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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5  
ตู�แช เย็นแสดงสินค�า 

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

มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป+นมาตรการท้ังให�ระดับหน�วยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองค�การของรัฐ ซ่ึงมีบทบาทอย�างชัดเจนในการมีส�วนร�วมรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อม
และสังคมจึงได�ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาอุปกรณ�ประสิทธิภาพสูง สําหรับติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ภายใต�
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5  

ด�วยกระทรวงพลังงานได�มอบหมายให� กฟผ. ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า โดยมี
จุดมุ�งหมายให�การใช�ไฟฟ&าของประเทศเป+นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการใช�
พลังงานโดยรวมของประเทศ ด�วยการติดฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 เพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมให�มีการผลิต 
นําเข�า จําหน�าย เพ่ือให�เกิดการเลือกใช�อุปกรณ�ไฟฟ&าประสิทธิภาพสูง จนฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 เป+นท่ีเชื่อถือ
และรู�จักกันแพร�หลายในปAจจุบัน 
 ในปB 2555 กฟผ. เริ่มดําเนินการเพ่ือให�เกิดตู�แช�เย็นแสดงสินค�าเบอร� 5 โดยประกาศเชิญชวนผู�ผลิต/
นําเข�า และผู�จัดจําหน�าย เข�าร�วมโครงการฯ และ กฟผ. ได�ลงนามความร�วมมือ (Memorandum of 
Understanding :MOU) กับผู�ผลิต/นําเข�า และผู�จัดจําหน�ายตู�แช�เย็นแสดงสินค�าเม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2555 

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

โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายให� กฟผ. รณรงค�ฉลากเบอร� 5 ให�เป+นท่ีแพร�หลายพร�อมกับพัฒนาให�มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเพ่ือรณรงค�ให�ประชาชนท่ัวประเทศร�วมใจกันประหยัดพลังงานและมีส�วนร�วม ซ่ึงในปB 
2550 เพ่ือเป+นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
80 พรรษา  

กฟผ. จึงได�เปลี่ยนชื่อโครงการจาก“โครงการประชาร�วมใจประหยัดไฟฟ&า” (Together Conservation) 
เป+น“โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5” ภายใต�โครงการใหญ� “รักพ อ ใช�พลังงานอย างพอเพียง” 

 

3. วัตถุประสงค� 
3.1 เพ่ือผลักดันให�เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตู�แช�เย็นแสดงสินค�าประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศ

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

เยาวชน 
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4. นโยบาย 
4.1 เพ่ือผลักดันให�เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพข้ันตํ่าของอุปกรณ�ไฟฟ&า (MEPs) 
4.2 การพัฒนาการผลิตอุปกรณ�ไฟฟ&าให�มีประสิทธิภาพสูงนําไปสู�การผลิตอุปกรณ�ไฟฟ&าประสิทธิภาพสูง 
      (HEPs) 

5. เป�าหมายโครงการ 
รณรงค�และผลักดันให�ประชาชนเลือกใช�ตู�แช�เย็นแสดงสินค�าท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร� 5

โดยคํานึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ&าเป+นหลักอันจะส�งผลรวมถึงการประหยัดพลังงานของ
ประเทศชาติโดยรวม 

6. แนวทางการดําเนินโครงการ 
โครงการฯ เป+นภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. สนับสนุนค�าใช�จ�าย ได�แก� ค�าทดสอบ ค�า

พิมพ�ฉลาก ค�าโฆษณาและประชาสัมพันธ� ซ่ึง กฟผ. จะรับภาระค�าทดสอบกรณีผู�ผลิตในประเทศส�งทดสอบ
กับโครงการฯ ในครั้งแรกของรุ�นนั้นๆ สําหรับกรณี ผู�นําเข�า และผู�ผลิตในประเทศท่ีต�องการส�งทดสอบครั้งท่ี 
2 ข้ึนไป (รุ�นเดิม) จะต�องรับภาระค�าทดสอบเอง 

6.1 กําหนดเกณฑ�มาตรฐานระดับประสิทธิภาพของตู�แช�เย็นแสดงสินค�าและดําเนินการให�มีการติด
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของตู�แช�เย็นแสดงสินค�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�อมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซ้ือตู�แช�เย็นแสดงสินค�าเพ่ิมมากข้ึน 
7.3 สามารถช�วยลดค�าใช�จ�ายด�านพลังงานไฟฟ&าลงได�ในระดับหนึ่งโดยยังคงประสิทธิภาพของการ

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

เชื้อเพลิงจากต�างประเทศในการผลิตไฟฟ&า 

8. การดําเนินโครงการ 
8.1 จัดการประชุม ซ่ึงประกอบด�วยผู�แทนจากกลุ�มบริษัทผู�ผลิต/นําเข�า  และ/หรือผู�จัดจําหน�ายตู�แช�เย็น  
      แสดงสินค�าผู�แทนจากหน�วยงานทดสอบ และ กฟผ. เพ่ือพิจารณาดําเนินการให�เกิดตลาดตู�แช�เย็นแสดง  
      สินค�าประสิทธิภาพสูง 

8.2 จัดทําแผนการดําเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเป&าหมายการดําเนินการ 
8.3 กําหนดขนาด รุ�น และรายละเอียดของตู�แช�เย็นแสดงสินค�าท่ีจะดําเนินการทดสอบ 
8.4 สุ�มตัวอย�างจากบริษัทผู�ผลิตฯ และส�งหน�วยงานท่ีดําเนินการทดสอบ  
8.5 ดําเนินการทดสอบและแจ�งผลการทดสอบโดยหน�วยงานทดสอบ 
8.6 การจัดระดับประสิทธิภาพ และแจ�งผลทดสอบโดย กฟผ. 
8.7 จัดทําและส�งมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
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8.8 การรณรงค� และจูงใจประชาชนให�ใช�ตู�แช�เย็นแสดงสินค�าประสิทธิภาพสูง 
8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 

9. รายละเอียดการดําเนินโครงการท่ีผ านมา 
การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 ตู�แช�เย็นแสดงสินค�าได�มีการจัดการประชุมและ

กิจกรรมอย�างต�อเนื่อง โดยความร�วมมือจากบริษัทผู�ผลิต/นําเข�า และ/หรือผู�จัดจําหน�ายตู�แช�เย็นแสดงสินค�าเข�า
ร�วมประชุม ซ่ึงในแต�ละการประชุมได�มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
วันท่ี 1 มิถุนายน 2555    ประชุมโครงการฯ ครั้งท่ี 1 มติให�ติดฉลากตู�แช�เย็นแสดงสินค�า แบบต้ังฝากระจก     
  1 ประตู (140-400 ลิตร) และ 2 ประตู (450-1,000 ลิตร)  ทดสอบตามมาตรฐาน     
  ISO 23953-2 : 2005  
วันท่ี 8 สิงหาคม 2555 ประชุมโครงการฯ ครั้งท่ี 2 พิจารณาเรื่องชั้นอุณหภูมิอากาศและชั้นอุณหภูมิสิ่งทด  
 สอบ 
วันท่ี 18 กันยายน 2555 ทําพิธีลงนามความร�วมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 ตู�แช�

แสดงสินค�า ระหว�างผู�ประกอบการ กับ กฟผ. 
วันท่ี 29 เมษายน 2556     กฟผ. แจ�งบริษัทสรุปชั้นอุณหภูมิอากาศ 6 และชั้นอุณหภูมิสิ่งทดสอบ M2 
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557  ประชุมโครงการฯ ครั้งท่ี 3 มีมติให�ใช�มาตรฐานทดสอบตาม มอก.1235-2556    
                       รวมท้ังเปลี่ยนชื่อเป+น ตู�แช�เย็นแสดงสินค�า ตามท่ี มอก. ใช�, สรุปเกณฑ�ทดสอบตู�แช�  
           เย็นแสดงสินค�า เบอร� 5 และกําหนดวันเริ่มติดฉลากวางจําหน�าย 
วันท่ี 1 มกราคม 2558     เริ่มติดฉลากวางจําหน�ายตู�แช�เย็นแสดงสินค�า 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558  แจ�งปรับเปลี่ยนรูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เพ่ิม QR CODE ต�นปB 2559 
ซ่ึงขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 ตู�แช�เย็นแสดงสินค�า ยังคงดําเนินการต�อไปอย�างต�อเนื่อง 

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

โครงการฯ โดยผู�มีอํานาจลงนามหรือผู�ได�รับมอบอํานาจลงนามพร�อมประทับตราบริษัท ในหนังสือ
ยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 ตู�แช�เย็นแสดงสินค�า และส�งกลับท่ี 
กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ฝ1ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ&า กฟผ. สํานักงานใหญ�  

10.2 บริษัทต�องยื่นแบบแจ�งความจํานงและต�องกรอกรายละเอียดตู�แช�เย็นแสดงสินค�าในแบบฟอร�ม   
ของ กฟผ. พร�อมท้ังจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้  
แบบฟอร�ม กฟผ. (สามารถดูได�ในภาคผนวก) 

- RDC-01 แบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการ 
(กรณีผู�ผลิตและผู�จําหน�ายเป+นคนละบริษัทกัน ต�องส�งเอกสาร RDC-01 ของท้ังโรงงานผู�ผลิต และ

บริษัทท่ีเป+นผู�จําหน�ายหรือเจ�าของแบรนด�) 
- RDC-02   แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบตู�แช�เย็นแสดงสินค�า 
- RDC-02A แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอเทียบรุ�นตู�แช�เย็นแสดงสินค�า 
- RDC-03   แบบรายการตอบรับผลการทดสอบตู�แช�เย็นแสดงสินค�า 
- RDC-04   ตารางแสดงปริมาณการผลิตเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพตู�แช�เย็นแสดง  
              สินค�า 
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เอกสารประกอบ 
   - ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (รง.4, รง.2) 

- ใบอนุญาตให�ใช�ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบรับรองจาก  กรมโรงงาน 
- ใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม  (ภพ.20) 

  - หนังสือรับรองฯ การเป+นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด 
  - หนังสือรับรองฯ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า  
     (กรณีส�งทดสอบเครื่องหมายการค�ามากกว�าหนึ่ง ต�องส�งทุกเครื่องหมายการค�าท่ีส�งทดสอบ) 
  - รายละเอียดแบบโครงสร�าง (Drawing) และระบบไฟฟ&า 
  - รายละเอียดคุณสมบัติ (Specification) 
  - ภาพถ�ายตู�แช� ด�านหน�า, ด�านข�าง, ด�านหลัง และ Nameplate 

กรณีขอเทียบรุ น บริษัทต�องยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
  - จดหมายรับรองจากบริษัทว�าตู�แช�เย็นแสดงสินค�ารุ�นต�นแบบและรุ�นท่ีขอเทียบมีคุณสมบัติ

เทียบเท�ากัน 
  - แบบแสดง (Drawing) ของโครงสร�างตู�แช�เย็นแสดงสินค�าและอุปกรณ�หลัก 
  - เอกสารแสดงคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ของตู�แช�เย็นแสดงสินค�าและอุปกรณ�หลัก 
  - ภาพถ�ายตู�แช�เย็นแสดงสินค�าตัวหลักและตัวท่ีจะเทียบรุ�น ด�านหน�า, ด�านข�าง, ด�านหลัง และ 
    Nameplate 

10.3 กฟผ. กําหนดวันส�งตัวอย�างทดสอบตู�แช�เย็นแสดงสินค�าท่ีหน�วยงานทดสอบ 
10.4 การตรวจสอบคุณสมบัติตู�แช�เย็นแสดงสินค�า 

   เ ม่ือหน�วยงานทดสอบรับตัวอย�างทดสอบตู�แช�เย็นแสดงสินค�าไว� จะตรวจสอบ
รายละเอียดตู�แช�เย็นแสดงสินค�าซ่ึงรายละเอียดของตัวอย�างทดสอบจะต�องตรงกันกับรายละเอียด
ในเอกสารท่ีบริษัทยื่นแบบแจ�งความจํานงขอทดสอบตู�แช�เย็นแสดงสินค�า 

10.5 หน�วยงานทดสอบทดสอบตู�แช�เย็นแสดงสินค�าตามมาตรฐาน มอก. 1235-2556 
10.6 หน�วยงานทดสอบแจ�งผลทดสอบตู�แช�เย็นแสดงสินค�าให� กฟผ. ทราบ 
10.7 กฟผ. แจ�งผลการทดสอบตู�แช�เย็นแสดงสินค�าให�บริษัททราบ 

  กฟผ. จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจ�งผลการทดสอบพร�อมระดับประสิทธิภาพให�
บริษัททราบ โดยเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพและเง่ือนไขการได�รับฉลากฯ เป+นไปตาม ข�อท่ี 13 

10.8 บริษัทตอบรับผลการทดสอบและแจ�งแผนการผลิตรายเดือน  
         เม่ือบริษัทได�รับแจ�งผลการทดสอบแล�ว บริษัทต�องทําหนังสือตอบรับผลการทดสอบให� 

กฟผ. ไม�ว�าจะรับผลการการทดสอบหรือไม�รับผลการทดสอบก็ตาม ซ่ึงในกรณีบริษัทต�องการขอ
ฉลากฯ ให�บริษัทแจ�งความต�องการพร�อมข�อมูลการผลิตให� กฟผ. ทราบ 

การตอบรับผลทดสอบแบ�งเป+น 2 กรณีคือ 
    กรณีท่ี 1 บริษัทรับผลทดสอบ 
          บริษัทรับผลทดสอบและต�องการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ โดยส�งแบบฟอร�มของ 
กฟผ. ดังนี้ 

 -  ผลทดสอบและต�องการติดฉลากประหยัดไฟเบอร� 5 ให�ส�งข�อมูลการผลิตในแต�ละเดือน ตาม 

 แบบฟอร�ม RDC-3 ซ่ึงบริษัทต�องยืนยันค�าท่ีได�จากการทดสอบพร�อมระบุค�าท่ีต�องการระบุหน�า 
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ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ โดยบริษัทสามารถสําแดงค�า (declare) เพ่ือระบุค�าหน�าฉลากฯ ได�ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
กรณีท่ี 2  ไม�รับผลทดสอบ 

ในกรณีบริษัทไม�ตอบรับผลทดสอบและต�องการปรับปรุงเพ่ือส�งทดสอบใหม� ในรุ�นเดิม
บริษัทจะต�องเป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบท้ังหมด  

10.9 กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพตามข�อมูลแบบยืนยันชื่อและขนาดตู�แช�เย็นแสดง
สินค�าท่ีจะพิมพ�ในฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ (RDC-3) และแบบการขอรับฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพ (RDC-4) 

10.10 บริษัทรับมอบฉลากฯ 
10.11 ข�อปฏิบัติในการรับฉลากฯ หลังจากผ�านการทดสอบ 

10.11.1 หลังจากได�รับฉลากฯ บริษัทจะต�องติดฉลากฯ ท่ีตู�แช�เย็นแสดงสินค�าในรุ�นนั้นๆ ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน  

10.11.2 บริษัทต�องติดฉลากในรุ�นท่ี กฟผ. รับรองเท�านั้น และจะต�องจัดทําแคตตาล|อกท่ีโฆษณา
ต�อผู�บริโภคในชื่อเดียวกัน หากท้ัง 3 ส�วนไม�ตรงกัน กฟผ. ถือว�าบริษัทใช�ฉลากผิดรุ�นผิด
ตามข�อบังคับว�าด�วยการใช�เครื่องหมายในข�อ 18   

10.11.3 กรณีท่ี กฟผ. ได�จัดทําฉลากตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลาก แต�บริษัทไม�มารับฉลาก 
บริษัทจะต�องเป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบ และการจัดทําฉลากท้ังหมด  

10.11.4 กรณีท่ี กฟผ. ได�จัดทําฉลากตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลาก แต�มีความผิดพลาดท่ีเกิดจาก
บริษัท บริษัทไม�ต�องเป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบ แต�จะต�องเป+นผู�รับภาระใน
การจัดทําฉลากท้ังหมด  

10.11.5 หลังจากได�รับฉลากแล�วแต�บริษัทไม�มีการผลิต หรือทดสอบผ�านแล�วไม�ขอฉลาก บริษัท
จะต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�ายค�าทดสอบและค�าจัดทําฉลากท้ังหมด 

10.11.6 กรณีท่ี กฟผ. ได�จัดทําฉลากตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลาก แต�บริษัทต�องการเปลี่ยนชื่อ
รุ�น ให�บริษัททําหนังสือเพ่ือเปลี่ยนชื่อรุ�นแจ�ง กฟผ. และบริษัทจะต�องเป+นผู�รับภาระ
ค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�วท้ังหมด  

10.11.7 กรณีท่ีบริษัทต�องการเปลี่ยนชื่อรุ�นก�อนแจ�ง กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลาก ให�บริษัททําหนังสือเพ่ือ
เปลี่ยนชื่อรุ�นและทําหนังสือเปลี่ยนชื่อรุ�นดังกล�าวแจ�ง กฟผ.  

 10.12  การรับภาระค�าใช�จ�าย 
 10.12.1 ค�าทดสอบประสิทธิภาพตู�แช�เย็นแสดงสินค�า 

กฟผ. รับภาระค�าทดสอบในกรณี ดังนี้ 
- บริษัทผู�ผลิตในประเทศ ท่ีดําเนินการส�งทดสอบตัวอย�างตู�แช�เย็นแสดงสินค�าเพ่ือ
ทดสอบหาค�าประสิทธิภาพครั้งแรกของรุ�นนั้นๆ 
-ในกรณีท่ีผู�ผลิตในประเทศท่ีดําเนินการส�งทดสอบตัวอย�างตู�แช�เย็นแสดงสินค�า ท่ีมีขนาด
เท�ากันหลายรุ�น สามารถดําเนินการเทียบรุ�นได� 

รายการ การระบุค าหน�าฉลากฯ (declare) 

ค�าการใช�พลังงาน (EC) 
ค�า EC สามารถระบุเปลี่ยนแปลงได� ไม�น�อยกว�าร�อยละ 95 จาก
ผลทดสอบจริง 

ค�าปริมาตร 
ค�าปริมาตรสามารถแสดงตามท่ีบริษัทระบุ หากผลการทดสอบปริมาตรมี
ค�า ไม�น�อยกว�าร�อยละ 97 จากค�าท่ีบริษัทระบุ 
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- ในกรณีท่ีผู�ผลิตในประเทศท่ีดําเนินการส�งทดสอบตัวอย�างตู�แช�เย็นแสดงสินค�า ท่ีมี
ขนาดเท�ากันหลายรุ�น แต�ไม�ต�องการเทียบรุ�น สามารถดําเนินการทดสอบได� ท้ังนี้ กฟผ.
จะออกค�าใช�จ�ายในการทดสอบแค� 1 รุ�นเท�านั้น 

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

� กรณีบริษัทส�งตัวอย�างทดสอบตู�แช�เย็นแสดงสินค�ารุ�นเดิม ครั้งท่ี 2 ข้ึนไป 
เนื่องจากการส�งตัวอย�างทดสอบตู�แช�เย็นแสดงสินค�าครั้งแรกไม�ผ�านเกณฑ�
ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ หรือผ�านเกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานแต�
ไม�พอใจผลทดสอบ ต�องการปรับปรุงและส�งทดสอบใหม�ในรุ�นเดิม การส�ง
ทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไปบริษัทต�องรับภาระค�าทดสอบเพ่ือชดเชยกับการทดสอบ
ครั้งแรก 

� กรณีบริษัทไม�ผ�านเกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ ในการส�งทดสอบ
ครั้งแรก และไม�มีการปรับปรุงรุ�นเดิมเพ่ือทดสอบใหม� บริษัทต�องรับภาระค�า
ทดสอบรุ�นอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุ�นเดิม 

� ในกรณีท่ีผู�ผลิตในประเทศท่ีดําเนินการส�งทดสอบตัวอย�างตู�แช�เย็นแสดงสินค�า 
ท่ีมีขนาดเท�ากันหลายรุ�น แต�ไม�ต�องการเทียบรุ�น สามารถดําเนินการทดสอบได� 
ท้ังนี้ กฟผ.จะออกค�าใช�จ�ายในการทดสอบแค� 1 รุ�นเท�านั้น โดยตู�แช�เย็นแสดง
สินค�ารุ�นอ่ืนๆ บริษัทต�องรับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบเอง 

� บริษัทต�องแจ�งยืนยันผลการทดสอบ และแจ�งจํานวนการขอฉลากฯ ภายใน 20 
วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งยืนยันผลทดสอบ หากบริษัทตอบรับผลการทดสอบ
แต�ยังไม�ขอรับฉลากฯ กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการรักษาสภาพผลการทดสอบนั้นเป+น
ระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นบริษัทไม�สามารถใช�ผลการทดสอบดังกล�าวได�
อีก และต�องรับผิดชอบค�าทดสอบด�วย 

� กรณีท่ีตู�แช�เย็นแสดงสินค�านั้นเป+นเครื่องท่ีผลิตจากบริษัทผู�รับจ�างผลิต (OEM) 
ถ�าหากส�งตัวอย�างตู�แช�เย็นแสดงสินค�าทดสอบแล�วไม�ผ�านเกณฑ�การพิจารณา 
บริษัทผู�รับจ�างผลิต (OEM) ต�องเป+นผู�รับภาระค�าทดสอบ 

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

� กรณีท่ีบริษัททดสอบผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ แล�ว
ไม�ขอฉลากฯ หรือได�รับฉลากฯ แล�ว แต�ไม�ดําเนินการผลิตบริษัทต�องรับผิดชอบ
ค�าทดสอบ 
 

10.12.2 ค�าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ : กฟผ. เป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ 
ท้ังหมด ยกเว�นกรณี ต�อไปนี้ 

� กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทไม�มารับฉลากฯ 
ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งรับฉลากฯ บริษัทต�องเป+นผู�
รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท้ังหมด  
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� หลังจากได�รับฉลากฯ แล�วแต�บริษัทไม�มีการผลิต บริษัทต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�าย
ในการจัดทําฉลากท้ังหมด 

� กรณีท่ี กฟผ. จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทต�องการ
เปลี่ยนชื่อรุ�น  บริษัทจะต�องแสดงเอกสาร มอก. ชื่อรุ�นใหม�จาก สมอ. พร�อมทํา
หนังสือขอเปลี่ยนชื่อรุ�นดังกล�าวแจ�งมายัง กฟผ. เพ่ือจัดทําฉลากฯ ใหม� ท้ังนี้ 
บริษัทต�องเป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�ว
ท้ังหมด 

� กรณีท่ี กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�มีความ
ผิดพลาดท่ีเกิดจากบริษัท บริษัทต�องเป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลาก
ท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�วท้ังหมด 
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ข้ันตอนการขอเข�าร วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 ตู�แช เย็นแสดงสินค�า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

โครงการฯ 

กรณีบริษัทต�องการทดสอบตู�
แช�เย็นแสดงสินค�าใหม�และจะ

ส�งทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไป
บริษัทต�องออกค�าใช�จ�าย

ท้ังหมด 

บริษัทตอบรับผลการทดสอบแบบ RDC-3 
และแจ�งแผนการผลิตรายเดือนแบบ RDC-4 

(Testing result approval)  

บริษัทยื่นแบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการ ประกอบด�วย 
แบบฟอร�ม RDC-1, RDC-2, รง. 2 หรือ รง.4,  ภ.พ.20, หนังสือรับรอง ก.พาณิชย� 

หน�วยงานทดสอบ ทดสอบตัวอย�างตามมาตรฐานท่ี กฟผ. กําหนด 

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

กฟผ. แจ�งผลการทดสอบให� บริษัท ทราบ 

กฟผ. กําหนดนัดวันส�งตัวอย�างทดสอบตู�แช�เย็นแสดงสินค�า 

รับผล 

บริษัทรับมอบฉลาก 

ไม�รับผล 

กฟผ. ส่ังพิมพ�ฉลากตามข�อมูลในแบบยืนยันช่ือและขนาดตู�แช�เย็นแสดงสินค�าตามแบบ 
RDC-3และ RDC-4 

 

กฟผ. ตรวจสอบเอกสารว�า
ครบถ�วนและถูกต�องหรือไม� 

 

ใช� 

ไม�ใช� 
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11. การส งตู�แช เย็นแสดงสินค�าเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ 
ขอบข�ายการทดสอบตู�แช�เย็นแสดงสินค�าแบบต้ังฝากระจก 1 ประตู (140-400 ลิตร) 2 ประตู 

(450-1,000 ลิตร) แบ�งออกเป+น 2กรณี คือ 
กรณีท่ี 1 การส งทดสอบแบบปกติ  

  ทดสอบเพ่ือขอติดฉลากเบอร� 5 สามารถส�งทดสอบได�จํานวน 1 เครื่องต�อ 1 รุ�น 
กรณีท่ี 2 การส งทดสอบเพ่ือเทียบรุ น 

การทดสอบเพ่ือขอเทียบรุ�น หมายถึง กรณีท่ีตู�แช�เย็นแสดงสินค�ามีคุณสมบัติเหมือนกันแต�นําไป 
ผลิตหลายรุ�น หรือหลายยี่ห�อ ตู�แช�เย็นแสดงสินค�าตัวต�นแบบ และตู�แช�เย็นแสดงสินค�าท่ีจะขอเทียบรุ�นนั้นต�อง 
เป+นไปตามข�อกําหนดดังนี้ 

 คุณสมบัติของตู�แช�เย็นแสดงสินค�าตัวต�นแบบ 
1) เป+นรุ�นท่ีมีการทดสอบจริง (ไม�ใช�รุ�นท่ีได�ฉลากจากการเทียบรุ�น) 
2) เป+นรุ�นท่ีมีการขอฉลากแล�ว 
3) ไม�เป+นรุ�นท่ีมีการสุ�มกลับไม�ผ�าน 

คุณสมบัติของตู�แช�เย็นแสดงสินค�าท่ีสามารถเทียบรุ�นได� 
1) ปริมาตรความจุภายในช�องแช�เย็นของตู�แช�เย็นแสดงสินค�าต�องเท�ากับของตัวต�นแบบ 
2) อุปกรณ�หลักในการทําความเย็นต�องมีคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) เหมือนกันหรือเทียบเท�า 
    ตู�แช�เย็นแสดงสินค�าตัวต�นแบบ ได�แก� compressor, evaporator, thermostat, มอเตอร�พัดลม  
    ,ขนาดของแฟนคอยล�, กระจก, หลอดไฟ  
3) ลักษณะท่ียอมให�มีการเปลี่ยนแปลงได� เช�น ชื่อรุ�น, ชื่อยี่ห�อ, สี, ชั้นวางของ, วัสดุทํากระจก 

12. การทดสอบตู�แช เย็นแสดงสินค�าตามมาตรฐาน 
การทดสอบตู�แช� เย็นแสดงสินค� า ในโครงการฯจะทดสอบตู�แช� เย็นแสดงสินค� าตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เลขท่ีมอก. 1235-2556 

การทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 1235-2556 มีข�อกําหนดดังนี้ 
1. ค�าความส�องสว�างของห�องทดสอบ อยู�ท่ี 600 ± 100 lux  
2. ความเร็วลมต�องอยู�ท่ี 0.1 - 0.2 m/s ทิศทางลมจากด�านข�างเข�ามาและต�องวางตู�แช�ห�างจากสิ่งอ่ืนๆ

ดังรูป 
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3. ทดสอบโดย ใส�สิ่งทดสอบ Test package และ M package ขนาดต�างๆตามตาราง 

 
4. ผู�ผลิตต�องกําหนดความสูงของการจัดวาง Load Limit Line ตามตัวอย�าง 
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5. การจัดเรียงสิ่งทดสอบในตู�แช�เย็นแสดงสินค�า แบบต้ัง และ แบบนอน ตามรูป 
ข�อมูลท่ีผู�ผลิตต�องระบุบนฉลากอย�างน�อย ต�องประกอบด�วย 
1. มิติภายนอกเบ็ดเสร็จ (Overall External Dimensions)  
2. พ้ืนท่ีเป�ดแสดงสินค�า (The Display Opening Area) คือบริเวณท่ีเป�ดตู�แล�วมองเห็นสินค�าในตู� 
3. พ้ืนท่ีแสดงสินค�าท้ังหมด (Total Display Area) คือบริเวณกระจกท่ีผู�ซ้ือสามารถมองเห็นสินค�า

ภายในตู� 
4. ปริมาตรสุทธิ (The Net Volume) คือปริมาตร เฉพาะท่ีใช�วางสินค�าได�จริงๆ 
Total Display Area (TDA) คํานวณโดย 
 

TDA  =  (Ho x Loh) + (Hg x Tgh x Lgh) + (Vo x Lov) + (Vg x Tgv x Lgv)   
  

โดย 
H คือ ภาพฉายตามแนวนอน หน�วยเป+น เมตร 
V คือ ภาพฉายตามแนวต้ัง หน�วยเป+น เมตร 

o หมายถึง พ้ืนผิวป�ด 

g หมายถึง พ้ืนผิวเป�ด 
Tgh คือ ปริมาณการส�องผ�านแสงท่ีผ�านกระจก ตามแนวนอน 
Tgv คือ ปริมาณการส�องผ�านแสงท่ีผ�านกระจก ตามแนวต้ัง 
L คือ ความยาวของตู�แช�ท่ีไม�รวมความหนาผนังด�านข�าง หน�วยเป+น เมตร 
Loh คือ ความยาวแนวนอนภายในของตู�แช�ตอนเป�ดตู� 
Lov คือ ความยาวแนวต้ังภายในของตู�แช�ตอนเป�ดตู� 
Lgh คือ ความยาวแนวนอนของตู�แช�เม่ือมองผ�านกระจก 
Lgv คือ ความยาวแนวต้ังของตู�แช�เม่ือมองผ�านกระจก 
โดย ตามมาตรฐานกําหนดให�ระยะความสูงของสายตา เป+น 155 เซ็นติเมตร 
และค�า Tg แยกตามชนิดกระจกเป+น 
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หัวข�อการทดสอบท่ีสําคัญ มีดังนี้ 
ทดสอบอุณหภูมิใช�หัวข�อ 4.2.2 และ 5.3.3 ( จาก มอก. 1235-2556 ) 
ทดสอบค�าความสิ้นเปลืองพลังงาน ใช�หัวข�อ 4.2.5 , 5.3.5 และ 5.3.6 ( จาก มอก. 1235-2556 ) 
และต�องมีการกําหนด ชั้นอุณหภูมิของสิ่งทดสอบจากตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นอุณหภูมิอากาศของห�องทดสอบเป+น 
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จากการสอบถามบริษัทท่ีเข�าร�วมโครงการฯ ใช�ชั้นอุณหภูมิของสิ่งทดสอบ M2 และชั้นอุณหภูมิอากาศ 6 
ข้ันตอนการทดสอบ มีดังนี้ 
1. ติดต้ังตู�ทดสอบตามระยะท่ีกําหนดในห�อง Walk-in Chamber 
2. ทดสอบเดินเครื่อง ชั้นอุณหภูมิอากาศท่ีกําหนดโดยยังไม�ใส�สิ่งทดสอบอย�างน�อย 2 ชั่วโมง 
3. ใส�สิ่งทดสอบตามรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐาน 
4. วัดค�าการใช�พลังงานท่ีสภาวะเสถียรเป+นเวลาอย�างน�อย 24 ชั่วโมง 
5. ทดสอบชั้นอุณหภูมิของสิ่งทดสอบโดยมีการ เป�ด-ป�ดประตู 6 วินาทีทุกๆ 10 นาที เป+นเวลา 12 

ชั่วโมง แล�วจึง ทดสอบเดินเครื่องต�อไปอีก 12 ชั่วโมง 
วัดค�าอุณหภูมิของสิ่งทดสอบให�อยู�ในชั้นท่ีกําหนด ตามกราฟตัวอย�างแล�วจึงทดสอบอุณหภูมิและค�าการ

สิ้นเปลืองพลังงานต�อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ น (ตัวอย างทดสอบฯ) ถ�ามีการเปล่ียนแปลงส วนประกอบอย าง
ใดอย างหนึ่งของรุ นนั้นๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต�องส งมาทดสอบใหม ตามข้ันตอนการทดสอบถ�ามิได�
แจ�งถือว าผิดข�อกําหนดของโครงการฯ 
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13. การกําหนดระดับประสิทธิภาพ 
 กฟผ. กําหนดระดับประสิทธิภาพตู�แช�เย็นแสดงสินค�าเป+น 3 ระดับโดยใช�เกณฑ� ค�าการใช�พลังงานต�อวัน มี
หน�วยเป+น kWh/day 

13.1 ระดับประสิทธิภาพของตู�แช เย็นแสดงสินค�า กําหนดเป]น 3 ระดับ คือ 
  ระดับท่ี 3     เป+นระดับประสิทธิภาพ  ปานกลาง 
  ระดับท่ี 4     เป+นระดับประสิทธิภาพ  ดี 
  ระดับท่ี 5     เป+นระดับประสิทธิภาพ  ดีมาก 
 

13.2 เกณฑ�ประสิทธิภาพตู�แช เย็นแสดงสินค�าเบอร� 5  
  

ประเภทตู�แช  
ความส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ�า (kWh/day) 

เบอร� 3 เบอร� 4 เบอร� 5 

ตู�แช เย็นแบบตั้งฝากระจก 3.8988+0.0065V 3.5739+0.0065V 3.2490+0.0065V 

 
 

14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

 14.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

ประเภทตู�แช เย็นแสดงสินค�าแบบตั้งชนิดประตูกระจก เกณฑ�พลังงาน 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 ขนาดย�อส�วนของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า 
(ขนาดจริง:กว�าง 97 มม.  สูง 128 มม.) 

 

 

ส�วนท่ี 1 

ส�วนท่ี 2 

ส�วนท่ี 3 
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 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ประเภทตู�แช�เย็นแสดงสินค�า เกณฑ�พลังงาน ปB 2015
ประกอบด�วย 3 ส�วนหลัก ได�แก� 

ส วนท่ี 1 เป+นแถบโค�งครึ่งวงกลมพ้ืนสีเขียว  แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพต้ังแต�ระดับท่ี 1 (ตํ่า) ถึง 
5 (ดีมาก)  หากตู�แช�เย็นแสดงสินค�าได�ระดับประสิทธิภาพใด  ตัวเลขและช�องท่ีระบุระดับนั้นจะ
เป+นสีแดง  โดยตําแหน�งจุดศูนย�กลางของแถบโค�งครึ่งวงกลมนี้จะมีตัวเลข “5” สีขาวอยู�ภายใน
วงกลมสีแดงขอบดํา เพ่ือย้ําระดับประสิทธิภาพอย�างชัดเจน และระบุปBเกณฑ�พลังงานใต�แถบ
โค�งครึ่งวงกลมด�านขวา  

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

1. ใช�พลังงานไฟฟ&า  (หน�วย/วัน)      
2. ค�าไฟฟ&า  (บาท/ปB) 
3. ตู�แช�เย็นแสดงสินค�า                    รุ�น 

 4. ขนาด (ลิตร)          (................คิวบิกฟุต) 
หมายเหตุ : 
 การคิดค�าไฟฟ&า ค�าไฟฟ&า = พลังงานไฟฟ&าท่ีวัดได� x จํานวนวันท่ีใช�งานต�อปB x ค�าไฟฟ&าต�อหน�วย  
   ค�าไฟฟ&า = พลังงานไฟฟ&าท่ีวัดได� x 365 วัน x 3.96 บาท/หน�วย 
 

ส วนท่ี 3      เป+นส�วนท่ี แสดงถึงหน�วยงานท่ีกํากับดูแล ด�วยสัญลักษณ� “การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�งประเทศ  
              ไทย” อักษรย�อ กฟผ. และ กระทรวงพลังงาน ด�วยตัวอักษรขาวบนพ้ืนสีเขียว 
   

14.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
  บริษัทท่ีได�รับฉลากแล�วจะต�องติดฉลากให�ตรงตามรุ�นท่ีผ�านการทดสอบ โดยติดฉลาก 1 ดวงต�อตู�

แช�เย็นแสดงสินค�า 1 เครื่องดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 แสดงตัวอย�างการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพ ตู�แช�เย็นแสดงสินค�า 
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15. การสุ มกลับทดสอบตู�แช เย็นแสดงสินค�าที่ได�รับฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพ 

หลังจากตู�แช�เย็นแสดงสินค�าท่ีติดฉลากออกสู�ตลาด  กฟผ.   จะดําเนินการสุ�มกลับทดสอบตู�แช�เย็นแสดง
สินค�าท่ีต ิดฉลากแสดงระดับประสิทธ ิภาพ เพื ่อนํากล ับมาทดสอบที ่หน�วยงานทดสอบว�าย ังคงระดับ
ประสิทธิภาพตามที่ กฟผ. รับรอง นอกจากนี้ยังเป+นการคุ�มครองผู�บริโภคด�วย  ซึ่งทาง กฟผ. จะสุ�มซื้อจาก
ร�านค�าปลีก 1 เครื่องและสําหรับตู�แช�เย็นแสดงสินค�าเครื่องหมายการค�าใด ท่ีไม สามารถซ้ือได�ในท�องตลาด
ผู�เข�าร วมโครงการต�องแจ�งรายช่ือร�านค�าตัวแทนจําหน ายเพ่ือให� กฟผ. สามารถดําเนินการสุ มซ้ือได� หากยังไม 
สามารถสุ มซ้ือได�อีก กฟผ. จะสุ มตัวอย างรุ นดังกล าวจากโรงงานโดยไม แจ�งให�ทราบล วงหน�า และหากไม พบ
การผลิต กฟผ. จะดําเนินการเช นนี้อีก 2-3 ครั้ง ถ�ายังไม พบการผลิตอีก กฟผ. ถือว าไม มีการผลิตและจําหน าย
ในรุ นดังกล าว กฟผ. จะยุติการให�ฉลากฯ โดยถือว าเครื่องหมายการค�าและรุ นนั้นๆ ได�ยกเลิกการผลิตแล�ว 
และ กฟผ. จะสุ มตัวอย างรุ นท่ีติดฉลากใกล�เคียงจากโรงงานมาทดสอบ 

 ท้ังนี้ กฟผ. จะสุ�มทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ&าของตู�แช�เย็นแสดงสินค�าท่ีจําหน�ายในท�องตลาดโดยรุ�นท่ี
ถูกสุ�มทดสอบ จะดําเนินการทดสอบรุ�นละ 1 ตัวอย�าง และทําการทดสอบเพียงครั้งเดียว  โดยส�งทดสอบท่ีสถาบัน
ไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส� (สฟอ.) และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ�งให�ทราบภายหลัง 

15.1 การพิจารณาผลทดสอบสุ มกลับฯ ตู�แช เย็นแสดงสินค�า 
ผลการทดสอบตู�แช�เย็นแสดงแสดงสินค�าจะต�องอยู�ในเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเดิม หรือค�า

พลังงานที่วัดได� (kWh/วัน) เปลี่ยนแปลงไม�เกิน +5% จากค�าพลังงานบนหน�าฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
ถือว าผ านการสุ มกลับทดสอบ 

15.2 มาตรการท่ีผู�เข�าร วมโครงการฯ ต�องปฏิบัติ 

15.2.1 กรณีผ านการสุ มกลับทดสอบ 

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

15.2.2 กรณีไม ผ านการสุ มกลับทดสอบ 

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

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

� จะพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุ�นใหม� และระงับการ
จ�ายฉลากฯ ในรุ�นอ่ืนๆ ต�อไป  
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15.2.2.3 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องรับคืนตัวอย�างจากหน�วยงานคลังพัสดุและจัดหาใน
ประเทศของ กฟผ. ภายใน 15 วัน หลังจากชําระเงินซ้ือคืนเรียบร�อยแล�ว หาก
พ�นระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะดําเนินการดังนี้  

� จะพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุ�นใหม� และระงับการ
จ�ายฉลากฯ ในรุ�นอ่ืนๆ ต�อไป  

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

15.2.2.4 หากรุ�นท่ีถูกสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพ เป+นรุ�นท่ีขอฉลากฯ แบบเทียบรุ�น ให�
ถือว�าทุกรุ�นท่ีขอเทียบรุ�น อยู�ในกลุ�มเดียวกันท้ังหมด ไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มกลับ
ทดสอบประสิทธิภาพเช�นกัน 

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

15.2.2.6 หากบริษัทได�ทําผิดหลักเกณฑ�ดังกล�าวเป+นครั้งท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิกการเข�าร�วม
โครงการฯเป+นระยะเวลา 3 ปB เฉพาะรุ�นท่ีไม�ผ�านการทดสอบสุ�มกลับ 

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

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

ข) ในกรณีท่ีไม�ผ�านการสุ�มกลับฯ มากกว�า 1 รุ�น จะดําเนินการเน�นชื่อรุ�นท่ีไม�
ผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบ Highlight พร�อมหมายเหตุกํากับหรือเน�นชื่อรุ�นท่ี
ไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบ (Highlight พร�อมหมายเหตุกํากับ) เพ่ือให�เป+น
ท่ีสังเกตของผู�บริโภคสําหรับเครื่องหมายการค�าท่ีไม�ผ�านเกณฑ�สุ�มกลับฯ ปBท่ี 
2 ติดต�อกัน 

ค) แสดงชื่อรุ�นท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบ พร�อมรายละเอียด บนหน�า 
Homepage  http://labelno5.egat.co.th สําหรับเครื่องหมายการค�าท่ีไม�ผ�าน
เกณฑ�สุ�มกลับฯ ปBท่ี 3 ติดต�อกัน 
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15.3 ข้ันตอนการสุ มทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ�า ตู�แช เย็นแสดงสินค�า 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กฟผ. ทําการสุ�มซ้ือตัวอย�างจากร�านค�า
ปลีกท่ัวประเทศ หากหาซ้ือไม�ได�จาก

ดําเนินการสุ�มจากโรงงานโดยไม�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 

กฟผ. แจ�งผลการทดสอบให�ผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ทราบและต�องตอบรับกลับภายใน 
7 วันนับจากวันท่ีได�รับหนังสือจาก กฟผ.  โดย

บริษัทต�องซ้ือและรับคืนตัวอย�างภายใน 15 
วันหลังจากได�รับใบแจ�งหน้ีจาก กฟผ. 

 

กฟผ.ทําการเลือกตัวอย�างเพื่อสุ�ม
ทดสอบเพื่อรักษามาตรฐาน

ประสิทธิภาพและคุ�มครองผู�บริโภค 

 ค�าประสิทธิภาพพลังงานเปล่ียนแปลง 
ไม�เกิน +5% และต�องอยู�ในเกณฑ�ระดับประสิทธ ิ

ภาพท่ีระบุไว�ที่หน�าฉลากฯ 

จบกระบวนการสุ�มทดสอบ 
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16.การโฆษณาประชาสัมพันธ� 
 เพื่อให�การดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของบริษัทผู�ผลิต/นําเข�า 
และ/หรือผู�จัดจําหน�ายตู�แช�เย็นแสดงสินค�าท่ีเข�าร�วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 (ตู�แช�เย็นแสดงสินค�า) 
เป+นไปตามวัตถุประสงค�ของโครงการฯ กล�าวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธ�โดยอ�างอิงหรือใช�ข�อมูลของ
โครงการฯ ได�เฉพาะตู�แช�เย็นแสดงสินค�าท่ีมีการผลิตและจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยแล�วเท�านั้น ท้ังนี้เพ่ือเป+นการ
คุ�มครองสิทธิของผู�บริโภคและให�ความเป+นธรรมแก�บริษัทผู�ผลิต ผู�จําหน�าย ท่ีเข�าร�วมโครงการฯ กฟผ. จึงได�ให�มี
ข�อกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ดังนี้ 

16.1 เพ่ือเป+นข�อมูลว�าบริษัทได�มีการผลิตและจําหน�ายตู�แช�เย็นแสดงสินค�าออกสู�ตลาดในประเทศไทยจริง 
กฟผ. ขอให�บริษัทดําเนินการดังนี้ 

16.1.1 บริษัทท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต�องดําเนินการผลิตตู�แช�เย็นแสดง
สินค�าออกภายใน 2 เดือนท่ีได�รับฉลากฯ จาก กฟผ. เป+นต�นไป โดยบริษัทจะต�องแจ�ง
แผนการผลิต และหรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข�องท่ี กฟผ. เชื่อได�ว�ามีการผลิตและ
จําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยจริง 

16.1.2 บริษัทจะต�องแจ�งรายชื่อ สถานท่ี ของผู�แทนจําหน�าย และราคาตู�แช�เย็นแสดงสินค�ารุ�นนั้น
ให�กับ กฟผ.  

16.1.3  เพ่ือเป+นการตรวจสอบว�าบริษัทมีการผลิต และจําหน�ายตู�แช�เย็นแสดงสินค�ารุ�นดังกล�าว 
กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผู�แทนจําหน�ายท่ีบริษัทแจ�งไว�
จํานวน 3 รายเป+นอย�างน�อย และผู�แทนจําหน�ายจะต�องสามารถส�งตู�แช�เย็นแสดงสินค�ารุ�น
นั้นๆ ให�กับ กฟผ. ได� ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในด�านการตลาด  

16.1.4  ตู�แช�เย็นแสดงสินค�ารุ�นท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต�องมีสัดส�วนการตลาดใน
ระยะเวลาไม�น�อยกว�า 6 เดือน ในสัดส�วนมากกว�าร�อยละ 1 (หรือท่ี กฟผ. กําหนด
ภายหลัง) ของจํานวนตู�แช�เย็นแสดงสินค�าท้ังตลาดในกลุ�มนั้นๆ  

16.1.5 กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช�ข�อมูลท่ี กฟผ. เชื่อว�าตู�แช�เย็นแสดงสินค�ารุ�นดังกล�าวไม�ได�
มีการผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

16.2 บริษัทสามารถนําข�อมูลของ กฟผ. ไปใช�ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ได�เฉพาะตู�แช�เย็นแสดงสินค�าท่ี
ได�มีการผลิตและจําหน�ายในตลาดในประเทศไทยตามท่ี กฟผ. ได�กําหนดไว�ในข�อ 16.1 ข�างต�นแล�ว
เท�านั้น 

16.3 ในกรณีท่ีบริษัทไม�ได�ดําเนินการผลิตตู�แช�เย็นแสดงสินค�า ท่ีได�ฉลากแสดงประสิทธิภาพจาก กฟผ. ตาม
ข�อกําหนดหรือบริษัทได�มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. จะแจ�งยกเลิกการเข�าร�วมโครงการ 
ของตู�แช�เย็นแสดงสินค�ารุ�นนั้นๆ โดยทางโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน และบริษัทจะต�อง
ดําเนินการดังนี้ 

16.3.1 บริษัทจะต�องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ของตู�แช�เย็นแสดงสินค�ารุ�นนั้นท่ี
อ�างอิงข�อมูลของ กฟผ. หรือท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทางโทรทัศน� วิทยุ 
หนังสือพิมพ� วารสารต�าง ๆ ไม�ให�เผยแพร�สู�สาธารณะภายใน 2 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. 
แจ�งโดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 

16.3.2 บริษัทจะต�องยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ� เช�นเดียวกับ ข�อ 16.3.1 สําหรับ
สื่อทางแผ�นป&ายท่ีปรากฏต�อสาธารณะ ภายใน 10 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งโดยโทรสาร 
และหรือจดหมายลงทะเบียน 
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16.4 ในกรณีท่ีบริษัทละเลยไม�ปฏิบัติตามข�อ 16.3.1 และหรือ 16.3.2หรือได�ปฏิบัติตามข�อ 16.3 แล�วและ
ได�มีการดําเนินการเป+นครั้งท่ี 2 กฟผ. จะดําเนินการดังต�อไปนี้ 

 16.4.1 กฟผ. จะยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ของบริษัทตลอดไป 
16.4.2 หากบริษัทยังโฆษณาประชาสัมพันธ� ต�อไป กฟผ.   จะแจ�งประกาศในหนังสือพิมพ�เก่ียวกับ

การยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร 
 16.5 รูปแบบฉลากท่ีสามารถลงโฆษณาได� 

  ให�แสดงส�วนประกอบท้ังหมดของฉลากตู�แช�เย็นแสดงสินค�ารุ�นท่ีได�รับฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.6 รูปแบบฉลากท่ีไม�สามารถลงโฆษณาได� 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ท้ังนี้เป+นไปตามข�อกําหนดการโฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพการไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�งประเทศ
ไทย วันท่ี 9 เมษายน 2539 
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17. มาตรการสําหรับบริษัทท่ีทําผิดข�อกําหนดของโครงการ 
กรณีท่ีผู�เข�าร�วมโครงการฯไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนดของโครงการฯ ในข�อใดข�อหนึ่งข�างต�น กฟผ. จะ

ดําเนินการ ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 กฟผ. จะแจ�งเตือน เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯปรับปรุงแก�ไขในประเด็นดังกล�าว 
ครั้งท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพในรุ�นนั้นๆ เป+นเวลา 1 ปB โดยขอฉลากฯคืน

ท้ังหมด และห�ามโฆษณาประชาสัมพันธ�ใดๆเก่ียวกับตู�แช�เย็นแสดงสินค�ารุ�นนั้นโดยอ�างอิงข�อมูล
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของ กฟผ. 

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

หมายเหตุ  หากผู�ประกอบการ(พิจารณาในนามบริษัทหรือเครื่องหมายการค�า) กระทําการปลอมหรือ
เลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 กฟผ. จะดําเนินการตาม มาตรการ ครั้งท่ี 3 
ทันที 

 

18. เคร่ืองหมายรับรองเบอร� 5 
 กฟผ. ได�จดเครื่องหมายแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 เป+นเครื่องหมาย ซ่ึงเจ�าของเครื่องหมายใช�

รับรองคุณภาพสินค�าหรือบริการผู�อ่ืนว�าคุณภาพหรือลักษณะของสินค�าหรือบริการนั้นมีคุณภาพหรือลักษณะเช�นใด 
เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล�วเจ�าของเครื่องหมายมีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวท่ีจะใช�เครื่องหมายท่ีได�จด

ทะเบียนไว� กรณีผู�อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจ�าของมีสิทธิฟ&องร�องและเรียกค�าเสียหายได� ถ�าผู�อ่ืนนําเครื่องหมาย
ไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟ&องให�เพิกถอนได� ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&านี้มีการจดทะเบียน
เครื่องหมายรับรองต�อกระทรวงพาณิชย� โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายให�การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�งประเทศไทย 
(กฟผ.) สํานักงานใหญ� ต้ังอยู�เลขท่ี 53 หมู� 2 ถนนจรัญสนิทวงศ�  ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
11130 เป+นผู�ดําเนินการ 

 
 ผู�ประกอบการท่ีจะได�รับเครื่องหมายรับรองสินค�า หรือผลิตภัณฑ�เบอร� 5 จาก กฟผ. ได�จะต�องมีคุณสมบัติ

ตามหลักเกณฑ�ต�อไปนี้ 
18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน�ายตู�แช�เย็นแสดงสินค�า ซ่ึงเป+นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดมี

สิทธิท่ีจะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าได�จาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึก
การอนุญาตท่ีได�ให�เครื่องหมายรับรองโดยจะเก็บไว� ณ ฝ1ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ&า  กฟผ.  
สํานักงานใหญ� 

18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&านี้ใช�กับตู�แช�เย็นแสดงสินค�า โดยอาจผลิตในประเทศหรือ
นําเข�าจากต�างประเทศ  และเป+นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเอกสารข�อกําหนดโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 ตู�แช�เย็นแสดงสินค�า 

18.3 การอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าจะต�องเป+นไปตามแบบและเง่ือนไขท่ี
กําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแห�งประเทศไทยท่ีใช�บังคับในขณะนั้น และตามข�อกําหนดของ
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 ตู�แช�เย็นแสดงสินค�า ซ่ึงกําหนดวิธีการควบคุมและป&องกันการ
ใช�เครื่องหมายโดยมิชอบ ท้ังนี้ผู�ได�รับอนุญาตจะต�องปฏิบัติให�เป+นไปตามเง่ือนข�อกําหนดโครงการ
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ฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 ตู�แช�เย็นแสดงสินค�า รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินค�าในด�าน
ประโยชน�ท่ีมีต�อการประหยัดพลังงานให�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะสามารถกระทําได� 

18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ�ต�อเม่ือได�รับ
อนุญาตจาก กฟผ. และปฏิบัติตามเง่ือนไขของข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 ตู�แช�
เย็นแสดงสินค�า ท่ีกําหนดไว�เท�านั้น 

18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าจะต�องปรากฏท่ีตัวสินค�าตามหลักเกณฑ�การติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพ โดยสามารถเห็นได�ชัดเจนและต�องใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�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�รับอนุญาต
นําไปใช�ผิดไปจากข�อบังคับนี้ หรือเม่ือ กฟผ. ได�รับการร�องเรียนจากผู�ซ้ือสินค�าหรือ กฟผ. ตรวจสอบ
ท้ังในด�านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

18.8 การแก�ไขข�อบังคับสําหรับการใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าจะทําได�ต�อเม่ือได�รับ
ความยินยอม กฟผ. เท�านั้น 

18.9 ผู�ประกอบการไม�สามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าเองไม�ว�ากรณีใดๆ ฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าท่ีนําไปติดบนเครื่องปรับอากาศต�องขอรับจาก กฟผ. เท�านั้น 
ตามระเบียบท่ีกําหนด 

18.10 ผู�ท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของ กฟผ. ถือเป+นความผิดตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกหรือท้ังจําท้ังปรับ กฟผ. จะ
ดําเนินการตามกฎหมายทางแพ�งและอาญาจนถึงท่ีสุด 

 

19. หน วยงานและสถานท่ีติดต อ 
19.1  ผู�รับผิดชอบ  : กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ฝ1ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ&า 
   การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ� 
19.2  สถานท่ีติดต�อ  : เลขท่ี 53 หมู� 2 ถนนจรัญสนิทวงศ� ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย  
   จังหวัดนนทบุรี11130 
19.3 หมายเลขโทรศัพท� ข�อกําหนดโครงการฯ : 0 2436 8381 และ 024368384 
 งานทดสอบ          :  0 2436 8382 และ 024368386 
 งานฉลากฯ :  0 2436 8383 และ 024368387 
 งานสุ�มกลับทดสอบ  :  0 2436 8143 และ 024368146 
19.4 หมายเลขโทรสาร  : 0 2436 8388 และ 0 2436 8297 
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20. เอกสารอ�างอิง 
1. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม ตู�แช�เย็นแสดงสินค�า 

มอก. 1235-2556” กระทรวงอุตสาหกรรม กทม. 
2. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. 2534 แก�ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. เครื่องหมายการค�า (ฉบับท่ี 2) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://labelno5.egat.co.th 



 

25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
แบบฟอร�ม กฟผ. 
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