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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5  
หม�อหุงข�าวไฟฟ�า 
 

1. บทนํา 
รัฐบาลได�มีนโยบายส�งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน รณรงค�ให�ประชาชนรู�คุณค�าและใช�ไฟฟ&าอย�างประหยัด

และมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป+นมาตรการท้ังให�ระดับหน�วยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟ&าฝ1าย
ผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองค�การของรัฐ ซ่ึงมีบทบาทอย�างชัดเจนในการมีส�วนร�วมรับผิดชอบต�อ
สิ่งแวดล�อมและสังคม จึงได�ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาอุปกรณ�ประสิทธิภาพสูง สําหรับติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ภายใต�โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5  

ด�วยกระทรวงพลังงานได�มอบหมายให� กฟผ. ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า โดยมี
จุดมุ�งหมายให�การใช�ไฟฟ&าของประเทศเป+นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการ
ใช�พลังงานโดยรวมของประเทศ ด�วยการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า (ฉลากประหยัดไฟฟ&า
เบอร� 5 หรือ ฉลากเบอร� 5) เพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมให�มีการผลิต นําเข�า จําหน�าย เพ่ือให�เกิดการเลือกใช�
อุปกรณ�ไฟฟ&าประสิทธิภาพสูง จนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า เป+นท่ีเชื่อถือและรู�จักกัน
แพร�หลายในปAจจุบัน 

ในปB 2546 กฟผ. ได�ศึกษาความเป+นไปได�ในการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า 
ผลิตภัณฑ�หม�อหุงข�าวไฟฟ&า เพ่ือเป+นอีกหนึ่งอุปกรณ�ไฟฟ&าท่ีเข�าร�วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 
จากนั้น กฟผ. จึงจัดทําประกาศเชิญร�วมประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 หม�อหุงข�าวไฟฟ&าและ
ประชุมร�วมกับผู�ประกอบการ และในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 ได�มีเปKดตัวอย�างเป+นทางการ โดยมีพิธีการลง
นามความร�วมมือ Memorandum of understanding หรือ MOU ระหว�าง ผู�ว�าการการไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย กับผู�บริหารบริษัทท่ีเข�าร�วมโครงการฯ  

จากความร�วมมือของบริษัทท่ีให�การสนับสนุน โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 ในการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนําเข�า โดยได�กําหนดให�มีการจําหน�ายหม�อหุงข�าวไฟฟ&าท่ีติดฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าเกิดข้ึนในประเทศไทย ในเดือน ตุลาคม 2547 เป+นต�นไป ซ่ึงตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลในด�านการอนุรักษ�พลังงาน และสิ่งแวดล�อม อีกท้ังสอดคล�องกับสภาวการณ�ด�านเศรษฐกิจ 
และพลังงานในปAจจุบัน โดยเป+นการส�งเสริมให�ประชาชนใช�ไฟฟ&าอย�างมีประสิทธิภาพอันจะเป+นประโยชน�ต�อ
ประเทศชาติในระยะยาว 
 

2. ช่ือโครงการ 
ตามท่ี กฟผ. ได�มีการรณรงค�ให�มีการใช�อุปกรณ�ไฟฟ&าประสิทธิภาพสูง ภายใต�สัญลักษณ�ฉลากเบอร� 5 

และกระทรวงพลังงานมีนโยบายให� กฟผ. รณรงค�ฉลากเบอร� 5 ให�เป+นท่ีแพร�หลายพร�อมกับรณรงค�ให�
ประชาชนท่ัวประเทศร�วมใจกันประหยัดพลังงานและมีส�วนร�วมนั้น ในปB 2550 เพ่ือเป+นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
 กฟผ. จึงได�เปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการประชาร�วมใจ ประหยัดไฟฟ&า” (Together Conservation) 
เป+น “โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5” ภายใต�โครงการใหญ� “รักพ6อ ใช�พลังงานอย6างพอเพียง”  
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3. วัตถุประสงค� 
3.1 เพ่ือผลักดันให�เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหม�อหุงข�าวไฟฟ&าประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทย 
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�หม�อหุงข�าวไฟฟ&าท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�

ไฟฟ&า โดยคํานึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ&าเป+นหลัก อันจะส�งผลรวมถึงการประหยัดพลังงานของ
ประเทศชาติโดยรวม 

 

6. แนวทางการดําเนินโครงการ 
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 หม�อหุงข�าวไฟฟ&า เป+นภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. 

สนับสนุนค�าใช�จ�าย ได�แก� ค�าทดสอบ ค�าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ค�าโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ� ซ่ึง กฟผ. จะรับภาระค�าทดสอบกรณีผู�ผลิตในประเทศส�งทดสอบกับโครงการฯ ในครั้งแรกของ
รุ�นนั้นๆ สําหรับกรณี ผู�นําเข�า และผู�ผลิตในประเทศท่ีต�องการส�งทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไป (รุ�นเดิม) จะต�อง
รับภาระค�าทดสอบเอง 

6.1 กําหนดเกณฑ�มาตรฐานระดับประสิทธิภาพของหม�อหุงข�าวไฟฟ&า และดําเนินการให�มีการติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าของหม�อหุงข�าวไฟฟ&าท่ีผ�านเกณฑ�มาตรฐานตามข�อกําหนด 

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

 

7. ประโยชน�ท่ีได�รับจากการดําเนินโครงการ 
7.1 เป+นการส�งเสริมให�ประชาชนตระหนักถึงการใช�พลังงานไฟฟ&าอย�างมีประสิทธิภาพอันจะส�งผล

รวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 
7.2 ประชาชนมีข�อมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซ้ือหม�อหุงข�าวไฟฟ&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�ผลิต นําเข�า และจัดจําหน�ายหม�อหุงข�าว

ไฟฟ&า ผู�แทนจากหน�วยงานทดสอบ และ กฟผ. เพ่ือพิจารณาดําเนินการให�เกิดตลาดหม�อหุงข�าว
ไฟฟ&าประสิทธิภาพสูง 

8.2 จัดทําแผนการดําเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเป&าหมายการดําเนินการ 
8.3 กําหนดขนาด รุ�น และรายละเอียดของหม�อหุงข�าวไฟฟ&าท่ีจะดําเนินการทดสอบ 
8.4 สุ�มตัวอย�างจากบริษัทผู�ผลิตฯ และส�งหน�วยงานท่ีดําเนินการทดสอบ  
8.5 ดําเนินการทดสอบและแจ�งผลการทดสอบโดยหน�วยงานทดสอบ 
8.6 การจัดระดับประสิทธิภาพ และแจ�งผลทดสอบโดย กฟผ. 
8.7 จัดทําและส�งมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า 
8.8 การรณรงค� และจูงใจประชาชนให�ใช�หม�อหุงข�าวไฟฟ&าประสิทธิภาพสูง 
8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 
 

9. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 หม�อหุงข�าวไฟฟ&า ได�มีการจัดการประชุมและ

กิจกรรมอย�างต�อเนื่อง โดยได�รับความร�วมมือจากบริษัทผู�ผลิต นําเข�า และจัดจําหน�ายหม�อหุงข�าวไฟฟ&า ซ่ึงใน
แต�ละการประชุมหรือกิจกรรมได�มีวาระสําคัญ ดังนี้ 

วันท่ี 4 เมษายน 2546 แจ�งข�อมูลด�านเทคนิคหม�อหุงข� าวไฟฟ&า มาตรฐานการทดสอบ
ประสิทธิภาพพลังงาน และวิธีการทดสอบ  

วันท่ี 27 ตุลาคม 2546    กําหนดขอบข�ายหม�อหุงข�าวไฟฟ&าท่ีสามารถทดสอบในโครงการฯ (ขนาด 
  1.8 ลิตร) และค�าประสิทธิภาพ 

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2547 กําหนดเกณฑ�ประสิทธิภาพเบอร� 5 สําหรับหม�อหุงข�าวไฟฟ&า ขนาด 1.8 
ลิตร  

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 พิธีลงนามความร�วมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 
หม�อหุงข�าวไฟฟ&า ระหว�างผู�ประกอบการ กับ กฟผ.  

เดือน ตุลาคม 2547 เริ่มติดฉลากฯ หม�อหุงข�าวไฟฟ&า เพ่ือวางจําหน�าย สู�ท�องตลาดครั้งแรก 
วันท่ี 11 กุมภาพันธ� 2557  กําหนดอ�างอิงขอบข�ายหม�อหุงข�าวไฟฟ&าท่ีสามารถเข�าร�วมโครงการฯ 

(ขนาดไม�เกิน 5 ลิตร) และวิธีการทดสอบ ตาม มอก. 2545-2555 พร�อม
แจ�งเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพใหม� (Rescale) รวมถึงแจ�งเปลี่ยนหน�า
ฉลากฯ ใหม�จาก เกณฑ�พลังงานปB 2008 เป+น 2014 

ซ่ึงขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 หม�อหุงข�าวไฟฟ&า ยังคงดําเนินการต�อไปอย�างต�อเนื่อง 
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10.  ข้ันตอนการขอเข�าร6วมโครงการ 
แบ�งเป+น 2 กรณี คือ กรณีปกติและกรณียื่นผลการทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&า 

1. กรณีปกติ บริษัทไม�มีผลการทดสอบเพ่ือหาค�าประสิทธิภาพหม�อหุงข�าวไฟฟ&ารุ�นท่ีต�องการขอ
ฉลากฯ ตามมาตรฐานการทดสอบหรือจากห�องปฏิบัติการท่ี กฟผ. กําหนด ดังนั้นบริษัทจะต�อง
จัดส�งตัวอย�างหม�อหุงข�าวไฟฟ&าพร�อมกับยื่นเอกสารประกอบให�ครบถ�วน เพ่ือให� กฟผ. ออกใบ
นําส�งผลิตภัณฑ�เพ่ือทดสอบให�กับห�องปฏิบัติการท่ี กฟผ. กําหนด ดําเนินการทดสอบค�า
ประสิทธิภาพต�อไป  

2. กรณียื่นผลการทดสอบ บริษัทมีผลการทดสอบค�าประสิทธิภาพหม�อหุงข�าวไฟฟ&า ตาม
มาตรฐานการทดสอบ ข�อท่ี 12 และทดสอบจากห�องปฏิบัติการทดสอบท่ีได�รับการรับรองตาม 
มอก.17025-2548 ท่ีได�ขอบข�ายตามข�อท่ี 12 ซ่ึงบริษัทยื่นผลการทดสอบและเอกสาร
ประกอบเพ่ือให� กฟผ. ดําเนินการข้ันตอนต�อไป 

10.1 ผู�ผลิต/ผู�นําเข�า และ/หรือผู�จัดจําหน�ายท่ีประสงค�เข�าร�วมโครงการฯ* ต�องยืนยัน/ยอมรับ
ข�อกําหนดโครงการฯ โดยผู�มีอํานาจลงนามหรือผู�ได�รับมอบอํานาจลงนามพร�อมประทับตรา
บริษัท ในหนังสือยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 หม�อหุงข�าว
ไฟฟ&าและส�งกลับท่ีฝ1ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ&า กฟผ. สํานักงานใหญ� ในการขอเข�าร�วม
โครงการฯ ครั้งแรก หรือเม่ือ กฟผ. ดําเนินการแจ�งปรับปรุงเพ่ือให�ยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนด
โครงการฯ 

10.2 บริษัทต�องยื่นแบบแจ�งความจํานงและต�องกรอกรายละเอียดหม�อหุงข�าวไฟฟ&าในแบบฟอร�มของ 
กฟผ. พร�อมท้ังจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

- หนังสือขอเข�าร�วมโครงการฯ (ใบปะหน�า) ลงนามบริษัท 
แบบฟอร�ม กฟผ. (สามารถดูได�ในภาคผนวก) 

- แบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการ (RC - 01)** 
- แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&า (RC - 02 )*** 

เอกสารประกอบ 
 - ใบรับแจ�งประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (ร.ง.2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

(ร.ง.4) หรือใบอนุญาตให�ใช�ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) หรือ
ใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 - ใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม  (ภ.พ.20) 
 - หนังสือรับรองจดทะเบียนเป+นนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�) 
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า 
- หนังสือมอบอํานาจ**** 

 - ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให�ต�องเป+นไปตาม
มาตรฐาน (มอ.4) ในกรณีผลิตในประเทศ หรือใบอนุญาตทํา ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดให�ต�องเป+นไปตามมาตรฐานเข�ามาเพ่ือจําหน�ายในราชอาณาจักร (มอ.6) 
ในกรณีนําเข�า ตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม หม�อหุงข�าวไฟฟ&า เฉพาะด�านความ
ปลอดภัย มอก. 1039-2547 
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 - รายละเอียดแบบโครงสร�าง (Drawing) และระบบไฟฟ&า 
1. แบบโครงสร�าง หม�อหุงข�าวไฟฟ&า  

    2. รายละเอียดคุณสมบัติ (Specification)  
    3. ภาพถ�ายหม�อหุงข�าวไฟฟ&าท่ีขอทดสอบ 
 - ผลการทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&า ตามมาตรฐานการทดสอบ ข�อท่ี 12 และทดสอบจาก

ห�องปฏิบัติการทดสอบท่ีได�รับการรับรองตาม มอก.17025-2548 ท่ีได�ขอบข�ายตามข�อท่ี 
12 (เฉพาะกรณียื่นผลการทดสอบ) 

หมายเหตุ  
*  ผู�ผลิต/ผู�นําเข�า และ/หรือผู�จัดจําหน�ายท่ีประสงค�เข�าร�วมโครงการฯ ซ่ึงรวมถึงบริษัทผู�ผลิต 

บริษัทผู�รับจ�างผลิตและบริษัทผู�จ�างผลิต ต�องยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฯ  
**  บริษัทรับจ�างผลิต (Original Equipment Manufacturer - OEM) ส�งแบบฟอร�ม RC - 01 

ของท้ังบริษัทรับจ�างผลิตและเจ�าของแบรนด�พร�อมเอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า 
***สําหรับกรณีเทียบรุ�นสามารถเทียบรุ�นได�ไม�จํากัดจํานวนรุ�นในการส�งทดสอบคราวเดียวกัน 

เท�านั้น  
****เอกสารยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฯ รวมท้ังเอกสารการขอส�งทดสอบ การขอฉลากฯ 

หรือเอกสารท่ียื่นกับโครงการฯ นั้น ต�องลงนาม โดยผู�มีอํานาจลงนามหรือผู�ได�รับมอบ
อํานาจ กรณีลงนามโดยผู�ได�รับมอบอํานาจ บริษัทต�องส�งหนังสือมอบอํานาจให� กฟผ. ทุก
ครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู�ได�รับมอบอํานาจ  

- ใบ ร.ง.2, ร.ง.4, กนอ., ภพ. 20, หนังสือรับรองจดทะเบียนเป+นนิติบุคคล (ตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย�) และหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า ส�งในครั้ง
แรกท่ีเข�าร�วมโครงการฯ และส�งเอกสารปรับปรุงข�อมูล (Update) ให� กฟผ. เป+นรายปB 
และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�อง บริษัทต�องแจ�งและส�ง
ข�อมูลเพ่ิมเติมให�กับ กฟผ. 

10.3 กฟผ. กําหนดวันส�งตัวอย�างทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&าท่ีหน�วยงานทดสอบ (เฉพาะกรณีปกติ) 
หลังจาก กฟผ. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารว�าครบถ�วนและถูกต�องหรือไม� พร�อมท้ัง

ตรวจสอบรายละเอียดข�อมูลของหม�อหุงข�าวไฟฟ&าโดยพิจารณา ขอบข�ายหม�อหุงข�าวไฟฟ&า การ
ดําเนินมาตรการลงโทษเรื่องการสุ�มกลับทดสอบหรือเป+นรุ�นเดิมหรือไม� และภาระค�าใช�จ�ายใน
การทดสอบ ซ่ึงถ�าเอกสารครบถ�วนและถูกต�องเรียบร�อยแล�ว กฟผ. จะนัดวันส�งตัวอย�างหม�อหุง
ข�าวไฟฟ&า โดยการส�งหม�อหุงข�าวไฟฟ&าเพ่ือทดสอบค�าประสิทธิภาพ เป+นไปตาม ข�อท่ี 11 

10.4 การตรวจสอบคุณสมบัติหม�อหุงข�าวไฟฟ&า (เฉพาะกรณีปกติ) 
  เม่ือหน�วยงานทดสอบรับตัวอย�างทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&าไว� จะตรวจสอบรายละเอียด

ของตัวอย�างทดสอบ ซ่ึงตัวอย�างทดสอบจะต�องตรงกันกับรายละเอียดในเอกสารท่ีบริษัทยื่นแบบ
รายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&า 

10.5 หน�วยงานทดสอบทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&าตามมาตรฐาน เป+นไปตาม ข�อท่ี 12 (เฉพาะกรณีปกติ)  
หมายเหตุ -  เม่ือทดสอบตัวอย�างหม�อหุงข�าวไฟฟ&าแล�วเสร็จ ขอให�บริษัทติดต�อรับตัวอย�างหม�อหุง

ข�าวไฟฟ&าท่ีทดสอบคืนหลังจากท่ีทําการทดสอบแล�วเสร็จภายในระยะเวลา 10 วัน 
10.6 หน�วยงานทดสอบแจ�งผลทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&าให� กฟผ. ทราบ (เฉพาะกรณีปกติ) 
10.7 กฟผ. แจ�งผลการทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&าให�บริษัททราบ 
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กฟผ.จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจ�งผลการทดสอบพร�อมระดับประสิทธิภาพให�
บริษัททราบ โดยการกําหนดระดับประสิทธิภาพ เป+นไปตาม ข�อท่ี 13  
หมายเหตุ -  กรณีบริษัทเป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายการทดสอบ บริษัทต�องดําเนินการชําระเงินให�

แล�วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได�รับใบแจ�งค�าบริการทดสอบจากหน�วยงาน
ทดสอบ หากยังไม�ชําระเงินท่ีหน�วยงานทดสอบ กฟผ.จะยังไม�แจ�งผลการทดสอบ
ให�กับบริษัทและไม�ทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&ารุ�นอ่ืนด�วย 

10.8 บริษัทต�องตอบรับผลการทดสอบและแจ�งแผนการผลิตรายเดือนให� กฟผ.  
 เม่ือบริษัทได�รับแจ�งผลการทดสอบแล�ว บริษัทต�องทําหนังสือตอบรับผลการทดสอบให� 
กฟผ. ไม�ว�าจะรับผลการทดสอบหรือไม�รับผลการทดสอบก็ตาม ซ่ึงในกรณีบริษัทต�องการขอฉลากฯ 
ให�บริษัทแจ�งความต�องการพร�อมข�อมูลการผลิตให� กฟผ. ทราบ 
การตอบรับผลทดสอบแบ6งเปDน 2 กรณี คือ 
     กรณีท่ี 1 บริษัทรับผลทดสอบ 

บริษัทรับผลทดสอบและต�องการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า  
โดยส�งแบบฟอร�ม กฟผ. ดังนี้ 

- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&า (RC- 03) บริษัทสามารถ
เลือกระบุค�าประสิทธิภาพท่ีแสดงบนหน�าฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�
ไฟฟ&าได� การระบุค�าประสิทธิภาพต�องมีค�าน�อยกว�าหรือเท�ากับค�าประสิทธิภาพท่ี
ได�จากการทดสอบ และต�องอยู�ในเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ (เบอร�) ท่ีได�จากการ
ทดสอบ ซ่ึงค�าประสิทธิภาพท่ีระบุจะใช�เป+นเกณฑ�ในการสุ�มกลับทดสอบต�อไป 

ข�อ รายการ การระบุค6าหน�าฉลากฯ (declare) 
1 ค�าประสิทธิภาพ  ไม�เกินค�าท่ีได�จากผลทดสอบ 

ค�าอยู�ในช�วงเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ (เบอร�)  
ท่ีได�รับจากการทดสอบ 

- ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ&าหม�อหุงข�าวไฟฟ&า (RC- 04) 

ภายใน 7 วันทําการ หลังจากท่ี กฟผ. ทําการแจ�งผลทดสอบอย�างเป+นทางการ 
เพ่ือให� กฟผ. จัดทําฉลากฯ หากพ�นกําหนดนี้ กฟผ.  ถือว�า บริษัทไม�ตอบรับผล จะ
เป+นไปตามเง่ือนไขโครงการฯ ตามข�อท่ี 10.8 กรณีท่ี 2 

กรณีท่ี 2 บริษัทไม�รับผลทดสอบ 
บริษัทกรอกแบบรายการตอบรับผลการทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&า (RC - 03) ระบุไม�
ยินดีขอรับผลการทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ พร�อมระบุสาเหตุท่ีไม�รับผลการทดสอบ 

หมายเหตุ  กรณี กฟผ. เป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบ หากบริษัทไม�รับผลการ
ทดสอบ กฟผ. ดําเนินการเรื่องค�าทดสอบ ดังนี้ 
- กรณีบริษัทไม�รับผลทดสอบและต�องการปรับปรุงเพ่ือส�งทดสอบใหม� ในรุ�นเดิม 

บริษัทจะต�องเป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบครั้งต�อไป (ครั้งท่ี 2 ข้ึนไป) 
- กรณีบริษัทไม�รับผลทดสอบ และไม�ปรับปรุงหม�อหุงข�าวไฟฟ&า หากบริษัท

ต�องการส�งหม�อหุงข�าวไฟฟ&าทดสอบรุ �นใหม� บริษัทจะต�องเป+นผู�รับภาระ
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ค�าใช�จ�ายในการทดสอบเพ่ือชดเชยหม�อหุงข�าวไฟฟ&าในรุ�นเดิมท่ีไม�รับผลการ
ทดสอบ 

- กรณีบริษัทไม�ตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดและล�วงเลยไปจนถึง 
30 วัน กฟผ. จะยกเลิกผลการทดสอบนั้น 

10.9  กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ตามแบบรายการตอบรับผลการ
ทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&าและตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าหม�อหุงข�าวไฟฟ&า 

10.10 บริษัทรับมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า 
10.11 ข�อปฏิบัติในการรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าหลังจากผ�านการทดสอบ 

10.11.1  หลังจากได�รับฉลากฯ บริษัทผู�ผลิตจะต�องติดฉลากฯ หม�อหุงข�าวไฟฟ&าในรุ�นนั้นๆ 
ภายในระยะเวลา 1 เดือน 

10.11.2 บริษัทต�องติดฉลากฯ ในรุ�นท่ี กฟผ. รับรองให�ตรงกับรุ�นตาม มอก. และจะต�อง
จัดทําเอกสารส�งเสริมการขาย และโฆษณาต�อผู�บริโภคในชื่อเดียวกัน โดยการ
โฆษณาประชาสัมพันธ� เป+นไปตาม ข�อท่ี 16 

10.11.3  บริษัทติดฉลากฯ หม�อหุงข�าวไฟฟ&า เป+นไปตาม ข�อท่ี 14.2 
10.11.4  บริษัทไม�สามารถจัดทําฉลากฯ เองไม�ว�ากรณีใดๆ ฉลากฯ ท่ีนําไปติดบนหม�อหุงข�าว

ไฟฟ&าต�องขอรับจาก กฟผ. เท�านั้น เป+นไปตาม ข�อท่ี 18  
10.11.5 การขอฉลากฯ ให�ขอได�อย�างต�อเนื่อง ห�ามขอเพ่ือนําไปกักตุน เนื่องจาก กฟผ. ต�อง

เปลี่ยนหน�าฉลากฯ ตามการเปลี่ยนแปลงของค�าไฟฟ&า, เปลี่ยนปB ค.ศ. หรือดําเนิน
มาตรการลงโทษในสุ�มกลับทดสอบ เป+นต�น และหม�อหุงข�าวไฟฟ&ารุ�นใดได�หยุดขอ
ฉลากฯ เกิน 2 ปB จะยกเลิกฉลากฯ ในรุ�นนั้นๆ 

10.11.6 กรณีท่ีบริษัทต�องการเปลี่ยนชื่อรุ�นก�อนแจ�ง กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลากฯ ให�บริษัททํา
หนังสือเพ่ือเปลี่ยนชื่อรุ�นแจ�ง สมอ. เพ่ือขอเอกสาร มอก.ชื่อรุ�นใหม�และทําหนังสือ
เปลี่ยนชื่อรุ�นดังกล�าวแจ�ง กฟผ. 

10.11.7 ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ�น (ตัวอย�างทดสอบฯ) ถ�ามีการเปลี่ยนแปลง
ส�วนประกอบอย�างใดอย�างหนึ่งของรุ�นนั้นๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต�องส�งมา
ทดสอบใหม�ตามข้ันตอนการทดสอบถ�ามิได�แจ�งถือว�าผิดข�อกําหนดโครงการฯ 

10.12 การรับภาระค�าใช�จ�าย 
10.12.1 ค�าทดสอบประสิทธิภาพหม�อหุงข�าวไฟฟ&า 
กฟผ. รับภาระค�าทดสอบในกรณี ดังนี้ 

-  บริษัทผู�ผลิตในประเทศ ที่ดําเนินการส�งทดสอบตัวอย�างหม�อหุงข�าวไฟฟ&าเพื่อ
ทดสอบหาค�าประสิทธิภาพครั้งแรกของรุ�นนั้นๆ ทั้งนี้บริษัทต�องส�งเอกสารและ
ดําเนินการตามข�อกําหนดโครงการฯ โดยหม�อหุงข�าวไฟฟ&ารุ �นนั้นต�องได�รับ
ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาข�อกําหนดให�เป+นไป
ตามมาตรฐาน (แบบ มอ.4) แล�วเท�านั้น 
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บริษัท รับภาระค�าทดสอบในกรณี ดังนี้ 
- ผู�นําเข�า : รับภาระค�าทดสอบเองท้ังหมด 
- ผู�ผลิตในประเทศ : รับภาระค�าทดสอบในกรณีต�อไปนี้ 

� กรณีบริษัทส�งตัวอย�างทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&ารุ�นเดิม ครั้งท่ี 2 ข้ึนไป 
เนื่องจากการส�งตัวอย�างทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&าครั้งแรกไม�ผ�านเกณฑ�
ประสิทธิภาพของโครงการฯ หรือผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพแต�ไม�พอใจ
ผลทดสอบ ต�องการปรับปรุงและส�งทดสอบใหม�ในรุ�นเดิม การส�งทดสอบ
ครั้งท่ี 2 ข้ึนไปบริษัทต�องรับภาระค�าทดสอบเพ่ือชดเชยกับการทดสอบครั้ง
แรก 

� กรณีบริษัทไม�ผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพของโครงการฯ ในการส�ง
ทดสอบครั้งแรก และไม�มีการปรับปรุงรุ�นเดิมเพ่ือทดสอบใหม� บริษัทต�อง
รับภาระค�าทดสอบรุ�นอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุ�นเดิม 

� บริษัทต�องแจ�งยืนยันตอบรับผลการทดสอบ และแจ�งปริมาณการผลิต ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดหากล�วงเลยไปจนถึง 30 วัน หลังจากนั้นบริษัทไม�
สามารถใช�ผลการทดสอบดังกล�าวได�อีก และบริษัทต�องรับภาระค�าทดสอบ
รุ�นอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุ�นเดิม  

� กรณีท่ีหม�อหุงข�าวไฟฟ&านั ้นเป+นเครื ่องที ่ผลิตจากบริษัทผู �ร ับจ�างผลิต 
(OEM) ถ�าหากส�งตัวอย�างหม�อหุงข�าวไฟฟ&าทดสอบแล�วไม�ผ�านเกณฑ�
ระดับประสิทธิภาพของโครงการฯ หรือตอบรับว�าไม�รับผลการทดสอบ 
บริษัทผู�รับจ�างผลิต (OEM) ต�องเป+นผู�รับภาระค�าทดสอบ 

� กรณีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทไม�มารับฉลากฯ ภายใน 15 วันทํา
การ นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งรับฉลากฯ บริษัทต�องรับภาระค�าทดสอบในรุ�น
นั้น 

� กรณีท่ีบริษัททดสอบผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพของโครงการฯ แล�วไม�ขอ
ฉลากฯ หรือได�รับฉลากฯ แล�ว แต�ไม�ดําเนินการผลิต บริษัทต�องรับภาระค�า
ทดสอบในรุ�นนั้น 
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10.12.2 ค�าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า : กฟผ. เป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�าย
ในการจัดทําฉลากฯ ท้ังหมด ยกเว�นกรณี ต�อไปนี้ 
� กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทไม�มารับ

ฉลากฯ ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งรับฉลากฯ บริษัทต�อง
เป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�วในรุ�นนั้น
ท้ังหมด 

� หลังจากได�รับฉลากฯ แล�ว แต�บริษัทไม�มีการผลิต บริษัทต�องรับผิดชอบ
ค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�วในรุ�นนั้นท้ังหมด 

� กรณีท่ี กฟผ. จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัท
ต�องการเปลี่ยนชื่อรุ�น  บริษัทจะต�องแสดงเอกสาร มอก. ชื่อรุ�นใหม�จาก 
สมอ. พร�อมทําหนังสือขอเปลี่ยนชื่อรุ�นดังกล�าวแจ�งมายัง กฟผ. เพ่ือจัดทํา
ฉลากฯ ใหม� ท้ังนี้ บริษัทต�องเป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี 
กฟผ. จัดพิมพ�แล�ว ในรุ�นนั้นท้ังหมด 

� กรณี กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�มีความผิดท่ี
เกิดจากบริษัท บริษัทต�องเป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี 
กฟผ. จัดพิมพ�แล�วในรุ�นนั้นท้ังหมด 
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ข้ันตอนการขอเข�าร6วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 หม�อหุงข�าวไฟฟ�า 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรณีบริษัทต�องการทดสอบ
หม�อหุงข�าวไฟฟ&าใหม�และ
จะส�งทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไป 
บริษัทต�องออกค�าใช�จ�าย

ท้ังหมด 

บริษัท ตอบรับผลการทดสอบ (RC – 03) 
 และแจ�งแผนการผลิต/นําเข�ารายเดือน (RC – 04) 

 

บริษัทยื่นแบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการฯ ประกอบด�วย  
- แบบฟอร�ม กฟผ.  RC - 01, RC - 02, รูปถ�าย 
- ใบ มอ.4 หรือ มอ.6 ตาม มอก.1039–2547 (ด�านความปลอดภัย) 
- รายละเอียดแบบโครงสร�าง (Drawing) และระบบไฟฟ&า รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ 
(Specification) ของหม�อหุงข�าวไฟฟ&ารุ�นท่ีขอร�วมโครงการฯ  
- ร.ง. 2 หรือ ร.ง. 4  หรือ กนอ., ภ.พ.20, หนังสือรับรองจดทะเบียนเป+นนิติบุคคล และหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า (ส�งครั้งแรกและ Update ให� กฟผ. รายปB) 
- ผลการทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&า ตามมาตรฐานท่ีกําหนด (เฉพาะกรณียืน่ผลการทดสอบ) 
 

ตรวจสอบคุณสมบัติหม�อหุงข�าวไฟฟ&าท่ีหน�วยงานทดสอบ (เฉพาะกรณีปกติ)  
 

ทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&า โดยหน�วยงานทดสอบ  
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดและข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 (เฉพาะกรณีปกติ)  

หน�วยงานทดสอบแจ�งผลการทดสอบให� กฟผ. ทราบ  

กฟผ. แจ�งผลการทดสอบให� บริษัท ทราบ 
 

กฟผ. กําหนดนัดวันส�งตัวอย�างทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&า (เฉพาะกรณีปกติ) 
 

รับผล 

บริษัทรับมอบฉลากฯ 

ไม�รับผล
ผล 

กฟผ. ส่ังพิมพ�ฉลากฯ ตามแบบฟอร�ม RC – 03  
 

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

กฟผ. ตรวจสอบเอกสารว�า
ครบถ�วนและถูกต�องหรือไม� 

 

ใช� 

ไม�ใช� 
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11. การส6งหม�อหุงข�าวไฟฟ�าเพ่ือทดสอบค6าประสิทธิภาพ 
• ขอบข6ายหม�อหุงข�าวไฟฟ�าท่ีสามารถส6งเข�าร6วมโครงการฯ มีดังนี้  

- กําลังไฟฟ&าท่ีกําหนดไม�เกิน 2 กิโลวัตต�  
- ความจุท่ีกําหนดไม�เกิน 5 ลิตร 
- ใช�งานกับไฟฟ&ากระแสสลับเฟสเดียว ความถ่ีท่ีกําหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ&าท่ีกําหนดไม�เกิน 250 V 
- หม�อหุงข�าวไฟฟ&าท่ีผลิตท้ังในประเทศหรือนําเข�า เพ่ือจําหน�ายในประเทศไทย  
- ไม�เป+นรุ�นท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ&าของโครงการฯ ภายใน 1 ปB นับ

จากการแจ�งผลสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ&า 
 ท้ังนี้ หม�อหุงข�าวไฟฟ&าดังกล�าว ต�องผ�านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม หม�อหุงข�าวไฟฟ&า 
เฉพาะด�านความปลอดภัย มอก. 1039 - 2547  

• การส6งตัวอย6างทดสอบ บริษัทจะต�องส�งหม�อหุงข�าวไฟฟ&า ตาม วัน เวลาท่ีกําหนด ท่ีหน�วยงาน
ทดสอบ หรือการไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�งประเทศไทย สํานักงานใหญ� การส�งตัวอย�างทดสอบแบ�งออกเป+น 
2 กรณี คือ 

กรณีท่ี 1 การส6งทดสอบแบบปกติ  
บริษัทส�งทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&าเพ่ือทดสอบจํานวน 1 เครื่อง ต�อ 1 รุ�น ซ่ึงต�องมีลักษณะ
เหมือนกันกับผลิตภัณฑ�ท่ีจะผลิตเพ่ือจําหน6ายจริง    

กรณีท่ี 2 การส6งทดสอบเพ่ือเทียบรุ6น  
การเทียบรุ
น หมายถึง การใช�ผลการทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&าเพียง 1 รุ�น เป+นค�าแทนผลการ
ทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&ารุ�นอ่ืนๆ ได� โดยหม�อหุงข�าวไฟฟ&ารุ�นท่ีใช�ผลร�วมต�องมีคุณสมบัติท่ีมี
ผลต�อค�าประสิทธิภาพเหมือนกัน เพียงเปลี่ยนแปลงข�อมูลผลิตภัณฑ� เช�น  เปลี่ยนชื่อรุ�น ชื่อ
เครื่องหมายการค�า สี เป+นต�น การเทียบรุ�น บริษัทจะต�องส�งตัวอย�างหม�อหุงข�าวไฟฟ&าในรุ�นท่ี 
กฟผ. สุ�มเลือกเพ่ือทําการทดสอบ ท้ังนี้สามารถเทียบรุ�นได�ไม�จํากัดจํานวนรุ�นในการยื่นขอ
ทดสอบคราวเดียวกันเท�านั้น  ซ่ึงผลการทดสอบตัวอย�างเดียวสามารถนําไปใช�ได�ท้ังกลุ�ม  

12. การทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ�าตามมาตรฐาน 
การทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&าในโครงการฯ จะดําเนินการทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&า ซ่ึงมีรายละเอียดการ

ทดสอบดังต�อไปนี้ 
12.1 มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&า ดําเนินการทดสอบท่ีหน�วยงานทดสอบ ห�องปฏิบัติการท่ีมีระบบ
การควบคุมความเสถียรภาพทางไฟฟ&า เช�น แรงดันไฟฟ&า ความถ่ี โดยมีระบบควบคุมสภาวะแวดล�อม 
เพ่ือเป+นการควบคุมการทดสอบให�อยู�ในสภาวะเดียวโดยตลอดการทดสอบ  

มาตรฐานการทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&าโครงการฯ  
- มอก. 2545 – 2555 มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม หม�อหุงข�าวไฟฟ&า – คุณลักษณะท่ี

ต�องการด�านประสิทธิภาพ  
- ข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 หม�อหุงข�าวไฟฟ&า  
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12.2 การทดสอบ 
12.2.1 ข�อกําหนดท่ัวไป 

- ห�องทดสอบ  
12.2.1.1 อุณหภูมิภายในห�องทดสอบต�องไม�เกิน 298.15 ± 2 เคลวิน ตลอดเวลาการ

ทดสอบ 
12.2.1.2 ความชื้นสัมพัทธ�ในห�องทดสอบต�องไม�เ กินร�อยละ 60± ร�อยละ 15 

ตลอดเวลาการทดสอบ  
12.2.1.3 ค�าแรงดันไฟฟ&าป&อนเข�าให�คลาดเคลื่อนได�ไม�เกินร�อยละ ± 1 ของค�า

แรงดันไฟฟ&า 230 โวลต� ตลอดการทดสอบ 
- เครื่องทดสอบ 
12.2.1.4 เครื่องวัดอุณหภูมิน้ําและอากาศต�องมีความแม�นในการวัด โดยมีเกณฑ�ความ

คลาดเคลื่อนไม�เกิน ± 0.1 เคลวิน 
12.2.1.5 เครื่องวัดพลังงานไฟฟ&าต�องมีความแม�นในการวัด โดยมีเกณฑ�ความ

คลาดเคลื่อนไม�เกิน ± ร�อยละ 1 
12.2.1.6  เครื่องชั่งน้ําหนักต�องมีความแม�นในการวัด โดยมีเกณฑ�ความคลาดเคลื่อนไม�

เกิน ± ร�อยละ 0.05 
12.2.1.7 เครื่องจับเวลาต�องมีความแม�นในการวัด โดยมีเกณฑ�ความคลาดเคลื่อนไม�

เกิน ± 0.5 วินาทีต�อชั่วโมง 
12.2.2 การเตรียมการทดสอบ 

12.2.2.1  การติดต้ังหม�อหุงข�าวไฟฟ&าและเครื่องทดสอบ ให�เป+นไปตามแผนผังการ
ติดต้ัง หม�อหุงข�าวไฟฟ&าและเครื่องวัดดังแสดงในรูป  โดยวางหม�อหุงข�าว
ไฟฟ&าบนแผ�นไม�เรียบหนา 10 มิลลิเมตร และทาสีดํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 แผนผังการติดต้ังหม�อหุงข�าวไฟฟ&าและเครื่องวัด 

12.2.2.2 ก�อนทําการทดสอบแต�ละครั้ง หม�อชั้นใน ผิวหน�าของตัวนําความร�อนและ
รอบนอกของหม�อหุงข�าวไฟฟ&าต�องมีอุณหภูมิแตกต�างกันไม�เกิน 5 เคลวิน 
หรือหม�อหุงข�าวไฟฟ&าต�องไม�มีการใช�งานมาอย�างน�อย 6 ชั่วโมง 

12.2.2.3 เตรียมน้ําให�อุณหภูมิเท�ากับ 298.15 เคลวิน (25 องศาเซลเซียส) ± 2 เคลวิน 
น้ําท่ีใช�ทดสอบให�ใช�น้ําของการประปานครหลวงหรือการประปาส�วนภูมิภาค 
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หรือน้ําด่ืมท่ีได�รับการรับรองมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) โดยจะต�องเป+นน้ําเครื่องหมายการค�าเดียวกันตลอด 

12.2.2.4 ตรวจสอบชนิดวัสดุของหม�อชั้นใน เพ่ือกําหนดค�าความจุความร�อนจําเพาะ
ของหม�อชั้นใน ชั่งหามวลของหม�อชั้นใน (M) และบันทึกค�า 

12.2.3 วิธีการทดสอบ 
12.2.3.1 เติมน้ําลงในหม�อชั้นในถึงระดับร�อยละ 80 ของปริมาตรของหม�อชั้นในนับ

จากขอบฝาหม�อชั้นใน ชั่งหามวลของน้ํา (Mw) และบันทึกค�า 
12.2.3.2 วางเครื่องวัดอุณหภูมิท่ีตําแหน�ง ประมาณ 10 มิลลิเมตร เหนือจุดก่ึงกลาง

ของก�นหม�อชั้นในและบันทึกค�าอุณหภูมิเริ่มต�นของน้ํา (Ti) 
12.2.3.3 ปKดฝาหม�อหุงข�าวไฟฟ&า 
12.2.3.4 ปKดสวิตซ�การทํางานจนกระท่ังน้ํามีอุณหภูมิถึง 368.15 เคลวิน (95 องศา

เซลเซียส) ให�ตัดสวิตช�การทํางาน ท้ังนี้ แรงดันไฟฟ&าป&อนเข�าหม�อหุงข�าว
ไฟฟ&าจะคลาดเคลื่อนได�ไม�เกิน ± ร�อยละ 1 ของแรงดันไฟฟ&าท่ีกําหนด 
ตลอดเวลาการทดสอบ  ให�ตัดสวิตซ�การทํางาน ท้ังนี้แรงดันไฟฟ&าป&อนเข�า
หม�อหุงข�าวไฟฟ&าจะคลาดเคลื่อนได�ไม�เกิน ± ร�อยละ 1 ของแรงดันไฟฟ&าท่ี
กําหนด ตลอดเวลาการทดสอบ  

12.2.3.5 บันทึกพลังงานไฟฟ&าป&อนเข�า (E) ต้ังแต�เปKดสวิตช�การทํางานจนกระท่ังปKด
สวิตช�การทํางาน 

12.2.3.6 วัดอุณหภูมิสูงสุดของน้ํา (Tf) และบันทึกค�า 
12.2.3.7 คํานวณหาค�าประสิทธิภาพของหม�อหุงข�าวไฟฟ&า 

12.2.4 การคํานวณ 
คํานวณค�าประสิทธิภาพ โดยใช�สูตรดังนี้ 

 
 

ท้ังนี้เม่ือ 
     η คือ ประสิทธิภาพการทําความร�อน เป+นร�อยละ 

  Mw คือ มวลน้ําท่ีใช�ในการทดสอบ เป+นกิโลกรัม (kg) 
  M คือ มวลของหม�อชั้นใน เป+นกิโลกรัม 
 Ti คือ อุณหภูมิเริ่มต�นของน้ํา เป+นเคลวิน  
 Tf คือ อุณหภูมิสูงสุดของน้ํา เป+นเคลวิน 
 Cpw คือ ความจุความร�อนจําเพาะของน้ําเป+นกิโลจูลต�อกิโลกรัม- 

     เคลวิน 
 C คือ ความจุความร�อนจําเพาะของวัสดุหม�อชั้นใน เป+นกิโลจูล 

     ต�อกิโลกรัม-เคลวิน 
 E คือ พลังงานไฟฟ&าป&อนเข�าเป+นกิโลวัตต�-ชั่วโมง (Kw⋅h) 
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12.2.5 การรายงานผลการทดสอบ 
รายงานผลการทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&าจะต�องประกอบด�วยข�อมูลดังต�อไปนี้เป+น

อย�างน�อย 
12.2.5.1 ข�อมูลผลิตภัณฑ� 

-   ชื่อเครื่องหมายการค�า (Brand Name) 
-   ชื่อรุ�น (Model), ขนาด (Rated Capacity) และประเภท (Type) 
-   พิกัดแรงดันไฟฟ&าท่ีกําหนด, ความถ่ีไฟฟ&า และกําลังไฟฟ&าท่ีกําหนด 
-   วัสดุท่ีใช�ทําหม�อชั้นใน และค�าความจุความร�อนจําเพาะของหม�อชั้นใน 

12.2.5.2 ข�อมูลขณะทดสอบ 
-   วันท่ีและเวลาทําการทดสอบ 
-   ความดันบรรยากาศขณะทําการทดสอบ 
-   อุณหภูมิบรรยากาศและความชื้นสัมพัทธ�ในขณะทําการทดสอบ 

12.2.5.3 ข�อมูลผลการทดสอบ 
- ค�าประสิทธิภาพ 
- มวลหม�อชั้นใน 
- ปริมาตร / มวลน้ําทดสอบ  
- อุณหภูมิน้ําเริ่มต�น 
- อุณหภูมิน้ําสูงสุด 
- กําลังไฟฟ&า 
- พลังงานไฟฟ&าป&อนเข�า 

ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ6น (ตัวอย6างทดสอบฯ) ถ�ามีการเปล่ียนแปลงส6วนประกอบ
อย6างใดอย6างหนึ่งของรุ6นนั้น ๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต�องส6งมาทดสอบใหม6ตามข้ันตอนการ
ทดสอบถ�ามิได�แจ�งถือว6าผิดข�อกําหนดของโครงการฯ 

13. การกําหนดระดับประสิทธิภาพ 

13.1 กฟผ. กําหนดระดับประสิทธิภาพของหม�อหุงข�าวไฟฟ&า กําหนดเป+น 3 ระดับ คือ 

 

 

 
 

13.2 เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ เกณฑ�พลังงานปB ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) 

ขนาดกําลังไฟฟ�าท่ีกําหหนด ความจุ ประสิทธิภาพ (ร�อยละ) 
(วัตต�) (ลิตร) เบอร� 3 เบอร� 4 เบอร� 5 

≤ 2,000 ≤ 5 76.00 - 81.49 81.50 - 86.99 ≥ 87.00 

 

ระดับเกณฑ�ประสิทธิภาพ (เบอร�) ประสิทธิภาพ 

3 ปานกลาง 

4 ดี 

5 ดีมาก 
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14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า 
14.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า 

ประเภทหม�อหุงข�าวไฟฟ�า เกณฑ�พลังงานปR ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า หม�อหุงข�าวไฟฟ&า 

(ขนาดจริง : กว�าง 61 มม.  สูง 76 มม.) 

 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ประเภทหม�อหุงข�าวไฟฟ&า เกณฑ�พลังงาน ปB 2014 
ประกอบด�วย 3 ส�วนหลัก ได�แก� 

ส6วนท่ี 1 เป+นแถบโค�งครึ่งวงกลมพ้ืนสีเขียว  แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพต้ังแต�ระดับท่ี 1 
(ตํ่า) ถึง 5 (ดีมาก)  หากหม�อหุงข�าวได�ระดับประสิทธิภาพใด  ตัวเลขและช�องท่ีระบุ
ระดับนั้นจะเป+นสีแดง  โดยตําแหน�งจุดศูนย�กลางของแถบโค�งครึ่งวงกลมนี้จะมี
ตัวเลข”5” สีขาวอยู�ภายในวงกลมสีแดงขอบดํา เพ่ือย้ําระดับประสิทธิภาพอย�างชัดเจน  

ส6วนท่ี 2 เป+นส�วนของข�อมูลท่ีแสดงรายละเอียดของหม�อหุงข�าวไฟฟ&า ข�อมูลสําหรับผู�บริโภคและ
ข�อมูลสินค�า แสดงตัวเลขและตัวอักษรสีดําบนตารางพ้ืนสีขาวและพ้ืนสีเหลือง ซ่ึงระบุถึง
รายละเอียดต�างๆ ดังนี้ 

1. ค�าไฟฟ&า (บาท/ปB) 
2. ใช�พลังงานไฟฟ&า (หน�วย/ปB)  
3. ประสิทธิภาพ (ร�อยละ) 
4. ยี่ห�อ 
5. รุ�น 
6. กําลังไฟฟ&า (วัตต�) 
7. ขนาด (ลิตร) 

ส6วนท่ี 3   เป+นส�วนท่ีแสดงถึงหน�วยงานท่ีกํากับดูแลด�วยสัญลักษณ� “การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย” อักษรย�อ กฟผ. และสัญลักษณ�กระทรวงพลังงาน ด�วยตัวอักษรขาวบนพ้ืน
สีเขียว   

ส�วนท่ี 1 

ส�วนท่ี 2 

ส�วนท่ี 3 
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หมายเหตุ  - ประสิทธิภาพ เกณฑ� 2014 (ร�อยละ) ซ่ึง เกณฑ� 2014 หมายถึง เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ
ได�เริ่มใช�หรือปรับระดับประสิทธิภาพในปB ค.ศ. ดังกล�าว  

 -  ค�าไฟฟ&า (บาท/ปB) มีสูตรการคํานวณดังนี้ 
    =  พลังงานไฟฟ&าท่ีใช�จากการทดสอบ x จํานวนครั้งท่ีสามารถทดสอบต�อชั่วโมงจาก

การคํานวณ x จํานวนชั่วโมงการใช�หม�อหุงข�าวไฟฟ&าต�อปB x อัตราค�าไฟฟ&าเฉลี่ย
ต�อหน�วย 

 -  ใช�พลังงานไฟฟ&าจากการทดสอบ (กิโลวัตต� - ชั่วโมง) 
 - จํานวนครั้งท่ีสามารถทดสอบต�อชั่วโมงจากการคํานวณ มีสูตรคํานวณดังนี้ 
  = 60/ระยะเวลาท่ีทดสอบ (นาที) 
 -  จํานวนชั่วโมงการใช�หม�อหุงข�าวไฟฟ&าต�อปB กฟผ. ได�จากการศึกษาพฤติกรรมจํานวน

ชั่วโมงใช�งานหม�อหุงข�าวไฟฟ&าต�อปB ซ่ึงในการคํานวณจะใช�ค�าเท�ากับ 196.04 ชั่วโมง/ปB 
 -  อัตราค�าไฟฟ&าเฉลี่ยต�อหน�วย ในการคํานวณใช�ค�าเท�ากับ 3.96 บาท/หน�วย 

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

ต�อหม�อหุงข�าวไฟฟ&า 1 เครื่อง ติดฉลากฯ ท่ีด�านบนมุมขวามือของหม�อหุงข�าวไฟฟ&า และเม่ือมองจาก
ด�านหน�าสามารถมองเห็นฉลากฯ ได�อย�างชัดเจน ดังแสดงในรูปท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 แสดงตัวอย�างการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า หม�อหุงข�าวไฟฟ&า  
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15. การสุ6มกลับทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ�าท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
  (การสุ6มทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ�า : Random Checking) 
 หลังจากหม�อหุงข�าวไฟฟ&าท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าออกสู�ตลาด กฟผ. จะ
ดําเนินการสุ�มกลับทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&าท่ีติดฉลากฯ เพ่ือนํากลับมาทดสอบท่ีหน�วยงานทดสอบว�ายังคง
ระดับประสิทธิภาพตามท่ี กฟผ. รับรอง นอกจากนี้ยังเป+นการคุ�มครองผู�บริโภคด�วย ซ่ึงทาง กฟผ. จะสุ�มซ้ือจาก
ร�านค�าปลีก 1 เครื่อง และสําหรับหม�อหุงข�าวไฟฟ&า เครื่องหมายการค�าใด ท่ีไม6สามารถซ้ือได�ในท�องตลาด 
ผู�เข�าร6วมโครงการฯ ต�องแจ�งรายช่ือร�านค�าตัวแทนจําหน6ายเพ่ือให� กฟผ. สามารถดําเนินการสุ6มซ้ือได� หาก
ยังไม6สามารถสุ6มซ้ือได�อีก กฟผ. จะสุ6มตัวอย6างรุ6นดังกล6าวจากโรงงาน โดยไม6แจ�งให�ทราบล6วงหน�า และ
หากไม6พบการผลิต กฟผ. จะดําเนินการเช6นนี้อีก 2-3 ครั้ง ถ�ายังไม6พบการผลิตอีก กฟผ. ถือว6าไม6มีการ
ผลิตและจําหน6ายในรุ6นดังกล6าว กฟผ. จะยุติการให�ฉลากฯ โดยถือว6าเครื่องหมายการค�าและรุ6นนั้นๆ ได�
ยกเลิกการผลิตแล�ว และ กฟผ. จะสุ6มตัวอย6างรุ6นท่ีติดฉลากฯ ใกล�เคียงจากโรงงานมาทดสอบ 
 ท้ังนี้ กฟผ. จะสุ�มทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ&าของหม�อหุงข�าวไฟฟ&าท่ีจําหน�ายในท�องตลาด โดยรุ�น
ท่ีถูกสุ�มทดสอบจะดําเนินการทดสอบรุ�นละ 1 ตัวอย�าง และทําการทดสอบเพียงครั้งเดียว  โดยส�งทดสอบท่ี
สถาบันไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส� (สฟอ.) และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ�งให�ทราบภายหลัง 

15.1 การพิจารณาผลทดสอบสุ6มกลับฯ หม�อหุงข�าวไฟฟ�า  
ผลทดสอบ จะต�องมีค�าประสิทธิภาพ (ร�อยละ) ของหม�อหุงข�าวไฟฟ&าเปลี่ยนแปลงลดลงไม�เกิน 5% 

และต�องอยู�เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเดิมท่ีระบุบนหน�าฉลากฯ 
15.1.1 กรณีผลทดสอบสุ�มกลับอยู� ในเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร�  5 ( เกณฑ�ระดับ

ประสิทธิภาพเดิมท่ีระบุบนหน�าฉลากฯ) 
- ค�าประสิทธิภาพ (ร�อยละ) ของหม�อหุงข�าวไฟฟ&าในการสุ�มกลับเปลี่ยนแปลงลดลง

ไม6เกิน 5% เม่ือเทียบกับค�าประสิทธิภาพ (ร�อยละ) เดิม ถือว�าผ6านการสุ6มกลับ
ทดสอบ 

- ค�าประสิทธิภาพ (ร�อยละ) ของหม�อหุงข�าวไฟฟ&าในการสุ�มกลับลดลงเกิน 5% 
เม่ือเทียบกับค�าประสิทธิภาพ (ร�อยละ) เดิม ถือว�าไม6ผ6านการสุ6มกลับทดสอบ 
บริษัทต�องซ้ือหม�อหุงข�าวไฟฟ&าดังกล�าวกลับคืน ในราคาท่ี กฟผ.จัดซ้ือมา และ ถือ
ว�าไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบ กฟผ.จะเปลี่ยนค�าหน�าฉลากฯ ให� ท้ังนี้บริษัทต�องคืน
ฉลากฯ เดิม และรับภาระค�าใช�จ�ายดังนี้ ค�าใช�จ�ายในการพิมพ�ฉลากฯ และจ�ายค�า
ทดสอบชดเชยในการส�งทดสอบครั้งต�อไปในการขอฉลากฯ รุ�นใหม�  

15.1.2 กรณีผลการทดสอบค�าประสิทธิภาพ (ร�อยละ) ของหม�อหุงข�าวไฟฟ&า มีค�าตํ่ากว�าเกณฑ�
ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 (หรือเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเดิมท่ีระบุบนหน�าฉลากฯ) ถือว�า
ไม6ผ6านการสุ6มกลับทดสอบ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ สามารถปรับค�าหน�าฉลากฯ ได�ตามผล
การทดสอบสุ�มกลับทดสอบ ท้ังนี้ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องดําเนินการดังนี้ต�องซ้ือคืนหม�อ
หุงข�าวไฟฟ&าดังกล�าว และรับภาระค�าใช�จ�ายดังนี้ ค�าใช�จ�ายในการพิมพ�ฉลากฯ และจ�าย
ค�าทดสอบชดเชยในการส�งทดสอบครั้งต�อไปในการขอฉลากฯ รุ�นใหม� 
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15.2 มาตรการท่ีผู�เข�าร6วมโครงการฯ ต�องปฏิบัติ 
15.2.1 กรณีผ6านการสุ6มกลับทดสอบ 
 กฟผ. จะทําหนังสือแจ�งผลการสุ�มกลับทดสอบให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ทราบ 
15.2.2 กรณีไม6ผ6านการสุ6มกลับทดสอบ 

15.2.2.1 กฟผ. จะทําหนังสือแจ�งผลการสุ�มกลับทดสอบให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ทราบ 
และผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องตอบรับผลการทดสอบภายใน 7 วันทําการ 
หลังจากได�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�นระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะดําเนินการดังนี้ 
� จะพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุ�นใหม� และระงับ

การจ�ายฉลากฯ ในรุ�นอ่ืนๆ ต�อไป  
15.2.2.3 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องรับคืนตัวอย�างจากหน�วยงานคลังพัสดุและจัดหาใน

ประเทศของ กฟผ. ภายใน 15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืนเรียบร�อยแล�ว 
หากพ�นระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะดําเนินการดังนี้  
� จะพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุ�นใหม� และระงับ

การจ�ายฉลากฯ ในรุ�นอ่ืนๆ ต�อไป 
� กฟผ. จะทําหนังสือแจ�งให�มารับตัวอย�างคืนภายใน 30 วัน หลังจาก

ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ได�รับหนังสือ หากพ�นระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. 
จะดําเนินการจําหน�ายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 26 ว�าด�วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2546 

15.2.2.4 กรณีปรับค�าหน�าฉลากฯ กฟผ. จะดําเนินการปรับค�าหน�าฉลากฯ ตามผลท่ี
ทดสอบได�จริง โดย กฟผ. ให�แก�ไขได�รุ�นละ 1 ครั้งเท�านั้น 

15.2.2.5 จากข�อ 15.2.2.4 หากผลทดสอบสุ�มกลับในรุ�นเดิมท่ีเคยปรับค�าหน�าฉลากฯ 
ไปแล�ว 1 ครั้ง และผลการสุ�มกลับในรุ�นเดิมยังคงไม�ผ�าน กฟผ. จะงดจ�าย
ฉลากฯ ในรุ�นนั้น ๆ 

15.2.2.6 หากรุ�นท่ีถูกสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพ เป+นรุ�นท่ีขอฉลากฯ แบบเทียบรุ�น 
ให�ถือว�าทุกรุ�นท่ีขอเทียบรุ�นในคราวเดียวกันท้ังหมด  ไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�ม
กลับทดสอบประสิทธิภาพเช�นกัน 

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

15.2.2.8 กฟผ. จะดําเนินการเผยแพร�ข�อมูลผลการสุ�มกลับทดสอบท้ังหมดลงใน
เว็บไซต� http://labelno5.egat.co.th ท้ังนี้หากไม�ผ�านการทดสอบจะแสดง
ข�อความ "ไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบ" และหากปรับค�าหน�าฉลากฯ จะแสดง
ข�อมูลระดับประสิทธิภาพตามจริง โดยให�มีผลในปB พ.ศ. 2560 
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15.3  ข้ันตอนการสุ6มทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ�าหม�อหุงข�าวไฟฟ�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�) 

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

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

ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

ผลการทดสอบ 

กฟผ. แจ�งผลการทดสอบให�ผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ทราบและต�องตอบรับกลับภายใน 

7 วันนับจากวันท่ีได�รับหนังสือจาก กฟผ.  
โดยบริษัทต�องซ้ือและรับคืนตัวอย�างภายใน 
15 วันหลังจากได�รับใบแจ�งหน้ีจาก กฟผ. 

 

จบกระบวนการสุ�มทดสอบ 

กฟผ.ทําการเลือกตัวอย�างเพื่อสุ�ม
ทดสอบเพื่อรักษามาตรฐาน

ประสิทธิภาพและคุ�มครองผู�บริโภค 

 1.ค�าประสิทธิภาพ (ร�อยละ) เปล่ียนแปลงลดลงไม�เกนิ 5% 
2. ค�าเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพอยู�ในระดับเดิม 
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16. การโฆษณาประชาสัมพันธ� 
 เพื่อให�การดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าของ
บริษัทผู�ผลิต/นําเข�า และผู�จัดจําหน�ายหม�อหุงข�าวไฟฟ&าที่เข�าร�วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 
หม�อหุงข�าวไฟฟ&า เป+นไปตามวัตถุประสงค�ของโครงการฯ กล�าวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธ�โดยอ�างอิง
หรือใช�ข�อมูลของโครงการฯ ได�เฉพาะหม�อหุงข�าวไฟฟ&าท่ีมีการผลิต นําเข�า และจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทย
แล�วเท�านั้น ท้ังนี้เพ่ือเป+นการคุ�มครองสิทธิของผู�บริโภคและให�ความเป+นธรรมแก�บริษัทผู�ผลิต/นําเข�า จัด
จําหน�าย ท่ีเข�าร�วมโครงการฯ กฟผ. จึงได�ให�มีข�อกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ&า ดังนี้ 

16.1  เพ่ือเป+นข�อมูลว�าบริษัทได�มีการผลิตและจําหน�ายหม�อหุงข�าวไฟฟ&าออกสู�ตลาดในประเทศไทยจริง 
กฟผ. ขอให�บริษัทดําเนินการดังนี้ 
16.1.1  บริษัทท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า จะต�องดําเนินการผลิตหม�อ

หุงข�าวไฟฟ&าออกสู�ตลาดโดยทันที ภายในเดือนท่ีได�รับฉลากฯ จาก กฟผ. เป+นต�นไป โดย
บริษัทฯ จะต�องแจ�งแผนการผลิต และหรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข�องท่ี กฟผ. เชื่อ
ได�ว�ามีการผลิตและจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยจริง 

16.1.2  บริษัทจะต�องแจ�งรายชื่อ สถานท่ี ของผู�แทนจําหน�าย และราคาหม�อหุงข�าวไฟฟ&ารุ�นนั้น
ให�กับ กฟผ.  

16.1.3  เพ่ือเป+นการตรวจสอบว�า บริษัทมีการผลิต และจําหน�ายหม�อหุงข�าวไฟฟ&ารุ�นดังกล�าว 
กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผู�แทนจําหน�ายท่ีบริษัทแจ�งไว�
จํานวน 3 รายเป+นอย�างน�อย และผู�แทนจําหน�ายจะต�องสามารถส�งหม�อหุงข�าวไฟฟ&ารุ�น
นั้นๆ ให�กับ กฟผ. ได� ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในด�านการตลาด  

16.1.4  บริษัทต�องแจ�งข�อมูลการประมาณการการผลิตหม�อหุงข�าวไฟฟ&าในแต�ละรุ�นและแจ�งรุ�นท่ี
มีแผนดําเนินการผลิตพร�อมรุ�นท่ียกเลิกการผลิต ให� กฟผ. เป+นรายปB  

16.1.5  กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช�ข�อมูลท่ี กฟผ. เชื่อว�าหม�อหุงข�าวไฟฟ&ารุ�นดังกล�าวไม�ได�
มีการผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

16.2   บริษัทสามารถนําข�อมูลของ กฟผ. ไปใช�ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ได�เฉพาะหม�อหุงข�าวไฟฟ&า
ท่ีได�มีการผลิตและจําหน�ายในตลาดในประเทศไทย ตามท่ี กฟผ. ได�กําหนดไว�ในข�อ 16.1 ข�างต�น
แล�วเท�านั้น 

  16.3   ในกรณีท่ี บริษัท ไม�ได�ดําเนินการผลิตหม�อหุงข�าวไฟฟ&า ท่ีได�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ&า จาก กฟผ. ตามข�อกําหนดหรือ บริษัทได�มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. 
จะแจ�งยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ของหม�อหุงข�าวไฟฟ&ารุ�นนั้นๆ โดยทางโทรสาร และหรือ
จดหมายลงทะเบียน และบริษัทจะต�องดําเนินการ ดังนี้ 
16.3.1 บริษัทจะต�องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ของหม�อหุงข�าวไฟฟ&ารุ�นนั้น ท่ี

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

16.3.2  บริษัทจะต�องยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ� เช�นเดียวกับ ข�อ 16.3.1 
สําหรับสื่อทางแผ�นป&ายท่ีปรากฏต�อสาธารณะ ภายใน 10 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�ง
โดยโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน 
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16.4  ในกรณีท่ี บริษัทละเลยไม�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�วมโครงการฯ ของบริษัทตลอดไป 
16.4.2  หากบริษัทยังโฆษณา ประชาสัมพันธ� ต�อไป กฟผ. จะแจ�งประกาศในหนังสือพิมพ�

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

อย�างเป+นทางการจาก กฟผ. เท�านั้น โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ�จะต�องระบุรุ�นท่ีได�รับฉลากฯ 
และข�อมูลให�ถูกต�องชัดเจนทุกครั้ง 

16.6 ห�ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ�ในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใช�ข�อความระบุว�าเป+น
บริษัทท่ีผลิตหม�อหุงข�าวไฟฟ&าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากบริษัทต�างๆ ท่ีเข�า
ร�วมโครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของหม�อหุงข�าวไฟฟ&าอยู�ตลอดเวลา 

16.7  การนําภาพแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าไปจัดพิมพ�ประกอบโฆษณา สามารถจัดทําได�
โดยให�แสดงส�วนประกอบท้ังหมดของฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุ�นพร�อมข�อมูลในฉลากฯ ให�
ใช�ได�เฉพาะกับหม�อหุงข�าวไฟฟ&าในรุ�นนั้นๆ เท�านั้น 

16.8 การนําโลโก� ตราสัญลักษณ� กฟผ. และฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าไปใช� ต�อง
ได�รับการรับรองจาก กฟผ. 

16.9  รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าท่ีสามารถลงโฆษณาได�   
 
 
 
 
 
 
 
 

16.10 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าท่ีไม�สามารถลงโฆษณาได� 

 

 

 

 

 

 
 

ท้ังนี้ เป+นไปตามข�อกําหนดการโฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า 
การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�งประเทศไทย วันท่ี 9 เมษายน 2539 
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17. มาตรการสําหรับบริษัทท่ีทําผิดข�อกําหนดโครงการฯ 
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. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าในรุ�นนั้นๆ เป+นเวลา 1 ปB โดยขอ

ฉลากฯ คืนท้ังหมด และห�ามโฆษณาประชาสัมพันธ�ใดๆ เก่ียวกับหม�อหุงข�าวไฟฟ&ารุ�นนั้น โดย
อ�างอิงข�อมูลฉลากฯ ของ กฟผ.  

ครั้งท่ี 3   กฟผ. จะยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ของผู�เข�าร�วมโครงการฯ เป+นเวลา 1 ปB โดยยกเลิก
ฉลากฯ ทุกรุ�น และงดการเข�าร�วมกิจกรรมใดๆ พร�อมท้ังประกาศลงหนังสือพิมพ� และเว็บไซต�
ของ กฟผ. ให�ประชาชนรับทราบ 

หมายเหตุ  หากผู�เข�าร�วมโครงการฯ (พิจารณาในนามบริษัทหรือเครื่องหมายการค�า) กระทําการ
ปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า กฟผ. จะดําเนินการ
ตาม มาตรการ ครั้งท่ี 3 ทันที 

 

18. เคร่ืองหมายรับรองเบอร� 5 
 กฟผ. ได�จดเครื่องหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า เป+นเครื่องหมาย ซ่ึงเจ�าของ
เครื่องหมายใช�รับรองคุณภาพสินค�าหรือบริการผู�อ่ืนว�าคุณภาพหรือลักษณะของสินค�าหรือบริการนั้นมีคุณภาพ
หรือลักษณะเช�นใด 
 เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล�วเจ�าของเครื่องหมายมีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวท่ีจะใช�เครื่องหมายท่ีได�
จดทะเบียนไว� กรณีผู�อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจ�าของมีสิทธิฟ&องร�องและเรียกค�าเสียหายได� ถ�าผู� อ่ืนนํา
เครื่องหมายไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟ&องให�เพิกถอนได� ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&านี้มีการ
จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองต�อกระทรวงพาณิชย� โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายให�การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ� ต้ังอยู�เลขท่ี 53 หมู� 2 ถนนจรัญสนิทวงศ�  ตําบลบางกรวย อําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 เป+นผู�ดําเนินการ 
 การจดทะเบียนแล�วจะได�รับการคุ�มครอง 10 ปB เม่ือครบกําหนดแล�วสามารถต�ออายุไปได�คราวละ 10 ปB 
ผู�ประกอบการท่ีจะได�รับเครื่องหมายรับรองสินค�า หรือผลิตภัณฑ�เบอร� 5 จาก กฟผ. ได�จะต�องมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ�ต�อไปนี้ 

18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน�ายหม�อหุงข�าวไฟฟ&า ซ่ึงเป+นไปตามเง่ือนไขท่ี
กําหนด มีสิทธิท่ีจะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าได�จาก กฟผ. และ กฟผ. จะ
เก็บบันทึกการอนุญาตท่ีได�ให�เครื่องหมายรับรองโดยจะเก็บไว� ณ ฝ1ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ&า 
การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�งประเทศไทย สํานักงานใหญ� 

18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&านี้ใช�กับหม�อหุงข�าวไฟฟ&า โดยอาจผลิตในประเทศ
หรือนําเข�าจากต�างประเทศ และเป+นไปตามข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 
หม�อหุงข�าวไฟฟ&า 

18.3 การอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าจะต�องเป+นไปตามแบบและเง่ือนไข
ท่ีกําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแห�งประเทศไทยท่ีใช�บังคับในขณะนั้น  และตามข�อกําหนด
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 หม�อหุงข�าวไฟฟ&า ซ่ึงกําหนดวิธีการควบคุมและป&องกันการ
ใช�เครื่องหมายโดยมิชอบ ท้ังนี้ผู�ได�รับอนุญาตจะต�องปฏิบัติให�เป+นไปตามเง่ือนไขโครงการฉลาก
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ประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 หม�อหุงข�าวไฟฟ&า รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินค�าในด�านประโยชน�
ท่ีมีต�อการประหยัดพลังงานให�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะสามารถกระทําได� 

18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ�ต�อเม่ือ
ได�รับอนุญาตจาก กฟผ. และปฏิบัติตามเง่ือนไขของข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 
หม�อหุงข�าวไฟฟ&าท่ีกําหนดไว�เท�านั้น 

18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าจะต�องปรากฏท่ีตัวสินค�าตามหลักเกณฑ�การติด
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า โดยสามารถเห็นได�ชัดเจนและต�องใช�ฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าตามรูปแบบและสีท่ีกําหนดโดย กฟผ. เท�านั้น 

18.6 บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีได�รับอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าจะต�อง
ยินยอมให� กฟผ. เข�าตรวจสอบสถานท่ีได�เสมอ เพ่ือตรวจสอบว�ามีการใช�ฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าอย�างถูกต�อง และเป+นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

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

18.8 การแก�ไขข�อบังคับสําหรับการใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าจะทําได�ต�อเม่ือ
ได�รับความยินยอมจาก กฟผ. เท�านั้น 

18.9 ผู�ประกอบการไม�สามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าเองไม�ว�ากรณีใดๆ 
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าท่ีนําไปติดบนหม�อหุงข�าวไฟฟ&าต�องขอรับจาก กฟผ. 
เท�านั้น ตามระเบียบท่ีกําหนด 

18.10 ผู�ท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าของ กฟผ. ถือ
เป+นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกหรือท้ังจําท้ัง
ปรับ กฟผ. จะดําเนินการตามกฎหมายทางแพ�งและอาญาจนถึงท่ีสุด 
 

19. หน6วยงานและสถานท่ีติดต6อ 
19.1  ผู�รับผิดชอบ  :  กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า, ฝ1ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ&า,  

   การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ� 
  อาคาร ท. 102 ชั้น 7 

19.2  สถานท่ีติดต�อ  :  เลขท่ี 53 หมู� 2 ถนนจรัญสนิทวงศ� ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย  
  จังหวัดนนทบุรี 11130 

19.3  หมายเลขโทรศัพท�  ข�อกําหนดโครงการฯ :  0 2436 8381 และ 0 2436 8277 
  งานทดสอบ           :   0 2436 8382 และ 0 2436 8386  
  งานฉลากฯ            :   0 2436 8383 และ 0 2436 8398 
  งานสุ�มกลับทดสอบ  :   0 2436 8143 และ 0 2436 8146 

19.4  หมายเลขโทรสาร  0 2436 8388 และ 0 2436 8297 
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20.  เอกสารอ�างอิง 
1.  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม หม�อหุงข�าวไฟฟ&า 

เฉพาะด�านความปลอดภัย มอก. 1039-2547, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2549 
2. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม หม�อหุงข�าวไฟฟ&า 

– คุณลักษณะท่ีต�องการด�านประสิทธิภาพพลังงาน มอก. 2545-2555, กระทรวงอุตสาหกรรม, 
กทม, 2556 

3.   http://labelno5.egat.co.th 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร�ม กฟผ. 
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-  แบบแจ�งความจํานงเข�าร�วมโครงการ (RC – 01) 
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-   แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&า (RC – 02)   
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- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบหม�อหุงข�าวไฟฟ&า (RC - 03) 
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-  ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า (RC - 04) 
 
 
 
 
 
 
 
 


