้ าร้อนน้ าเย็น

บริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค ด้านประสิทธิภาพพลังงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2547 
2. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2543 
3. http://labelno5.egat.co.th 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://labelno5.egat.co.th/


 

23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://labelno5.egat.co.th 


