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โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค
1. บทนํา
รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการอนุรักษพลังงาน รณรงคใหประชาชนรูคุณคาและใชไฟฟ&าอยางประหยัด
และมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป+นมาตรการทั้งใหระดับหนวยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟ&าฝ1ายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองคการของรัฐ ซึ่งมีบทบาทอยางชั ดเจนในการมี สวนรวมรับผิดชอบตอ
สิ่ ง แวดลอมและสั ง คม จึ ง ไดศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ หาอุ ป กรณประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สํ า หรั บ ติ ด ฉลากแสดงระดั บ
ประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&า ภายใตโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร 5
ดวยกระทรวงพลั งงานไดมอบหมายให กฟผ. ดํา เนิ นการพั ฒนาประสิ ทธิ ภ าพอุ ปกรณไฟฟ&า โดยมี
จุดมุงหมายใหการใชไฟฟ&าของประเทศเป+นไปอยางมีประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการใช
พลังงานโดยรวมของประเทศ ดวยการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&า (ฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร
5หรือ ฉลากเบอร 5) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหมีการผลิต นําเขา จําหนาย เพื่อใหเกิดการเลือกใชอุปกรณไฟฟ&า
ประสิทธิภาพสูง จนฉลากฯ เป+นที่เชื่อถือและรูจักกันแพรหลายในปBจจุบัน
ในปC 2559กฟผ. มีแผนงานที่จะใหตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค เป+นอีกหนึ่งอุปกรณไฟฟ&าที่
เขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร 5 กฟผ. จึงไดประกาศเชิญชวนผูผลิต นําเขา และจําหนายเขารวม
ประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร 5 ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคเมื่อวันที่ 26พฤษภาคม
2559และในวันที่ 6ตุลาคม2559ไดมีการลงนามความรวมมือ(Memorandum of Understanding: MOU)
ระหวางนายกรศิ ษ ฏ ภั คโชตานนทผู วาการการไฟฟ& า ฝ1 า ยผลิตแหงประเทศไทย กั บผู บริหารบริ ษั ทที่ เขารวม
โครงการฯ
จากความรวมมื อของบริษัทที่ใหการสนั บสนุน โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&า เบอร 5 ในการพัฒ นา
เทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนําเขา โดยไดกําหนดใหมีการจําหนายตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค
ที่ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&าเกิดขึ้นในประเทศไทย ในวันที่ 1 มกราคม 2560เป+นตนไป
นับเป+นผลิตภัณฑอันดับที่ 29ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร 5 ที่มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณไฟฟ&า ซึ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในดานการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม อีกทั้งสอดคลองกับ
สภาวการณดานเศรษฐกิจ และพลังงานในปBจจุบัน โดยเป+นการสงเสริมใหประชาชนใชไฟฟ&าอยางมีประสิทธิภาพ
อันจะเป+นประโยชนตอประเทศชาติในระยะยาว

2. ชื่อโครงการ
ตามที่ กฟผ. ไดมีการรณรงคใหมีการใชอุป กรณไฟฟ&าประสิทธิภาพสูง ภายใตสัญลักษณฉลากเบอร 5
โดยกระทรวงพลังงานมี นโยบายใหกฟผ. รณรงคฉลากเบอร 5 ใหเป+น ที่แ พรหลายพรอมกั บพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อรณรงคใหประชาชนทั่วประเทศรวมใจกันประหยัดพลังงานและมีสวนรวม ซึ่งในปC
2550 เพื่อเป+นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา
กฟผ. จึงไดเปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการประชารวมใจ ประหยัดไฟฟ&า” (Together Conservation)
เป+น “โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5”ภายใตโครงการใหญ “รักพ9อ ใชพลังงานอย9างพอเพียง”
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3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่ อผลั ก ดั น ใหเกิ ด การพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ตตู น้ํ า รอนน้ํ า เย็ น บริ โ ภคและตู น้ํ า เย็ นบริ โ ภค
ประสิทธิภาพสูงขึ้นในประเทศไทย
3.2 เพื่อจูงใจและใหขอมูลแกผูบริโภคในการเลือกซื้ออุปกรณประหยัดพลังงานไฟฟ&าประสิทธิภาพสูง
3.3 เพื่อจูงใจและรณรงคใหผูบริโภคใชตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคที่ติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&า
3.4 เพื่อกระตุนและเสริมสรางทัศนคติอันดีในดานการอนุรักษพลังงานของชาติใหแกประชาชนและ
เยาวชน

4. นโยบาย
4.1 เพื่อผลักดันใหเกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพขั้นต่ําของอุปกรณไฟฟ&า (MEPS)
4.2 การพัฒนาการผลิตอุปกรณไฟฟ&าใหมีประสิทธิภาพสูง นําไปสูการผลิตอุปกรณไฟฟ&าประสิทธิภาพสูง(HEPS)

5. เปาหมายโครงการ
รณรงคและผลักดันใหประชาชนเลือกใชตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคที่ติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&าโดยคํานึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ&าเป+นหลักอันจะสงผลรวมถึงการประหยัด
พลังงานของประเทศชาติโดยรวม

6. แนวทางการดําเนินโครงการ
โครงการฉลากประหยั ด ไฟฟ& า เบอร 5 ตู น้ํา รอนน้ํ าเย็น บริ โ ภคและตู น้ํา เย็ นบริโ ภค เป+น ภาคสมัค รใจ
(voluntary) โดย กฟผ. สนับสนุนคาใชจาย ไดแก คาทดสอบ คาพิมพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ
ไฟฟ&าคาโฆษณาและประชาสัมพันธ ซึ่ง กฟผ. จะรับภาระคาทดสอบกรณีผูผลิตในประเทศสงทดสอบกับโครงการฯ ใน
ครั้งแรกของรุนนั้นๆ สําหรับกรณี ผูนําเขา และผูผลิตในประเทศที่ตองการสงทดสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไป (รุนเดิม) จะตอง
รับภาระคาทดสอบเอง
6.1 กํา หนดเกณฑมาตรฐานระดับประสิทธิภาพของตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ํา เย็นบริโภคและ
ดําเนินการใหมีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&าของตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและ
ตูน้ําเย็นบริโภคที่ผานเกณฑระดับประสิทธิภาพตามขอกําหนด
6.2 ดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลที่ถูกตองชัดเจนแกประชาชน
6.3 สงเสริมใหเกิดตลาดอุปกรณไฟฟ&าประสิทธิภาพสูง

7. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ
7.1 เป+นการสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงการใชพลังงานไฟฟ&าอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผล
รวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ
7.2 ประชาชนมีขอมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซื้อตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคเพิ่ม
มากขึ้น
7.3 สามารถชวยลดคาใชจายดานพลังงานไฟฟ&าลงไดในระดับหนึ่ง โดยยังคงประสิทธิภาพของการ
ใชอุปกรณไฟฟ&าเชนเดิม
7.4 กอใหเกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณไฟฟ&าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในประเทศไทยมากขึ้น
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7.5 เป+นอีกทางหนึ่งในการชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลดเงินตราออกตางประเทศและลดการนําเขา
เชื้อเพลิงจากตางประเทศในการผลิตไฟฟ&า

8. การดําเนินโครงการ
8.1 จัดการประชุม ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากกลุมบริษัทผูผลิต นําเขา และจัดจําหนายตูน้ํารอนน้ําเย็น
บริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคผูแทนจากหองทดสอบ และ กฟผ. เพื่อพิจารณาดําเนินการใหเกิดตลาดตู
น้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคประสิทธิภาพสูง
8.2 จัดทําแผนการดําเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเป&าหมายการดําเนินการ
8.3 กําหนดขนาด รุน และรายละเอียดของตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคที่จะดําเนินการ
ทดสอบ
8.4 สุมตัวอยางจากบริษัทผูผลิตฯ และสงหนวยงานที่ดําเนินการทดสอบ
8.5 ดําเนินการทดสอบและแจงผลการทดสอบโดยหนวยงานทดสอบ
8.6 การจัดระดับประสิทธิภาพ และแจงผลทดสอบโดย กฟผ.
8.7 จัดทําและสงมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&า
8.8 การรณรงค และจูงใจประชาชนใหใชตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคประสิทธิภาพสูง
8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว

9. รายละเอียดการดําเนินโครงการที่ผ9านมา
การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร 5 ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค ไดมีการ
จัด การประชุม และกิจ กรรมอยางตอเนื่อง โดยไดรับความรวมมือจากบริษัทผูผลิต นําเขา และจัดจําหนายตูน้ํา
รอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคซึ่งในแตละการประชุมหรือกิจกรรมไดมีวาระสําคัญ ดังนี้
วันที่ 26พฤษภาคม 2559 พิจ ารณาและกํ า หนดขอบขายตู น้ํ า รอนน้ํ า เย็ นบริ โ ภคและตู น้ํ า เย็ น
บริ โ ภคที่ ส ามารถเขารวมโครงการฯ มาตรฐานการทดสอบ เกณฑ
ประสิทธิภาพพลังงาน รายละเอียดหนาฉลากฯ เบื้องตน และแผนงาน
การติดฉลากฯ
วันที่ 6ตุลาคม 2559
พิธีลงนามความรวมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร 5
ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค ระหวางผูประกอบการ กับ
กฟผ.
ซึ่งขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร 5 ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคยังคง
ดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง

10. ขั้นตอนการขอเขาร9วมโครงการ
10.1 ผูผลิ ต/ผู นําเขาและ/หรือผู จั ดจําหนายที่ ประสงคเขารวมโครงการฯตองยืนยั น/ยอมรั บขอกําหนด
โครงการฯโดยผูมีอํานาจลงนามหรือผูไดรับมอบอํานาจลงนามพรอมประทับตราบริษัทในหนังสือยืนยัน/
ยอมรับขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร5 ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคและ
สงกลับที่กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&าฝ1ายปฏิบัติการดานการใชไฟฟ&ากฟผ.สํานักงานใหญ
10.2 บริษัทตองยื่นแบบแจงความจํานงและตองกรอกรายละเอียดตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็น
บริโภคในแบบฟอรมของ กฟผ. พรอมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
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- หนังสือขอเขารวมโครงการฯ (ใบปะหนา) ลงนามบริษัท
แบบฟอรม กฟผ. (สามารถดูไดในภาคผนวก)
- แบบแจงความจํานงขอเขารวมโครงการฯ (WD-01)*
- แบบรายการขอมูลเพื่อขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค
(WD-02)*
- แบบฟอรมรูปถาย (ภาพถายตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค ที่ขอทดสอบพรอม
Nameplate)
เอกสารประกอบ
- ใบรับแจงประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 (รง.2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(รง.4) หรือใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) หรือใบรับ
รองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม(ถามี)
- ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20)
- หนังสือรับรองจดทะเบียนเป+นนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

หมายเหตุ
* บริษัทรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturer - OEM) สงแบบฟอรม WD-01ของทั้ง

บริษัทผูรับจางผลิตและบริษัทผูจางผลิตพรอมทั้งสงเอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
*ใบ รง.2, รง.4,กนอ., ภพ.20 หนังสือรับรองจดทะเบียนเป+นนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย) และหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา สงในครั้งแรกที่เขารวม
โครงการฯ และสงเอกสารปรับปรุงขอมูล (Update) ให กฟผ. เป+นรายปC และในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวของ บริษัทตองแจงและสงขอมูลเพิ่มเติมใหกับกฟผ.
10.3 กฟผ. กําหนดวันสงตัวอยางทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคที่หนวยงานทดสอบ
หลังจาก กฟผ. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารวาครบถวนและถูกตองหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบ
วากําลังดําเนินมาตรการลงโทษเรื่องการสุมกลับทดสอบหรือเป+นรุนเดิมหรือไม และพิจารณา
ภาระคาใชจายในการทดสอบ ซึ่งถาเอกสารครบถวนและถูกตองเรียบรอยแลว กฟผ. จะนัด
วัน สงตัว อยางตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคที่หนวยงานทดสอบ โดยการสงตูน้ํา
รอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคตัวอยางเพื่อเขารวมโครงการฯ ใหเป+นไปตาม หัวขอ 11
10.4การตรวจสอบคุณสมบัติตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค
เมื่อหนวยงานทดสอบรับตัวอยางทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคไว จะ
ตรวจสอบรายละเอีย ดตู น้ํา รอนน้ํา เย็ นบริ โภคและตูน้ํ า เย็นบริโ ภคซึ่ งรายละเอี ย ดของตัว อยาง
ทดสอบจะตองตรงกันกับรายละเอียดในเอกสารที่บริษัทยื่นแบบแจงความจํานงขอทดสอบตูน้ํารอน
น้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค
10.5 หนวยงานทดสอบทดสอบตู น้ํ า รอนน้ํ า เย็ น บริ โ ภคและตู น้ํ า เย็ น บริ โ ภคตาม รางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค : ดานประสิทธิภาพพลังงานและ
ขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร 5 ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค
หมายเหตุ
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- เมื่อทดสอบตัวอยางตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคแลวเสร็จ ขอใหบริษัท
ติดตอรับตัวอยางตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคที่ทดสอบคืนหลังจากที่ทํา
การทดสอบแลวเสร็จภายในระยะเวลา 10 วัน
10.6 หนวยงานทดสอบแจงผลทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคให กฟผ. ทราบ
10.7 กฟผ. แจงผลการทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคใหบริษัททราบ
กฟผ.จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจงผลการทดสอบพรอมระดับประสิทธิภาพใหบริษัท
ทราบ โดยเกณฑประสิทธิภาพและเงื่อนไขการไดรับฉลากฯ เป+นไปตาม หัวขอ 13
หมายเหตุ
- กรณีบริษัทเป+นผูรับภาระคาใชจายการทดสอบ บริษัทตองดําเนินการชําระเงินใหแลว
เสร็จภายใน 30 วัน หลังจากไดรับใบแจงคาบริการทดสอบจากหนวยงานทดสอบ หาก
ยังไมชําระเงินที่หนวยงานทดสอบ กฟผ. จะยังไมแจงผลการทดสอบใหกับบริษัทและ
ไมทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภครุนอื่นดวย
10.8 บริษัทตองตอบรับผลการทดสอบและแจงแผนการผลิตรายเดือนให กฟผ.
เมื่อบริษัทไดรับแจงผลการทดสอบแลว บริษัทตองทําหนังสือตอบรับผลการทดสอบให กฟผ.
ไมวาจะรับผลการการทดสอบหรือไมรับผลการทดสอบก็ตาม ซึ่งในกรณีบริษัทตองการขอฉลากฯ ให
บริษัทแจงความตองการพรอมขอมูลการผลิตให กฟผ. ทราบ
การตอบรับผลทดสอบแบงเป+น 2 กรณีคือ
กรณีที่ 1 บริษัทรับผลทดสอบ
บริษัทรับผลทดสอบและตองการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&า โดยสง
แบบฟอรม กฟผ. ดังนี้
- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค(WD03)บริษัทสามารถระบุคาประสิทธิภาพพลังงานที่แสดงบนหนาฉลากหรือใชคาจริงจาก
การทดสอบ
-ตารางแสดงปริมาณการผลิตเพื่อขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพตูน้ํารอนน้ําเย็น
บริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค(WD-04)
ภายใน 7 วันทําการ หลังจากที่ กฟผ. ทําการแจงผลทดสอบอยางเป+นทางการ หากพน
กําหนดนี้ กฟผ. ถือวาบริษัทไมตอบรับผล จะเป+นไปตามเงื่อนไขโครงการฯ ตามขอ 10.8
กรณีที่ 2
กรณีที่ 2บริษัทไมรับผลทดสอบ
บริ ษั ท กรอกแบบรายการตอบรับ ผลการทดสอบตูน้ํา รอนน้ํ า เย็ นบริโ ภคและตู น้ํ า เย็ น
บริโภค(WD-03) ระบุไมตอบรับผลการทดสอบเพื่อขอฉลากฯ พรอมระบุสาเหตุที่ไมรับผล
การทดสอบ
หมายเหตุ กรณี กฟผ. เป+นผูรับภาระคาใชจายในการทดสอบ หากบริษัทไมรับผลการทดสอบ
กฟผ. ดําเนินการเรื่องคาทดสอบ ดังนี้
- กรณีบ ริษั ทไมรั บผลทดสอบและตองการปรั บปรุงเพื่อสงทดสอบใหม ในรุ นเดิ ม
บริษัทจะตองเป+นผูรับภาระคาใชจายในการทดสอบครั้งตอไป (ครั้งที่ 2 ขึ้นไป)
- กรณีบริษัทไมรับผลทดสอบ และไมปรับปรุงตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็น
บริโภคหากบริษัทตองการสงตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคทดสอบรุน
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ใหม บริษัทจะตองเป+นผูรับภาระคาใชจายในการทดสอบเพื่อชดเชยตูน้ํารอนน้ําเย็น
บริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคในรุนเดิมที่ไมรับผลการทดสอบ
- กรณีบริษัท ไมตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาที่กําหนดและลวงเลยไปจนถึง 30
วัน กฟผ.จะยกเลิกผลการทดสอบนั้น
10.9 กฟผ. สั่งพิมพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&าตามแบบรายการตอบรับผลการ
ทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคและตามแผนการผลิตของบริษัท
10.10 บริษัทรับมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&า
10.11 ขอปฏิบัติในการรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&าหลังจากผานการทดสอบ
10.11.1 หลังจากไดรับฉลากฯ บริษัทผูผลิตจะตองติดฉลากฯ ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ํา
เย็นบริโภคในรุนนั้นๆ ภายในระยะเวลา 1 เดือน
10.11.2 บริษัท ตองติด ฉลากฯ ในรุ นที่ กฟผ. รับ รองใหตรงกับ รุ นตามเอกสารสงทดสอบ
และจะตองจัด ทํา เอกสารสงเสริมการขายและโฆษณาตอผูบริโภคในชื่อเดียวกันโดย
การโฆษณาและประชาสัมพันธเป+นไปตาม หัวขอ 16
10.11.3 บริษัทติดฉลากฯ ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคเป+นไปตาม หัวขอ 14.2
10.11.4 บริษัทไมสามารถจัดทําฉลากฯ เองไมวากรณีใดๆ ฉลากฯ ที่นําไปติดบนตูน้ํารอนน้ําเย็น
บริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคตองขอรับจาก กฟผ. เทานั้น เป+นไปตาม หัวขอ 18
10.11.5 การขอฉลากฯ ใหขอไดอยางตอเนื่อง หามขอเพื่อนํา ไปกั ก ตุน เนื่องจาก กฟผ.ตอง
เปลี่ยนหนาฉลากฯ ตามการเปลี่ยนแปลงของคาไฟฟ&า, เปลี่ยนปC ค.ศ.หรือดําเนิน
มาตรการลงโทษในสุมกลับทดสอบ เป+นตน และตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็น
บริโภครุนใดไดหยุดขอฉลากฯ เกิน 2 ปC จะยกเลิกฉลากฯ ในรุนนั้นๆ
10.11.6 กรณีที่บริษัทตองการเปลี่ยนชื่อรุน ใหบริษัททําหนังสือเปลี่ยนชื่อรุนแจง กฟผ.
10.11.7 ผลการทดสอบจะรั บ รองเฉพาะรุ น (ตั ว อยางทดสอบฯ) ถามีก ารเปลี่ ย นแปลง
สวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งของรุนนั้นๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะตองสงมาทดสอบ
ใหมตามขั้นตอนการทดสอบถามิไดแจงถือวาผิดขอกําหนดของโครงการฯ
10.12 การรับภาระคาใชจาย
10.12.1 คาทดสอบประสิทธิภาพตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค
กฟผ. รับภาระคาทดสอบในกรณี ดังนี้
- บริษัทผูผลิตในประเทศ ที่ดําเนินการสงทดสอบตัวอยางตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ํา
เย็นบริโภค เพื่อทดสอบหาคาประสิทธิภาพครั้งแรกของรุนนั้นๆ ทั้งนี้บริษัทตองสงเอกสาร
และดําเนินการตามขอกําหนดโครงการฯ
บริษัท รับภาระคาทดสอบในกรณี ดังนี้
- ผูนําเขา : รับภาระคาทดสอบเองทั้งหมด
- ผูผลิตในประเทศ : รับภาระคาทดสอบในกรณีตอไปนี้
กรณีบริษัทสงตัวอยางทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภครุน
เดิม ครั้งที่ 2 ขึ้นไป เนื่องจากการสงตัวอยางทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและ
ตูน้ําเย็นบริโภคครั้งแรกไมผานเกณฑประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ หรือ
ผานเกณฑประสิทธิภาพพลังงานแตไมพอใจผลทดสอบ ตองการปรับปรุงและ
สงทดสอบใหมในรุนเดิม การสงทดสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไปบริษัทตองรับภาระคา
ทดสอบเพื่อชดเชยกับการทดสอบครั้งแรก
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กรณีบริษัทไมผานเกณฑประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ ในการสงทดสอบ
ครั้งแรก และไมมีการปรับปรุงรุนเดิมเพื่อทดสอบใหม บริษัทตองรับภาระคา
ทดสอบรุนอื่นชดเชยกับการทดสอบรุนเดิม
บริ ษั ท ตองแจงยื น ยั น ผลการทดสอบ และแจงจํ า นวนการขอฉลากฯ ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดและลวงเลยไปจนถึง 30 วัน กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการรักษา
สภาพผลการทดสอบนั้นเป+นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นบริษัทไมสามารถ
ใชผลการทดสอบดังกลาวไดอีก และบริษัทตองรับภาระคาทดสอบรุนอื่นชดเชย
กับการทดสอบรุนเดิม
กรณีที่ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคนั้นเป+นเครื่องที่ผลิตจากบริษัท
ผูรั บจางผลิ ต(OEM) ถาหากสงตัว อยางตูน้ํ า รอนน้ํ า เย็ นบริโ ภคและตู น้ํา เย็ น
บริโภคทดสอบแลวไมผานเกณฑประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ บริษัท
ผูรับจางผลิต (OEM) ตองเป+นผูรับภาระคาทดสอบ
กรณีบริษัทแจงสั่งพิมพฉลากฯ แตบริษัทไมมารับฉลากภายใน 15 วันทําการ
นับจากวันที่ กฟผ. แจงรับฉลากฯ บริษัทตองรับภาระคาทดสอบ
กรณีที่บริษัททดสอบผานเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯแลว
ไมขอฉลากฯ หรือไดรับฉลากฯ แลวแตไมดําเนินการผลิต บริษัทตองรับภาระคา
ทดสอบ
10.12.2 คาพิมพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&า: กฟผ. เป+นผูรับภาระคาใชจายในการ
จัดทําฉลากฯ ทั้งหมด ยกเวนกรณี ตอไปนี้
กฟผ. ไดจัดทําฉลากฯ ตามที่บริษัทแจงสั่งพิมพฉลากฯ แตบริษัทไมมารับฉลากฯ
ภายใน 15 วั น ทํ า การนั บ จากวั น ที่ กฟผ. แจงรั บ ฉลากฯ บริ ษั ท ตองเป+ น ผู
รับภาระคาใชจายในการจัดทําฉลากฯ ทั้งหมด
หลังจากไดรับฉลากฯ แลวแตบริษัทไมมีการผลิต บริษัทตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการจัดทําฉลากทั้งหมด
กรณีที่ กฟผ. จัดทําฉลากฯ ตามที่บริษัทแจงสั่งพิมพฉลากฯ แตบริษัทตองการ
เปลี่ยนชื่อรุน บริษัทจะตองทําหนังสือขอเปลี่ยนชื่อรุนดังกลาวแจงมายัง กฟผ.
เพื่อจัดทําฉลากฯ ใหม ทั้งนี้บริษัทตองเป+นผูรับภาระคาใชจายในการจัดทําฉลาก
ที่ กฟผ. จัดพิมพแลวทั้งหมด
กรณีที่ กฟผ. ไดจัดทํา ฉลากฯ ตามที่บริษัทแจงสั่งพิมพฉลากฯ แตมีความ
ผิดพลาดที่เกิดจากบริษัท บริษัทตองเป+นผูรับภาระคาใชจายในการจัดทําฉลาก
ที่ กฟผ. จัดพิมพแลวทั้งหมด
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ขั้นตอนเขาร9วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค
บริษัทลงนามยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ
ในการขอเขารวมโครงการฯ ครั้งแรก หรือ กฟผ. แจงปรับปรุงขอกําหนด

บริษทั ยื่นแบบแจงความจํานงขอเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย
- แบบฟอรม กฟผ. WD–01, WD–02, แบบฟอรมรูปถายตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคพรอม
Nameplate
- รายละเอียดแบบโครงสราง (Drawing) และระบบไฟฟ&า รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ของตูน้ํา
รอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภครุนที่ขอเขารวมโครงการฯ
- รง. 2 หรือ รง.4 หรือ ภพ.20, หนังสือรับรองจดทะเบียนเป+นนิติบคุ คล และหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
(สงครั้งแรกและUpdate ให กฟผ.รายปC)

ไมใช

กฟผ. ตรวจสอบเอกสารวา
ครบถวนและถูกตองหรือไม
ใช
กฟผ. กําหนดนัดวันสงตัวอยางทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค

ตรวจสอบคุณสมบัตติ นู้ ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคทีห่ นวยงานทดสอบ
ทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคโดยหนวยงานทดสอบ
ตามมาตรฐานที่กําหนดและขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร 5
หนวยงานทดสอบแจงผลการทดสอบให กฟผ. ทราบ (Testing report)

กฟผ. แจงผลการทดสอบให บริษทั ทราบ
กรณีบริษัทตองการทดสอบตูน้ํา
รอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็น
บริโภคและจะสงทดสอบครั้งที่
2 ขึ้นไป บริษัทตองออก
คาใชจายทั้งหมด

ไมรับผล
บริษทั ตอบรับผลการทดสอบ (WD–03)และ
แจงแผนการผลิตรายเดือน (WD–04)
รับผล
กฟผ. สั่งพิมพฉลากตามแบบตอบรับผลทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคและตามแผนการผลิต

บริษทั รับมอบฉลาก
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11. การส9งตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ

• ขอบข9ายตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคที่สามารถส9งเขาร9วมโครงการมีดังนี้
- ตูน้ํารอนน้ํา เย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคแบบถังบรรจุน้ํา คว่ํา
- ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคที่มีขนาดของถังบรรจุน้ําเย็นภายในไมเกิน 6 ลิตร
และขนาดของถังบรรจุน้ํารอนภายในเครื่องไมเกิน 5 ลิตรแรงดันไฟฟ&าไมเกิน 250 โวลต
- ทุกขนาดกําลัง(วัตต)
- ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคที่ผลิตทั้งในประเทศหรือนําเขา เพื่อจําหนายใน
ประเทศไทย
- ไมเป+นรุนที่ไมผานเกณฑการสุมทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟ&าของโครงการ ภายใน 1 ปC
นับจากการแจงผลสุมกลับทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟ&า
• การส9งตัวอย9างทดสอบ
- กรณีที่ 1 การส9งทดสอบแบบปกติ
บริษัทสงทดสอบตัวอยางตูน้ํา รอนน้าํ เย็นบริโภคและตูน้าํ เย็นบริโภคเพื่อทดสอบจํานวน 1
เครื่องตอ 1 รุนซึ่งตองมีลักษณะเหมือนกันกับผลิตภัณฑที่จะผลิตเพื่อจําหน9ายจริง
- กรณีที่ 2การส9งทดสอบเพื่อเทียบรุ9น
การเทียบรุน หมายถึง การใชผลการทดสอบตู น้ํา รอนน้ํา เย็น บริโ ภคและตู น้ํา เย็น บริโ ภค
เพียง 1 รุน เป+นคาแทนผลการทดสอบตู น้ํา รอนน้ํา เย็นบริโ ภคและตู น้ํา เย็น บริโ ภครุนอื่นๆ
ได ในการขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&า ตูน้ํา รอนน้ํา เย็น บริโ ภคและตู น้ํา
เย็นบริโภค ซึ่งตูน้ํา รอนน้ํา เย็นบริโ ภคและตู น้ํา เย็น บริโ ภคได ตองไมเปลี่ยนแปลงอุปกรณ
หลัก 5 รายการ ไดแก
1. คอมเพรสเซอร
2. ฮีทเตอร
3. เทอรโมสตัท
4. ขนาดและความยาวของทอคอยลเย็น
5. แผงระบายความรอน

ทั้งนี้บริษัทสามารถเทียบรุนไดไมจํากัดจํานวนในคราวเดียวกันเทานั้นโดย กฟผ. กําหนดตัวหลัก (Main
model) ในการยื่นขอเทียบรุนในภายหลังตองมีคุณสมบัติดังนี้
- ตองเป+นรุนที่มีการขอฉลากฯ ในชวงเวลาที่มีการขอเทียบรุน
- ตองเป+นรุนที่มีการทดสอบจริง โดยสามารถใชผลการทดสอบของตัวหลัก (Main model)
ไดไมเกิน 2 ปCนับจากวันแจงผลการทดสอบจนถึงวันที่ขอเทียบรุน
- ตัวหลัก (Main model) ตองไมเป+นรุนที่ไมผานเกณฑการสุมทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟ&า
ของโครงการฯ
- หมายเหตุการเทียบรุน สามารถเทียบไดกับรุนที่มีการสงทดสอบกรณีปกติ
- กรณีเทียบรุนที่มีการสงทดสอบกรณีปกติ กฟผ. จะดําเนินการสุมเลือกตู น้ํา รอนน้ํา เย็นบริโ ภค
และตูน้ํา เย็นบริโภค 1 รุน ทดสอบคาประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อเป+นคาแทนผลการทดสอบตู
น้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภครุนอื่นๆ
9

-

หากบริ ษัทตองการสงตู น้ํ า รอนน้ํา เย็น บริโ ภคและตู น้ํา เย็น บริโ ภคทดสอบที่ มีคุณสมบั ติ
เหมือนเดิม คือไมเปลี่ยนแปลง อุป กรณหลัก 5 รายการ ซึ่ง ถือวาเป+นรุ นเดิม บริษัท ตอง
เป+นผูรับภาระคาทดสอบ

12. การทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคตามมาตรฐาน
การทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคในโครงการ จะดําเนินการทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็น
บริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคซึ่งมีรายละเอียดการทดสอบดังตอไปนี้
12.1 มาตรฐานการทดสอบ
การทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคตองดําเนินการทดสอบที่หนวยงานทดสอบ
หองปฏิบัติการที่มีระบบการควบคุมความเสถียรภาพทางไฟฟ&า เชน แรงดันไฟฟ&า ความถี่ โดยมีระบบ
ควบคุมสภาวะแวดลอม เพื่อเป+นการควบคุมการทดสอบใหอยูในสภาวะเดียวโดยตลอดการทดสอบและ
หองปฏิบัติการไดรับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025-2548
มาตรฐานการทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค
- รางมาตรฐานผลิตภั ณฑอุ ตสาหกรรม ตูน้ํา รอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ํ าเย็ นบริ โภคดาน
ประสิทธิภาพพลังงาน
12.2 การทดสอบ
12.2.1 สภาวะการทดสอบ
• แรงดันไฟฟ&าที่จายใหอุปกรณทดสอบ
กําหนดแรงดันไฟฟ&า 220 V ± 1%
• อุณหภูมิหองทดสอบ
25 °C ± 1 °C ตลอดการทดสอบ
• ความชื้นสัมพัทธหองทดสอบ
70% ± 5% ตลอดการทดสอบ
12.2.2 การติดตั้งตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค
(1) ติดตั้งตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภคตามที่ผูผลิตกําหนด
(2) ติ ด ตั้ ง ตู น้ํ า รอนน้ํ า เย็ น บริ โ ภคหรื อตู น้ํ า เย็ นบริ โภคหางจากผนั ง ดานหลั งสี ดํ า ดาน
70mm±5 mmหางจากผนังดานขางสีดําดาน 600mm ±5 mmโดยพื้นผิวของผนัง
ดานหลังและผนังดานขางตองยื่นสูงขึ้นไปอยางตอเนื่องจากดานบนของตูน้ํารอนน้ําเย็น
บริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภค ไมนอยกวา 300 mmความกวางผนังดานขางตองยื่นหางจาก
ดานหนาของตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภคไมนอยกวา 600mm การติดตั้งตู
น้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภคใหเป+นไปตามรูปที่ 1
(3) ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิที่ตําแหนง ตามรูปที่ 1
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ผนังดานหลัง

ภาพดานหนา

ภาพดานบน

รูปที่ 1 การติดตั้งตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค
12.2.3วิธีการทดสอบ
1. ติดตั้งถังน้ําดื่มขนาดไมนอยกวา 18 ลิตร บรรจุน้ําเต็มถัง โดยอุณหภูมิของน้ําเทากับ
อุณหภูมิหอง(25 °C ± 1 °C) คว่ําลงในตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภค
2. จายไฟฟ&าใหกับตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภคและปลอยใหเครื่องทํางาน
อยางนอย 2 ชั่วโมง เพื่อใหตูน้ํ า รอนน้ํา เย็ นบริ โภคหรื อตู น้ํา เย็นบริโ ภค ไดควบคุ ม
อุณหภูมิน้ํารอนน้ําเย็นใหอยูในสภาวะตามแบบที่ผูทํากําหนด
3. หลังจากครบ 2 ชั่วโมง เป‚ดน้ําทิ้ง 100 มิลลิลิตร และเป‚ดน้ําลงในกระบอกตวงปริมาณ
250 มิลลิลิตร ± 5 มิลลิลิตรโดยกระบอกตวงเป+นวัสดุแกวทรงกระบอกมีเสนผาน
ศู น ยกลางภายใน 40 มิ ล ลิ เ มตร ความสู ง ไมนอยกวา 200 มิ ล ลิ เ มตร หาคาเฉลี่ ย
อุณหภูมิน้ําที่ระดับ 100 มิลลิลิตร, 150 มิลลิลิตร และ 200 มิลลิลิตร ทันที
4. อุณหภูมิของน้ําที่ไดตองเป+นดังนี้ น้ําเย็น ไมสูงกวา 10 °C น้ํารอน ไมต่ํากวา 75 °C
5. รอใหตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคหรือตูน้ําเย็นบริโภค ทํางานและหยุดอีกหนึ่งรอบ จากนั้น
เริ่มจับเวลาและเริ่มบันทึกประสิทธิภาพพลังงาน ทุก 1 นาที จนครบ 24 ชั่วโมง ให
หยุดการจับเวลาและบันทึกประสิทธิภาพพลังงาน

13. การกําหนดเกณฑระดับประสิทธิภาพ
13.1 กฟผ. กําหนดเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค
กําหนดเป+น 5 ระดับ คือ
ระดับที่ (เบอร)

ประสิทธิภาพ

1
2
3
4
5

ต่ํา
พอใช
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

13.2 เกณฑประสิทธิภาพพลังงานของตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคเบอร 5 เกณฑพลังงาน
ปC ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) (คาประสิทธิภาพพลังงานที่วัดไดตองไมมากกวาคาที่กําหนดในตาราง
เกณฑประสิทธิภาพ)และเกณฑตางๆดังนี้
ประเภทน้ํา

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

น้ําเย็น

≤10

น้ํารอน

≥75

เกณฑระดับประสิทธิภาพ
ประเภท

เกณฑระดับประสิทธิภาพ (kWh/day)

ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภค

2.91

2.33

1.86

1.50

1.20

ตูน้ําเย็นบริโภค

0.46

0.35

0.27

0.21

0.16
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14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา
14.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&า
ประเภทตูน้ํารอนน้าํ เย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคเกณฑพลังงานปP ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560)
สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

รูปที่ 2ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&า ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค
(ขนาดจริง สูง 71มม. กวาง 58มม.)
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&า ประเภทตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคเกณฑ
พลังงาน ปC 2017ประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก
ส9วนที่ 1 เป+นแถบโคงครึ่งวงกลมพื้นสีเขียว แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพตั้งแตระดับที่ 1 (ต่ํา)
ถึง 5 (ดีมาก) หากตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคไดเกณฑระดับประสิทธิภาพ
เบอร 5 ตัวเลขและชองที่ระบุระดับนั้นจะเป+นสีแดง โดยตําแหนงจุดศูนยกลางของแถบโคง
ครึ่งวงกลมนี้จะมีตัวเลข “5” สีขาวอยูภายในวงกลมสีแดงขอบดํา เพื่อย้ําระดับประสิทธิภาพ
อยางชัดเจน
ส9วนที่ 2 เป+นสวนของขอมูลตัวเลขและตัวอักษรสีดําบนพื้นสีเหลือง ซึ่งระบุถึงรายละเอียดตางๆ ดังนี้
1.ขอมูลสําหรับผูบริโภค
- คาไฟฟ&าตอปC (บาท/ปC)
- ใชพลังงานไฟฟ&า (หนวย/ปC)
-ขอมูลสินคา
- เกณฑประสิทธิภาพ
- เครื่องหมายการคา
- รุน
- แบบ
ส9วนที่ 3 เป+นสวนที่ แสดงถึงหนวยงานที่กํากับดูแลพลังงานดวยสัญลักษณ “การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแหง
ประเทศไทย” อักษรยอ กฟผ. , สัญลักษณและขอความกระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ การคิดคาไฟฟ&า ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค
ใชพลังงานไฟฟ&า (หนวย/วัน) X จํานวนวันใชงาน/ปC = ใชพลังงานไฟฟ&า(หนวย/ปC)
ใชพลังงานไฟฟ&า (หนวย/ปC) X อัตราคาไฟฟ&าเฉลี่ยตอหนวย 3.96 บาท/หนวย = คาไฟฟ&า (บาท/ปC)

จํานวนวันการใชงาน/ปC ของตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคแสดงในตาราง ดังนี้
ประเภท
ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภค
ตูน้ําเย็นบริโภค

จํานวนวันใชงาน/ปP
150
132

14.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&า
บริษัทที่ไดรับฉลากฯ แลวจะตองติดฉลากฯ ใหตรงตามรุนที่ผานการทดสอบ โดยติดฉลากฯ 1 ดวง
ตอตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค1 เครื่อง โดยติดฉลากฯ ที่มุมขวาของตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภค
และตูน้ําเย็นบริโภค และเมื่อมองจากดานหนาสามารถมองเห็นฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ
ไฟฟ&าของตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคไดอยางชัดเจน ดังแสดงในรูป

รูปที่ 3แสดงตัวอยางการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&า
บนตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค

15. การสุ9ม กลับ ทดสอบตู น้ํา รอนน้ํา เย็น บริโ ภคและตู น้ํา เย็น บริโ ภคที่ไ ดรับ
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา
หลังจากตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคที่ติดฉลากออกสูตลาด กฟผ. จะดําเนินการสุมกลับ
ทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคที่ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เพื่อนํา กลับมาทดสอบที่
หนวยงานทดสอบวายังคงระดับประสิทธิภาพตามที่ กฟผ. รับรอง นอกจากนี้ยังเป+นการคุมครองผูบริโภคดวย
ซึ่ง ทาง กฟผ. จะสุมซื้อจากรานคาปลีก 1 เครื่องและนําไปทดสอบที่หองทดสอบกลาง (สถาบันไฟฟ&าและ
อิเล็กทรอนิกส)ทั้งนี้กฟผ. จะดําเนินการสุ9มทดสอบฯ เพียง 1 ครั้ง ซึ่งถือวาผลการสุมทดสอบฯนั้นเป+นที่สิ้นสุด
15.1 การสุมกลับทดสอบประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑในการเลือกตัวอยาง ดังนี้
15.1.1 คํานึงถึงสวนแบงการตลาด (Volume of sales of models) โดยพิจารณาจากยอดการ
ขอฉลากเป+นหลัก และใหความสําคัญกับรุนที่ใหมกวาเป+นพิเศษ (Newer models
selection)
15.1.2 คํานึงถึงตัวอยางที่มีความเสี่ยงสูงตอการละเมิดขอกําหนดโครงการฯ
- มีการรองเรียนจากผูบริโภค คูแขง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ (Third party referrals)
- มีประวัติไมผานเกณฑมากอน (Record of non-compliance)
15.1.3 คํานึงถึงตัวอยางที่อาจสงผลตอการเลือกซื้อของผูบริโภค หรือทําใหผูบริโภคมีความสนใจ
ในผลิตภัณฑเป+นพิเศษ
- ตัวอยางมีคาประสิทธิภาพสูงมาก (High star rating)
- ตัวอยางที่เพิ่งจะวางจําหนายในตลาด (New market entrants)
15.2 เกณฑผานการสุมกลับทดสอบ
- ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคตองมีคาประสิทธิภาพพลังงาน เปลี่ยนแปลงไมเกิน
+5%จากคาประสิทธิภาพพลังงานบนหนาฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
15.3 มาตรการลงโทษกรณีที่ไมผานการสุมกลับทดสอบตามขอ 15.2 และขอปฏิบัติตามขอกําหนด
โครงการ ดังนี้
1. ยุติการเขารวมโครงการฯ โดยไมสามารถดําเนินการใดๆสําหรับตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและ
ตูน้ําเย็นบริโภครุนดังกลาวเป+นเวลา 1 ปC (ระยะเวลาตามที่แจงในหนังสือ)
2. บริษัท จะตองแจงจํานวนและสงคืนฉลากของตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคใน
รุนดังกลาวคืนให กฟผ. ทั้งหมด ภายในระยะเวลา 1 เดือน
3. บริษัท ตองมาดําเนินการซื้อตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคในรุนดังกลาวคืนใน
ราคาที่ กฟผ. ซื้อมา โดยหนวยงานบั ญชี แ ละงบประมาณ จะดํ า เนิ น การออกใบแจงนี้ เพื่ อใหบริ ษัท มา
ดําเนิ นการภายใน 15 วัน นับจากวัน ที่ไดรับเอกสารใบแจงหนี้ และนํา ใบเสร็จ มาติดตอรั บตัว อยางคืนที่
หนวยงานคลังพัสดุและจัดหาภายในประเทศ ภายใน 15 วันหลังจากไดชําระเงิน หากพนระยะเวลาดังกลาว
กฟผ. จะงดขึ้นทดสอบเพื่อขอฉลากฯ สําหรับรุนใหม และระงับการจายฉลากในรุนอื่นๆ ตอไป
4. กรณีระดับประสิทธิภาพ (เบอร) ต่ํากวาที่ระบุไวบนหนาฉลากฯ ผูเขารวมโครงการสามารถ
ปรับคาฉลากฯ ตามจริง โดยผูเขารวมโครงการตองรับภาระคาใชจายในการจัดพิมพฉลาก และจายคาทดสอบ
ในการสงทดสอบครั้งตอไปในการขอฉลากฯ รุนใหม
หมายเหตุ กฟผ. จะแจงผลการสุมกลับทดสอบ และบริษัทจะตองตอบรับผลการสุมทดสอบภายใน 15 วัน
หลังจาก กฟผ. แจงผล
15

การสุ9มกลับทดสอบตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคเบอร 5
กรณีหาซื้อไม9ได กฟผ. จะดําเนินการตามลําดับดังนี้
ผูเขารวมโครงการตองแจงรายชือ่ ตัวแทนจําหนายให กฟผ.
ทราบ เพื่อให กฟผ. ไปสุมซือ้ หากไมสามารถหาซือ้ ตามขอ 1
ได กฟผ. จะดําเนินการสุมตัวอยางรุนดังกลาวจากโรงงาน
หากไมสามารถสุมตัวอยางตามขอ 2 ได กฟผ. จะดําเนินการ
สุมจากโรงงานอีก 2-3 ครั้ง หากไมพบ กฟผ. ถือวารุนดังกลาว
ยกเลิกการผลิตและจะยุติการการจายฉลากทันที ทั้งนี้ กฟผ.
จะสุมตัวอยางรุนที่ติดฉลากใกลเคียงเพื่อนํามาทดสอบ

กฟผ. ทําการเลือกตัวอยางเพื่อสุมทดสอบเพื่อรักษามาตรฐาน
ประสิทธิภาพและคุมครองผูบริโภค
กฟผ. ทําการสุมซือ้ จํานวน 1 ตัวอยางจากรานคาปลีกทั่ว
ประเทศ หากหาซือ้ ไมไดจะดําเนินการสุมจากโรงงานโดยไม
แจงใหทราบลวงหนา
กฟผ. สงตัวอยางใหสถาบันอิสระที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
มอก. 17025 (ในที่นี้คอื สถาบันไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส)

ผลการทดสอบ

ไมผาน

คาประสิทธิภาพพลังงานตองไมนอยกวารอยละ 95 ของคาที่ระบุบน
ฉลากฯ และตองไมต่ํากวาเกณฑประสิทธิภาพเบอร 5

กฟผ. แจงผลการทดสอบใหผูเขารวมโครงการฯ ทราบและ
ตองตอบรับกลับภายใน 7 วันนับจากวันที่ไดรับหนังสือจาก
กฟผ. โดยบริษัทตองซื้อและรับคืนตัวอยางภายใน 15 วัน
หลังจากไดรับใบแจงหนี้จาก กฟผ.

ผาน
ผูเขารวมโครงการฯ ตองปฏิบัติตามมาตรการ
ตามขอกําหนด Sanction ที่กําหนดไว

แจงผลทดสอบใหผูเขารวมโครงการฯ
ทราบ

จบกระบวนการสุมทดสอบ
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16. การโฆษณาประชาสัมพันธ
เพื ่อ ใหการดํ า เนิน การโฆษณา ประชาสัม พัน ธฉลากแสดงระดับ ประสิท ธิภ าพอุป กรณไฟฟ&า ของ
บริษัทผูผลิต/นําเขา และ/หรือผูจัดจําหนายตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคที่เขารวมโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ&าเบอร 5 (ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค) เป+นไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ
กลาวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธโดยอางอิงหรือใชขอมูลของโครงการฯ ไดเฉพาะตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภค
และตูน้ําเย็นบริโภคที่มีการผลิต นําเขา และจําหนายสูตลาดประเทศไทยแลวเทานั้น ทั้งนี้เพื่อเป+นการคุมครองสิทธิ
ของผูบริโภคและใหความเป+นธรรมแกบริษัทผูผลิตนําเขา จัดจําหนาย ที่เขารวมโครงการฯ กฟผ. จึงไดใหมี
ขอกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&า ดังนี้
16.1 เพื่อเป+นขอมูลวาบริษัทไดมีการผลิตและจําหนายตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคออกสู
ตลาดในประเทศไทยจริง กฟผ. ขอใหบริษัทดําเนินการดังนี้
16.1.1 บริษัทที่ไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&า จะตองดําเนินการผลิตตูน้ํารอน
น้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคออกสูตลาดโดยทันที ภายในเดือนที่ไดรับฉลากฯ จาก
กฟผ. เป+นตนไป โดยบริษัทฯ จะตองแจงแผนการผลิต และหรือแสดงหลักฐานเอกสารที่
เกี่ยวของที่ กฟผ. เชื่อไดวามีการผลิตและจําหนายสูตลาดประเทศไทยจริง
16.1.2 บริษัทจะตองแจงรายชื่อ สถานที่ ของผูแทนจําหนาย และราคาตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและ
ตูน้ําเย็นบริโภครุนนั้นใหกับ กฟผ.
16.1.3 เพื่อเป+นการตรวจสอบวา บริษัทมีการผลิต และจําหนายตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ํา
เย็นบริโภครุนดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผูแทน
จําหนายที่บริษัทแจงไวจํานวน 3 รายเป+นอยางนอย และผูแทนจําหนายจะตองสามารถสง
น้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภครุนนั้นๆ ใหกับ กฟผ. ได ในระยะเวลาที่เหมาะสม
ในดานการตลาด
16.1.4 บริษัทตองแจงขอมูลการประมาณการการผลิตตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค
ในแตละรุนและแจงรุนที่มีแผนดําเนินการผลิตพรอมรุนที่ยกเลิกการผลิตใหกฟผ. เป+นราย
ปC
16.1.5 กฟผ. มีสิทธิที่จะพิจารณา โดยใชขอมูลที่ กฟผ. เชื่อวา ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็น
บริโภครุนดังกลาวไมไดมีการผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง
16.2 บริษัทสามารถนําขอมูลของ กฟผ. ไปใชในการโฆษณา ประชาสัมพันธไดเฉพาะตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภค
และตูน้ําเย็นบริโภคที่ไดมีการผลิตและจําหนายในตลาดในประเทศไทย ตามที่ กฟผ. ไดกําหนดไวใน
ขอ 16.1 ขางตนแลวเทานั้น
16.3 ในกรณีที่ บริษัท ไมไดดําเนินการผลิตตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคที่ไดฉลากแสดง
ประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&าจาก กฟผ. ตามขอกําหนดหรือ บริษัทไดมีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง
กฟผ. จะแจงยกเลิกการเขารวมโครงการ ของตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภครุนนั้นๆ โดย
ทางโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน และบริษัทจะตองดําเนินการดังนี้
16.3.1 บริษัทจะตองยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธของตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตู
น้ําเย็นบริโภครุนนั้น ที่อางอิงขอมูลของ กฟผ. หรือ ที่ กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ทั้ง
ทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ วารสารตางๆ ไมใหเผยแพรสูสาธารณะภายใน 2 วัน นับ
จากวันที่ กฟผ. แจงโดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน
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16.3.2 บริษัทจะตองยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ เชนเดียวกับ ขอ 16.3.1 สําหรับ
สื่อทางแผนป&ายที่ปรากฏตอสาธารณะ ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ กฟผ. แจงโดยโทรสาร
และหรือจดหมายลงทะเบียน
16.4 ในกรณีที่ บริษัทละเลยไมปฏิบัติตามขอ 16.3.1 และหรือ 16.3.2 หรือไดปฏิบัติตามขอ 16.3 แลวและ
ไดมีการดําเนินการเป+นครั้งที่ 2 กฟผ. จะดําเนินการดังตอไปนี้
16.4.1 กฟผ. จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ของบริษัทตลอดไป
16.4.2 หากบริษัทยังโฆษณา ประชาสัมพันธ ตอไป กฟผ. จะแจงประกาศในหนังสือพิมพเกี่ยวกับ
การยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ตามที่ กฟผ. เห็นสมควร
16.5 บริษัทสามารถนําขอมูลที่ไดรับจาก กฟผ. ไปโฆษณาประชาสัมพันธไดเฉพาะรุนที่ไดรับผลทดสอบ
อยางเป+นทางการจาก กฟผ.เทานั้น โดยการโฆษณาประชาสัมพันธจะตองระบุรุนที่ไดรับฉลากฯ และ
ขอมูลใหถูกตองชัดเจนทุกครั้ง
16.6 หามมีการโฆษณาประชาสัมพันธในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใชขอความระบุวาเป+นบริษัทที่
ผลิตตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจาก
บริษัทตางๆ ที่เขารวมโครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็น
บริโภคอยูตลอดเวลา
16.7 การนําภาพฉลากฯ ไปจัดพิมพประกอบโฆษณา สามารถจัดทําไดโดยใหแสดงสวนประกอบทั้งหมดของ
ฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุนพรอมขอมูลในฉลากฯ ใหใชไดเฉพาะกับตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตู
น้ําเย็นบริโภคในรุนนั้นๆ เทานั้น
16.8 การนําโลโก ตราสัญลักษณ กฟผ. และฉลากฯ ไปใช ตองไดรับการรับรองจาก กฟผ.
16.9 รูปแบบฉลากฯ ที่สามารถลงโฆษณาได

16.10 รูปแบบฉลากฯ ที่ไมสามารถลงโฆษณาได

ทั้งนี้ เป+นไปตามขอกําหนดการโฆษณาประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&า การไฟฟ&า
ฝ1ายผลิตแหงประเทศไทย วันที่ 9 เมษายน 2539

17. มาตรการสําหรับบริษัทที่ทําผิดขอกําหนดโครงการ
กรณีที่ผูเขารวมโครงการฯ ไมปฏิบัติตามขอกํา หนดของโครงการฯ ในขอใดขอหนึ่งขางตน กฟผ. จะ
ดําเนินการ ดังนี้
ครั้งที่ 1 กฟผ. จะแจงเตือน เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ ปรับปรุงแกไข ในประเด็นดังกลาว
ครั้งที่ 2 กฟผ. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&าในรุนนั้นๆ เป+นเวลา 1 ปC โดยขอ
ฉลากฯ คืนทั้งหมด และหามโฆษณาประชาสัมพันธใดๆ เกี่ยวกับตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตู
น้ําเย็นบริโภครุนนั้น โดยอางอิงขอมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&าของ กฟผ.
ครั้งที่ 3 กฟผ. จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ของผูเขารวมโครงการฯ เป+นเวลา 1 ปC โดยยกเลิกฉลากฯ
ทุกรุน และงดการเขารวมกิจกรรมใดๆ พรอมทั้งประกาศลงหนังสือพิมพ และเว็บไซตของ
กฟผ. ใหประชาชนรับทราบ
หมายเหตุ หากผูประกอบการ(พิจารณาในนามบริษัทหรือเครื่องหมายการคา)กระทําการปลอมหรือ
เลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร 5 กฟผ. จะดําเนินการตาม มาตรการ ครั้งที่ 3
ทันที

18. เครื่องหมายรับรองเบอร 5
กฟผ. ไดจดเครื่องหมายแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&าเป+นเครื่องหมาย ซึ่งเจาของเครื่องหมายใช
รับรองคุณภาพสินคาหรือบริการผูอื่นวาคุณภาพหรือลักษณะของสินคาหรือบริการนั้นมีคุณภาพหรือลักษณะเชนใด
เครื่องหมายรับรองเมื่อจดทะเบียนแลวเจาของเครื่องหมายมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะใชเครื่องหมายที่ไดจด
ทะเบียนไว กรณีผูอื่นละเมิดในเครื่องหมาย เจาของมีสิทธิฟ&องรองและเรียกคาเสียหายได ถาผูอื่นนําเครื่องหมาย
ไปจดทะเบียนซ้ํา สามารถฟ&องใหเพิ กถอนได ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&า นี้มีการจดทะเบีย น
เครื่องหมายรับรองตอกระทรวงพาณิชย โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายใหการไฟฟ&าฝ1ายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.) สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
11130 เป+นผูดําเนินการ
การจดทะเบียนแลวจะไดรับการคุมครอง 10 ปC เมื่อครบกําหนดแลวสามารถตออายุไปไดคราวละ 10 ปC
ผูประกอบการที่จะไดรับเครื่องหมายรับรองสินคาหรือผลิตภัณฑเบอร 5 จาก กฟผ. ไดจะตองมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑตอไปนี้
18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซึ่งทําการผลิตหรือจําหนายตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคซึ่ง
เป+นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด มีสิทธิที่จะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&าไดจาก
กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการอนุญาตที่ไดใหเครื่องหมายรับรองโดยจะเก็บไว ณ ฝ1าย
ปฏิบัติการดานการใชไฟฟ&า กฟผ. สํานักงานใหญ
18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&านี้ใชกับตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคโดย
อาจผลิ ตในประเทศหรือนํ า เขาจากตางประเทศ และเป+ นไปตามเงื่ อนไขที่ กํา หนดตามเอกสาร
ขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร 5ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค
18.3 การอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&าจะตองเป+นไปตามแบบและเงื่อนไขที่
กําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแหงประเทศไทยที่ใชบังคับในขณะนั้น และตามขอกําหนด
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร 5 ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคกฟผ. ซึ่งกําหนด
วิธี การควบคุ มและป& องกั นการใชเครื่ องหมายโดยมิชอบ ทั้งนี้ผูไดรั บอนุญาตจะตองปฏิ บัติใ ห
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เป+นไปตามเงื่อนไขขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร 5 ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ํา
เย็นบริโภครวมทั้งชี้แจงรายละเอียดของตัวสินคาในดานประโยชนที่มีตอการประหยัดพลังงานให
มากที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได
18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&า การโฆษณาและการประชาสัมพันธตอเมื่อ
ไดรับอนุญาตจาก กฟผ. และปฏิบัติตามเงื่อนไขของขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร
5 ตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคที่กําหนดไวเทานั้น
18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&าจะตองปรากฏที่ตัวสินคาตามหลักเกณฑการติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพ โดยสามารถเห็นไดชัดเจนและตองใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณไฟฟ&าตามรูปแบบและสีที่กําหนดโดย กฟผ. เทานั้น
18.6 บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ไดรับอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&าจะตอง
ยิ น ยอมให กฟผ. เขาตรวจสอบสถานที่ ไ ดเสมอ เพื่ อตรวจสอบวามี ก ารใชฉลากแสดงระดั บ
ประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&าอยางถูกตอง และเป+นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
18.7 การอนุ ญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิ ทธิ ภาพอุ ปกรณไฟฟ&า อาจถูก เพิก ถอนได หากผู ไดรั บ
อนุญาตนําไปใชผิดไปจากขอบังคับนี้ หรือเมื่อ กฟผ. ไดรับการรองเรียนจากผูซื้อสินคาหรือ กฟผ.
ตรวจสอบทั้งในดานคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน
18.8 การแกไขขอบังคับสําหรับการใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&าจะทําไดตอเมื่อไดรับ
ความยินยอมจาก กฟผ. เทานั้น
18.9 ผูประกอบการไมสามารจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&าเองไมวากรณีใดๆ ฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&าที่นําไปติดบนตูน้ํารอนน้ําเย็นบริโภคและตูน้ําเย็นบริโภค
ตองขอรับจาก กฟผ. เทานั้น ตามระเบียบที่กําหนด
18.10 ผูที่กระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของ กฟผ. ถือเป+นความผิดตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกหรือทั้งจําทั้งปรับ กฟผ. จะ
ดําเนินการตามกฎหมายทางแพงและอาญาจนถึงที่สุด

19. หน9วยงานและสถานที่ติดต9อ
19.1 ผูรับผิดชอบ

: กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ&า, ฝ1ายปฏิบัติการดานการใชไฟฟ&า,
การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ
19.2 สถานที่ติดตอ
: เลขที่ 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
19.3 หมายเลขโทรศัพท ขอกําหนดโครงการฯ :0 2436 8381 และ0 2436 8384
งานทดสอบ
: 0 2436 8382 และ0 2436 8386
งานฉลากฯ
: 0 2436 8383 และ0 2436 8398
: 0 2436 8143 และ0 2436 8146
งานสุมกลับทดสอบ
19.4 หมายเลขโทรสาร : 0 2436 8388 และ 0 2436 8297
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20. เอกสารอางอิง
1. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, “รางมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตูน้ํารอนน้ําเย็น
บริโภคและตูน้ําเย็นบริโภคดานประสิทธิภาพพลังงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2547
2.พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. เครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2543
3.http://labelno5.egat.co.th
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