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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5  
เครื่องซักผ�า 

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

มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป,นมาตรการท้ังให�ระดับหน�วยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟ'าฝ2ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองค�การของรัฐ ซ่ึงมีบทบาทอย�างชัดเจนในการมีส�วนร�วมรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อม
และสังคม จึงได�ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาอุปกรณ�ประสิทธิภาพสูง สําหรับติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�
ไฟฟ'า ภายใต�โครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5  

ด�วยกระทรวงพลังงานได�มอบหมายให� กฟผ. ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า โดยมี
จุดมุ�งหมายให�การใช�ไฟฟ'าของประเทศเป,นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการใช�
พลังงานโดยรวมของประเทศ ด�วยการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า (ฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 
หรือ ฉลากเบอร� 5) เพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมให�มีการผลิต นําเข�า จําหน�าย เพ่ือให�เกิดการเลือกใช�อุปกรณ�ไฟฟ'า
ประสิทธิภาพสูง จนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า เป,นท่ีเชื่อถือและรู�จักกันแพร�หลายในปBจจุบัน 

ในปC 2555 กฟผ. มีแผนงานท่ีจะให�เครื่องซักผ�า เป,นอีกหนึ่งอุปกรณ�ไฟฟ'าท่ีเข�าร�วมโครงการฉลากประหยัด
ไฟฟ'าเบอร� 5 กฟผ. จึงจัดทําประกาศเชิญร�วมประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 เครื่องซักผ�า เม่ือเดือน
พฤษภาคม 2555 และเม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2555 ได�มีการลงนามความร�วมมือ (Memorandum of Understanding 
หรือ MOU) ระหว�างนายสุทัศน� ปBทมศิริวัฒน� ผู�ว�าการการไฟฟ'าฝ2ายผลิตแห�งประเทศไทย กับผู�บริหารท่ีเข�าร�วม
โครงการฯ โดยมีนายอารักษ� ชลธาร�นนท� รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพลังงานร�วมเป,นสักขีพยาน 

จากความร�วมมือของผู�ผลิต/ผู�นําเข�า และ/หรือผู�จัดจําหน�ายท่ีให�การสนับสนุน โครงการฉลากประหยัด
ไฟฟ'าเบอร� 5 ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนําเข�า เป,นผลให�มีการจําหน�ายเครื่องซักผ�าท่ีติด
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าเกิดข้ึนในประเทศไทยต้ังแต�เดือนมกราคม 2556 เป,นต�นไป ซ่ึง
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด�านการอนุรักษ�พลังงาน และสิ่งแวดล�อม อีกท้ังสอดคล�องกับสภาวการณ�ด�าน
เศรษฐกิจ และพลังงานในปBจจุบัน โดยเป,นการส�งเสริมให�ประชาชนใช�ไฟฟ'าอย�างมีประสิทธิภาพอันจะเป,น
ประโยชน�ต�อประเทศชาติในระยะยาว 
  

2. ช่ือโครงการ 

ตามท่ี กฟผ. ได�มีการรณรงค�ให�มีการใช�อุปกรณ�ไฟฟ'าประสิทธิภาพสูง ภายใต�สัญลักษณ�ฉลากเบอร� 5 และ
กระทรวงพลังงานมีนโยบายให� กฟผ. รณรงค�ฉลากเบอร� 5 ให�เป,นท่ีแพร�หลายพร�อมกับรณรงค�ให�ประชาชนท่ัว
ประเทศร�วมใจกันประหยัดพลังงานและมีส�วนร�วมนั้น ในปC 2550 เพ่ือเป,นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 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�เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องซักผ�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�เครื่องซักผ�าท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า โดย

คํานึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ'าเป,นหลัก อันจะส�งผลรวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติโดยรวม 
 

6. แนวทางการดําเนินโครงการ 
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 เครื่องซักผ�า เป,นภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. สนับสนุน

ค�าใช�จ�าย ได�แก� ค�าทดสอบ ค�าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า ค�าโฆษณาและประชาสัมพันธ� ซ่ึง 
กฟผ. จะรับภาระค�าทดสอบกรณีผู�ผลิตในประเทศส�งทดสอบกับโครงการฯ ในครั้งแรกของรุ�นนั้นๆ สําหรับกรณี 
นําเข�า และผู�ผลิตในประเทศท่ีต�องการส�งทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไป (รุ�นเดิม) จะต�องรับภาระค�าทดสอบเอง  

6.1 กําหนดเกณฑ�มาตรฐานระดับประสิทธิภาพของเครื่องซักผ�าและดําเนินการให�มีการติดฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าของเครื่องซักผ�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�อมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องซักผ�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�มผู�ผลิต/ผู�นําเข�า และ/หรือผู�จัดจําหน�ายเครื่องซักผ�า 

ผู�แทนจากหน�วยงานทดสอบและ กฟผ. เพื่อพิจารณาดําเนินการให�เกิดตลาดเครื่องซักผ�าประสิทธิภาพสูง 
8.2 จัดทําแผนการดําเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเป'าหมายการดําเนินการ 
8.3 กําหนดขนาด รุ�น และรายละเอียดของเครื่องซักผ�าท่ีจะดําเนินการทดสอบ 
8.4 สุ�มตัวอย�างเครื่องซักผ�า 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�เครื่องซักผ�าประสิทธิภาพสูง 
8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 

 

9. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 เครื่องซักผ�า ได�มีการจัดการประชุมและกิจกรรมอย�าง

ต�อเนื่อง โดยได�รับความร�วมมือจากผู�เข�าร�วมโครงการฯ ซ่ึงในแต�ละการประชุมหรือกิจกรรมได�มีวาระสําคัญ ดังนี้ 
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2555     แจ�งข�อมูลด�านการตลาด การศึกษาค�าประสิทธิภาพเกณฑ�พลังงานและ

การกําหนดคุณสมบัติเครื่องซักผ�าแบบถังต้ัง ถังเด่ียว มาตรฐานท่ีใช�ใน
การทดสอบพร�อม อธิบายวิธีการทดสอบ และพิจารณาการกําหนดเกณฑ� 
แผนการติดฉลากฯ เพ่ือวางจําหน�าย และตําแหน�งการติดฉลากฯ พร�อม 
แจ�งข�อกําหนดโครงการฯ  

วันท่ี 18 กันยายน  2555      พิธีลงนามความร�วมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 
เครื่องซักผ�าระหว�างผู�ประกอบการ กับ กฟผ.  

วันท่ี 1 มกราคม  2556      เริ่มติดฉลากฯ เครื่องซักผ�าแบบถังต้ัง ถังเด่ียว เพ่ือวางสู�ท�องตลาดครั้งแรก 
วันท่ี 26 เมษายน 2560       แจ�งพิจารณาและกําหนดเพ่ิมขอบข�ายเครื่องซักผ�าแบบถังต้ัง ถังคู� แจ�งข�อมูล

ด�านการตลาด การศึกษาค�าประสิทธิภาพเกณฑ�พลังงานและการกําหนด
คุณสมบัติเครื่องซักผ�า  มาตรฐานท่ีใช�ในการทดสอบพร�อมอธิบายวิธีการ
ทดสอบ และพิจารณาการกําหนดเกณฑ� แผนการติดฉลากฯ  

วันท่ี 12 กันยายน 2560  แจ�งพิจารณาและกําหนดรายละเอียดมาตรฐานการทดสอบเครื่องซักผ�า
แบบถังต้ัง ถังคู�เพ่ิมเติม และกําหนดปรับเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ 

เดือนตุลาคม 2560  เริ่มติดฉลากฯ เครื่องซักผ�าแบบถังต้ัง ถังคู� เพ่ือวางสู�ท�องตลาดครั้งแรก 

ซ่ึงขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 เครื่องซักผ�า ยังคงดําเนินการต�อไปอย�างต�อเนื่อง 
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10. ข้ันตอนการขอเข�าร6วมโครงการ 

แบ6งเปDน 2 กรณี คือ กรณีปกติและกรณีย่ืนผลการทดสอบเครื่องซักผ�า 
1. กรณีปกติ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�มีผลการทดสอบเพ่ือหาค�าประสิทธิภาพเครื่องซักผ�ารุ�นท่ีต�องการ

ขอฉลากฯ ตามมาตรฐานการทดสอบหรือจากห�องปฏิบัติการท่ี กฟผ. กําหนด ดังนั้นผู�เข�าร�วม
โครงการฯ จะต�องจัดส�งตัวอย�างเครื่องซักผ�าพร�อมกับยื่นเอกสารประกอบให�ครบถ�วน เพ่ือให� กฟผ. 
ออกใบนําส�งผลิตภัณฑ�เพ่ือทดสอบให�กับห�องปฏิบัติการท่ี กฟผ. กําหนด ดําเนินการทดสอบค�า
ประสิทธิภาพต�อไป  

2. กรณีย่ืนผลการทดสอบ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ มีผลการทดสอบค�าประสิทธิภาพเครื่องซักผ�า ตาม
มาตรฐานการทดสอบ ข�อท่ี 12 และทดสอบจากห�องปฏิบัติการทดสอบท่ีได�รับการรับรองตาม 
มอก.17025-2548 ท่ีได�ขอบข�ายตามข�อท่ี 12 ซ่ึงผู�เข�าร�วมโครงการฯ ยื่นผลการทดสอบและ
เอกสารประกอบเพ่ือให� กฟผ. ดําเนินการข้ันตอนต�อไป โดยผลการทดสอบต�องมีอายุไม�เกิน 2 ปC 
นับจากวันท่ีแจ�งผลการทดสอบตามใบรายงานผลการทดสอบ  

10.1 ผู�ผลิต/ผู�นําเข�า และ/หรือผู�จัดจําหน�ายท่ีประสงค�เข�าร�วมโครงการฯ* ต�องยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนด
โครงการฯ โดยผู�มีอํานาจลงนามหรือผู�ได�รับมอบอํานาจลงนามพร�อมประทับตราบริษัท ในหนังสือ
ยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 เครื่องซักผ�าและส�งกลับท่ีฝ2าย
ปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ'า กฟผ. สํานักงานใหญ� ในการขอเข�าร�วมโครงการฯ ครั้งแรก หรือเม่ือ 
กฟผ. ดําเนินการแจ�งปรับปรุงเพ่ือให�ยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฯ 

10.2 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องยื่นแบบแจ�งความจํานงและต�องกรอกรายละเอียดเครื่องซักผ�าตาม
แบบฟอร�ม เสนอ กฟผ. พร�อมท้ังจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

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

- แบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการ (WM - 01)** 
- แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลการทดสอบเครื่องซักผ�า (WM- 02 )***  
- แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอเทียบรุ�นเครื่องซักผ�า (WM-02A) 
- แบบรายการรายละเอียดการขอเทียบรุ�นเครื่องซักผ�า (WM-02B) 

เอกสารประกอบ 
 - ใบรับแจ�งประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (ร.ง.2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 

หรือใบอนุญาตให�ใช�ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) หรือใบรับรองจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

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

 - ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให�ต�องเป,นไปตามมาตรฐาน 
(มอ.4) ในกรณีผลิตในประเทศหรือใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให�ต�องเป,นไปตามมาตรฐานเข�ามาเพ่ือจําหน�ายในราชอาณาจักร (มอ.6) ในกรณีนําเข�า 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เครื่องซักผ�าใช�ในท่ีอยู�อาศัย มอก.1462-2548 
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 - รายละเอียดแบบโครงสร�าง (Drawing) และระบบไฟฟ'า 
1. แบบโครงสร�าง เครื่องซักผ�า  

    2. รายละเอียดคุณสมบัติ (Specification)  
    3. ภาพถ�ายเครื่องซักผ�าท่ีขอทดสอบ 
 - ผลการทดสอบเครื่องซักผ�า ตามมาตรฐานการทดสอบ ข�อท่ี 12 และทดสอบจากห�องปฏิบัติการ

ทดสอบท่ีได�รับการรับรองตาม มอก.17025-2548 ท่ีได�ขอบข�ายตามข�อที่ 12 (เฉพาะกรณียื่น
ผลการทดสอบ) 

หมายเหตุ  
*  ผู�ผลิต/ผู�นําเข�า และ/หรือผู�จัดจําหน�ายท่ีประสงค�เข�าร�วมโครงการฯ ซ่ึงรวมถึงผู�ผลิต ผู�รับจ�าง

ผลิตและผู�จ�างผลิต ต�องยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฯ  
**  ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ท่ีรับจ�างผลิต (Original Equipment Manufacturer - OEM) ส�ง

แบบฟอร�ม WM - 01 ของท้ังผู�เข�าร�วมโครงการฯ ท่ีรับจ�างผลิตและเจ�าของแบรนด�พร�อมเอกสาร
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า 

***สําหรับกรณีเทียบรุ�นสามารถเทียบรุ�นได�ไม�จํากัดจํานวนรุ�นในการส�งทดสอบคราวเดียวกัน 
และการยืนขอเทียบรุ�นภายหลัง เป,นไปตาม ข�อท่ี 11   

****เอกสารยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฯ รวมท้ังเอกสารการขอส�งทดสอบ การขอฉลากฯ 
หรือเอกสารท่ียื่นกับโครงการฯ นั้น ต�องลงนาม โดยผู�มีอํานาจลงนามหรือผู�ได�รับมอบอํานาจ 
กรณีลงนามโดยผู�ได�รับมอบอํานาจ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องส�งหนังสือมอบอํานาจให� กฟผ. 
ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู�ได�รับมอบอํานาจ  

- ใบ ร.ง.2, ร.ง.4, กนอ., ภพ. 20, หนังสือรับรองจดทะเบียนเป,นนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมาย
แพ�งและพาณิชย�) และหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า ส�งในครั้งแรกท่ีเข�าร�วม
โครงการฯ และส�งเอกสารปรับปรุงข�อมูล (Update) ให� กฟผ. เป,นรายปC และในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�อง ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องแจ�งและส�งข�อมูล
เพ่ิมเติมให�กับ กฟผ. 

กรณีขอเทียบรุ6น ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี ้
1. แบบโครงสร�าง (Drawing) ของชิ้นส�วนอุปกรณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงโดยมิใช�อุปกรณ�หลัก 

    2. ในกรณีท่ีเครื่องซักผ�าท่ีขอเทียบรุ�น มีหลายรุ�นในคราวเดียวกันให�ส�งแบบโครงสร�าง (Drawing)    
    และระบบไฟฟ'าของเครื่องซักผ�าต�นแบบเพียง 1 ชุด เท�านั้น  

    3. ภาพถ�ายเครื่องซักผ�าท่ีขอทดสอบและเทียบรุ�น  
    4. ท้ังนี้การเทียบรุ�นสามารถเทียบกับตัว Main Model ท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
    -  เป,นรุ�นท่ีมีการขอฉลากฯ แล�ว 
    -  เป,นรุ�นท่ีมีการทดสอบจรงิ โดยมีผลการทดสอบไม�เกิน 2 ปC นับจากวันแจ�งผลการทดสอบ 
       จนถึงวนัท่ียื่นขอเทียบรุ�น  
    -  ไม�เป,นรุ�นท่ีสุ�มกลับทดสอบไม�ผ�าน  
 สําหรับการเทียบรุ�นอาจจะขอเทียบรุ�นได�หลายคราวก็ได� แต�รุ�นได�ฉลากฯ มาจากการเทียบรุ�น 
(ไม�ได�ทดสอบ) ไม�สามารถใช�เป,นตัว Main Model สําหรับการเทียบรุ�นได� 

10.3 กฟผ. กําหนดวันส�งตัวอย�างทดสอบเครื่องซักผ�าท่ีหน�วยงานทดสอบ (เฉพาะกรณีปกติ) 
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หลังจาก กฟผ. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารว�าครบถ�วนและถูกต�องหรือไม� พร�อมท้ัง
ตรวจสอบรายละเอียดข�อมูลของเครื่องซักผ�าโดยพิจารณา ขอบข�ายเครื่องซักผ�า การดําเนิน
มาตรการลงโทษเรื่องการสุ�มกลับทดสอบหรือเป,นรุ�นเดิมหรือไม� และภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบ ซ่ึง
ถ�าเอกสารครบถ�วนและถูกต�องเรียบร�อยแล�ว กฟผ. จะนัดวันส�งตัวอย�างเครื่องซักผ�า โดยการส�งเครื่อง
ซักผ�าเพ่ือทดสอบค�าประสิทธิภาพ เป,นไปตาม ข�อท่ี 11 

10.4 การตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องซักผ�า (เฉพาะกรณีปกติ) 
  เม่ือหน�วยงานทดสอบรับตัวอย�างทดสอบเครื่องซักผ�าไว� จะตรวจสอบรายละเอียดของ

ตัวอย�างทดสอบ ซ่ึงตัวอย�างทดสอบจะต�องตรงกันกับรายละเอียดในเอกสารท่ีผู�เข�าร�วมโครงการฯ 
ยื่นแบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบเครื่องซักผ�า 

10.5 หน�วยงานทดสอบทดสอบเครื่องซักผ�าตามมาตรฐาน เป,นไปตาม ข�อท่ี 12 (เฉพาะกรณีปกติ)  
หมายเหตุ -  เมื่อทดสอบตัวอย�างเครื่องซักผ�าแล�วเสร็จ ขอให�ผู �เข�าร�วมโครงการฯ ติดต�อรับ

ตัวอย�างเครื่องซักผ�าท่ีทดสอบคืนหลังจากท่ีทําการทดสอบแล�วเสร็จภายในระยะเวลา 
10 วัน 

10.6 หน�วยงานทดสอบแจ�งผลการทดสอบเครื่องซักผ�าให� กฟผ. ทราบ (เฉพาะกรณีปกติ) 
10.7 กฟผ. แจ�งผลการทดสอบเครื่องซักผ�าให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ทราบ 

กฟผ.จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจ�งผลการทดสอบพร�อมระดับประสิทธิภาพให�
ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ทราบ โดยการกําหนดระดับประสิทธิภาพ เป,นไปตาม ข�อท่ี 13  
หมายเหตุ -  กรณีผู�เข�าร�วมโครงการฯ เป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายการทดสอบ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�อง

ดําเนินการชําระเงินให�แล�วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได�รับใบแจ�งค�าบริการทดสอบ
จากหน�วยงานทดสอบ หากยังไม�ชําระเงินท่ีหน�วยงานทดสอบ กฟผ.จะยังไม�แจ�งผลการ
ทดสอบให�กับผู�เข�าร�วมโครงการฯ และไม�ทดสอบเครื่องซักผ�ารุ�นอ่ืนด�วย 

10.8 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องตอบรับผลการทดสอบและแจ�งแผนการผลิตรายเดือนให� กฟผ.  
 เม่ือผู�เข�าร�วมโครงการฯ ได�รับแจ�งผลการทดสอบแล�ว ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องทําหนังสือ
ตอบรับผลการทดสอบให� กฟผ. ไม�ว�าจะรับผลการทดสอบหรือไม�รับผลการทดสอบก็ตาม ซ่ึงในกรณี
ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องการขอฉลากฯ ให�แจ�งความต�องการพร�อมข�อมูลการผลิตให� กฟผ. ทราบ 
การตอบรับผลการทดสอบแบ6งเปDน 2 กรณี คือ 
     กรณีท่ี 1 ผู�เข�าร6วมโครงการฯ รับผลการทดสอบ 

ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องตอบรับผลการทดสอบภายใน 7 วันทําการ หลังจากได�รับ
หนังสือแจ�งผลการทดสอบอย�างเป,นทางการจาก กฟผ. โดยส�งแบบฟอร�ม เสนอ กฟผ. ดังนี้ 

- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเครื่องซักผ�า (WM - 03)  
 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ สามารถเลือกระบุค�าประสิทธิภาพท่ีแสดงบนหน�าฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าได� การระบุค�าประสิทธิภาพต�องมีค�าไม�น�อยกว�าค�า
ประสิทธิภาพท่ีได�จากผลการทดสอบ และต�องอยู�ในเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ (เบอร�) 
ท่ีได�จากผลการทดสอบ ซ่ึงค�าประสิทธิภาพท่ีระบุจะใช�เป,นเกณฑ�ในการสุ�มกลับ
ทดสอบต�อไป 
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ข�อ รายการ การระบุค6าหน�าฉลากฯ (declare) 
1 ค�าประสิทธิภาพ  ค�าไม�น�อยกว�าค�าได�จากผลการทดสอบ 

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

- ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�
ไฟฟ'าเครื่องซักผ�า (WM - 04) 

  หากพ�นระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะถือว�าผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�ตอบรับผลการทดสอบ 
กฟผ. จะดําเนินการตามข�อท่ี 10.8 กรณีท่ี 2 
กรณีท่ี 2 ผู�เข�าร6วมโครงการฯ ไม6รับผลการทดสอบ 

ผู�เข�าร�วมโครงการฯ กรอกแบบรายการตอบรับผลการทดสอบเครื่องซักผ�า ( WM - 03) ระบุ
ไม�ยินดีขอรับผลการทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ พร�อมระบุสาเหตุท่ีไม�รับผลการทดสอบ 

หมายเหตุ  กรณี กฟผ. เป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบ หากผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�รับผล
การทดสอบ กฟผ. ดําเนินการเรื่องค�าทดสอบ ดังนี้ 
- กรณีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�รับผลการทดสอบและต�องการปรับปรุงเพ่ือส�งทดสอบ

ใหม� ในรุ�นเดิม ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องเป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบ
ครั้งต�อไป (ครั้งท่ี 2 ข้ึนไป) 

- กรณีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�รับผลการทดสอบ และไม�ปรับปรุงเครื่องซักผ�า หาก
ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องการส�งเครื่องซักผ�าทดสอบรุ�นใหม� ผู�เข�าร�วมโครงการฯ 
จะต�องเป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบเพ่ือชดเชยกับการทดสอบเครื่องซักผ�า
ในรุ�นเดิมท่ีไม�รับผลการทดสอบ 

- กรณีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�ตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดและ
ล�วงเลยไปจนถึง 30 วัน กฟผ. จะยกเลิกผลการทดสอบนั้น และผู�เข�าร�วมโครงการฯ 
ต�องรับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบค�าทดสอบรุ�นอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุ�นเดิม 

10.9  กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า ตามแบบรายการตอบรับผลการทดสอบ
เครื่องซักผ�าและตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ'าเครื่องซักผ�า 

10.10 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ รับมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า 
10.11 ข�อปฏิบัติในการรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าหลังจากผ�านการทดสอบ 

10.11.1  หลังจากได�รับฉลากฯ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องติดฉลากฯ เครื่องซักผ�าในรุ�นนั้นๆ 
ภายในระยะเวลา 1 เดือน 

10.11.2 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องติดฉลากฯ ในรุ�นท่ี กฟผ. รับรองให�ตรงกับรุ�นตาม มอก. และ
จะต�องจัดทําเอกสารส�งเสริมการขาย และโฆษณาต�อผู�บริโภคในชื่อเดียวกัน โดยการ
โฆษณาประชาสัมพันธ� เป,นไปตาม ข�อท่ี 16 

10.11.3  ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ติดฉลากฯ เครื่องซักผ�า เป,นไปตาม ข�อท่ี 14.2 
10.11.4  ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�สามารถจัดทําฉลากฯ เองไม�ว�ากรณีใดๆ ฉลากฯ ท่ีนําไปติดบน

เครื่องซักผ�าต�องขอรับจาก กฟผ. เท�านั้น เป,นไปตาม ข�อท่ี 18  
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10.11.5 การขอฉลากฯ ให�ขอได�อย�างต�อเนื่อง ห�ามขอเพ่ือนําไปกักตุน เนื่องจาก กฟผ. ต�อง
เปลี่ยนหน�าฉลากฯ ตามการเปลี่ยนแปลงของค�าไฟฟ'า, เปลี่ยนปC ค.ศ. หรือดําเนิน
มาตรการลงโทษในสุ�มกลับทดสอบ เป,นต�น และเครื่องซักผ�ารุ�นใดได�หยุดขอฉลากฯ 
เกิน 2 ปC จะยกเลิกฉลากฯ ในรุ�นนั้นๆ 

10.11.6 กรณีท่ีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องการเปลี่ยนชื่อรุ�นก�อนแจ�ง กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลากฯ ให�
ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ทําหนังสือเพ่ือเปลี่ยนชื่อรุ�นแจ�ง สมอ. เพ่ือขอเอกสาร มอก.ชื่อรุ�น
ใหม�และทําหนังสือเปลี่ยนชื่อรุ�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�าทดสอบประสิทธิภาพเครื่องซักผ�า 
กฟผ. รับภาระค6าทดสอบในกรณี ดังนี้ 

-  ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ที่ผลิตในประเทศ ที่ดําเนินการส�งทดสอบตัวอย�างเครื่องซักผ�า
เพ่ือทดสอบหาค�าประสิทธิภาพครั้งแรกของรุ�นนั้นๆ ทั้งนี้ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องส�ง
เอกสารและดําเนินการตามข�อกําหนดโครงการฯ โดยเครื่องซักผ�ารุ �นนั้นต�องได�รับ
ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาข�อกําหนดให�เป,นไปตาม
มาตรฐาน (แบบ มอ.4) แล�วเท�านั้น 

ผู�เข�าร6วมโครงการฯ รับภาระค6าทดสอบในกรณี ดังนี้ 
- ผู�นําเข�า : รับภาระค�าทดสอบเองท้ังหมด 
- ผู�ผลิตในประเทศ : รับภาระค�าทดสอบในกรณีต�อไปนี้ 

� กรณีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ส�งตัวอย�างทดสอบเครื่องซักผ�ารุ�นเดิม ครั้งท่ี 2 ข้ึนไป 
เนื่องจากการส�งตัวอย�างทดสอบเครื่องซักผ�าครั้งแรกไม�ผ�านเกณฑ�ประสิทธิภาพ
ของโครงการฯ หรือผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพแต�ไม�พอใจผลทดสอบ 
ต�องการปรับปรุงและส�งทดสอบใหม�ในรุ�นเดิม การส�งทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไป
ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องรับภาระค�าทดสอบเพ่ือชดเชยกับการทดสอบครั้งแรก 

� กรณีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�ผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพของโครงการฯ ในการ
ส�งทดสอบครั้งแรก และไม�มีการปรับปรุงรุ�นเดิมเพ่ือทดสอบใหม� ผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ต�องรับภาระค�าทดสอบรุ�นอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุ�นเดิม 

� ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องแจ�งยืนยันตอบรับผลการทดสอบ และแจ�งปริมาณการ
ผลิต ตามระยะเวลาท่ีกําหนดหากล�วงเลยไปจนถึง 30 วัน กฟผ. สงวนสิทธิ์ใน
การรักษาสภาพผลการทดสอบนั้นเป,นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ไม�สามารถใช�ผลการทดสอบดังกล�าวได�อีก และผู�เข�าร�วมโครงการฯ 
ต�องรับภาระค�าทดสอบรุ�นอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุ�นเดิม  

� กรณีท่ีเครื่องซักผ�านั้นผลิตจากผู�เข�าร�วมโครงการฯ ที่รับจ�างผลิต (OEM) ถ�า
หากส�งตัวอย�างเครื่องซักผ�าทดสอบแล�วไม�ผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพของ
โครงการฯ หรือตอบรับว�าไม�รับผลการทดสอบ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ที่รับจ�าง
ผลิต (OEM) ต�องเป,นผู�รับภาระค�าทดสอบ 
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� กรณีผู�เข�าร�วมโครงการฯ แจ�งขอรับฉลากฯ แต�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�มารับ
ฉลากฯ ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งรับฉลากฯ ผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ต�องรับภาระค�าทดสอบในรุ�นนั้น 

� กรณีท่ีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ทดสอบผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพของโครงการฯ 
แล�วไม�ขอฉลากฯ หรือได�รับฉลากฯ แล�ว แต�ไม�ดําเนินการผลิต ผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ต�องรับภาระค�าทดสอบในรุ�นนั้น 

10.12.2 ค�าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า : กฟผ. เป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายใน
การจัดทําฉลากฯ ท้ังหมด ยกเว�นกรณี ต�อไปนี้ 
� กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามท่ีผู�เข�าร�วมโครงการฯ แจ�งขอรับฉลากฯ แต�ผู�เข�าร�วม

โครงการฯ ไม�มารับฉลากฯ ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งให�มา
รับฉลากฯ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องเป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ 
ท่ี กฟผ. ได�ดําเนินการแล�วท้ังหมด 

� หลังจากได�รับฉลากฯ แล�ว แต�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�มีการผลิต ผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ต�องเป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. ได�
ดําเนินการแล�วท้ังหมด 

� กรณีท่ี กฟผ. จัดทําฉลากฯ ตามท่ีผู�เข�าร�วมโครงการฯ แจ�งขอรับฉลากฯ แต�
ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องการเปลี่ยนรายละเอียดของผู�เข�าร�วมโครงการฯ เช�น 
ยี่ห�อ ชื่อรุ�น เป,นต�น ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องแสดงเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับ
รายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลง เช�น หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค�า เอกสารท่ีได�รับรองจาก สมอ. เป,นต�น พร�อมทําหนังสือขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดังกล�าวแจ�งมายัง กฟผ. เพ่ือจัดทําฉลากฯ ใหม� ท้ังนี้ ผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ต�องเป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. ได�
ดําเนินการแล�วท้ังหมด 

� กรณี กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามท่ีผู�เข�าร�วมโครงการฯ แจ�งขอรับฉลากฯ แต�มี
ความผิดท่ีเกิดจากผู�เข�าร�วมโครงการฯ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องเป,นผู�รับภาระ
ค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. ได�ดําเนินการแล�วท้ังหมด 
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ข้ันตอนการขอเข�าร6วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เครื่องซักผ�า 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรณีผู�เข�าร�วมโครงการฯ 
ต�องการทดสอบเครื่องซักผ�า 
ใหม�และจะส�งทดสอบครั้งท่ี 2 
ขึ้นไป ต�องออกค�าใช�จ�ายการ

ทดสอบท้ังหมด 

ผู�เข�าร�วมโครงการฯ  ตอบรับผลการทดสอบ (WM– 03) 
 และแจ�งแผนการผลิต/นําเข�ารายเดือน (WM – 04) 

 

ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ยื่นแบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการฯ ประกอบด�วย  
- แบบฟอร�ม  WM - 01, WM - 02, รูปถ�าย 
- ใบ มอ.4 หรือ มอ.6 ตาม มอก.1462 - 2548  
- 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. รายปC) 
- ผลการทดสอบเครื่องซักผ�า ตามข�อกําหนดโครงการฯ (เฉพาะกรณียื่นผลการทดสอบ) 

ตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องซักผ�าท่ีหน�วยงานทดสอบ (เฉพาะกรณีปกติ)  
 

ทดสอบเครื่องซักผ�า โดยหน�วยงานทดสอบ  
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดและข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 (เฉพาะกรณีปกติ)  

หน�วยงานทดสอบแจ�งผลการทดสอบให� กฟผ. ทราบ (เฉพาะกรณีปกติ) 

กฟผ. แจ�งผลการทดสอบให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ  ทราบ 
 

กฟผ. กําหนดนัดวันส�งตัวอย�างทดสอบเครื่องซักผ�า (เฉพาะกรณีปกติ) 
 

รับผล 

ผู�เข�าร�วมโครงการฯ รับมอบฉลากฯ 

ไม�รับผล
ผล 

กฟผ. ส่ังพิมพ�ฉลากฯ ตามแบบฟอร�ม WM – 03 

ผู�ผลิต/ผู�นําเข�า และ/หรือผู�จัดจําหน�ายลงนามยืนยัน/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. การส6งเคร่ืองซักผ�าเพ่ือทดสอบค6าประสิทธิภาพ 
• ขอบข6ายเครื่องซักผ�าท่ีสามารถส6งเข�าร6วมโครงการฯ มีดังนี้  

- ประเภท เครื่องซักผ�าแบบถังต้ัง ถังเด่ียว และเครื่องซักแบบผ�าถังต้ัง ถังคู� 
- ขนาดท่ีกําหนดไม�เกิน 30 กิโลกรัม 
- ใช�งานกับไฟฟ'ากระแสสลับเฟสเดียว สามเฟส แรงดันไฟฟ'าท่ีกําหนดไม�เกิน 250 V และ 480 V 

ตามลําดับ  
- เครื่องซักผ�าท่ีผลิตท้ังในประเทศหรือนําเข�า เพ่ือจําหน�ายในประเทศไทย  
- ไม�เป,นรุ�นท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ'าของโครงการฯ ภายใน 1 ปC นับจาก

การแจ�งผลสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ'า 
 ท้ังนี้ เครื่องซักผ�าดังกล�าว ต�องผ�านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เครื่องซักผ�าท่ีใช�ในท่ี
อยู�อาศัย มอก. 1462 - 2548 

• การส6งตัวอย6างทดสอบ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องส�งเครื่องซักผ�า ตาม วัน เวลาท่ีกําหนด ท่ีหน�วยงาน
ทดสอบ หรือการไฟฟ'าฝ2ายผลิตแห�งประเทศไทย สํานักงานใหญ�  
การส6งตัวอย6างทดสอบแบ6งออกเปDน 2 กรณี คือ 

แบ�งออกเป,น 3 กรณี คือ 

กรณีท่ี 1 การส6งทดสอบแบบปกติ  
ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ส�งทดสอบเครื่องซักผ�าเพ่ือทดสอบจํานวน 1 เครื่อง ต�อ 1 รุ�น ซ่ึงต�องมี
ลักษณะเหมือนกันกับผลิตภัณฑ�ท่ีจะผลิตเพ่ือจําหน6ายจริง    

กรณีท่ี 2 การส6งทดสอบเพ่ือเทียบรุ6น  
การเทียบรุ
น หมายถึง การใช�ผลการทดสอบเครื่องซักผ�าเพียง 1 รุ�น เป,นค�าแทนผลการทดสอบ
เครื่องซักผ�ารุ�นอ่ืนๆ ได� โดยเครื่องซักผ�ารุ�นท่ีใช�ผลร�วมต�องมีคุณสมบัติท่ีมีผลต�อค�าประสิทธิภาพ
เหมือนกัน เพียงเปลี่ยนแปลงข�อมูลผลิตภัณฑ� เช�น  เปลี่ยนชื่อรุ�น ชื่อเครื่องหมายการค�า สี เป,นต�น 
การเทียบรุ�น ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องส�งตัวอย�างเครื่องซักผ�าในรุ�นท่ี กฟผ. สุ�มเลือกเพ่ือทํา
การทดสอบ ซ่ึงผู�เข�าร�วมโครงการฯ ใช�ผลทดสอบเทียบรุ�นกันได�จะต�องเป,นไปตามข�อกําหนด 
ดังต�อไปนี้ 

  อุปกรณ�หลักของเครื่องซักผ�าท่ีจะต�องไม6ให�มีการเปล่ียนแปลง  
1) โครงสร�างและอุปกรณ�ไฟฟ'า ได�แก� ถังซัก แกนซัก ใบพัดซัก มอเตอร� เป,นต�น 
2) โปรแกรมการซัก ท่ีใช�ทดสอบเพ่ือติดฉลากฯ  
3) อุปกรณ�อ่ืนๆ ท่ีมีผลให�ค�าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องซักผ�าเปลี่ยนแปลง 

  อุปกรณ�ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได�ตามข�อกําหนด 
1) ชื่อรุ�น ชื่อเครื่องหมายการค�า และสี 
2) อุปกรณ�อ่ืนๆ ท่ีไม�มีผลต�อค�าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องซักผ�า 

ท้ังนี้บริษัทต�องส�งข�อมูลทางไฟฟ'าและแบบโครงสร�างให�ชัดเจน รวมทั้งใบมอ. 4 หรือ 
มอ.6 เพื่อให� กฟผ. ดําเนินการพิจารณาและเลือกรุ�นท่ีเป,นตัวหลัก (Main model) การเทียบรุ6น
สามารถเทียบรุ6นได�ไม6จํากัดจํานวน ท้ังในคราวเดียวกันและย่ืนขอเทียบรุ6นในภายหลัง  
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โดย กฟผ. กําหนดตัวหลัก (Main model) ในการยื่นขอเทียบรุ�นในภายหลัง ต�องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

- ต�องเป,นรุ�นท่ีมีการขอฉลากฯ  ในช�วงเวลาท่ีมีการขอเทียบรุ�น 
- ต�องเป,นรุ�นท่ีมีการทดสอบจริง โดยสามารถใช�ผลการทดสอบของตัวหลัก 

 (Main model) ได�ไม�เกิน 2 ปC นับจากวันแจ�งผลการทดสอบ จนถึงวันท่ีขอเทียบรุ�น 
- ตัวหลัก (Main model) ต�องไม�เป,นรุ�นท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบประสิทธิภาพ

การใช�ไฟฟ'าของโครงการฯ  
หมายเหตุ - การเทียบรุ�น สามารถเทียบได�กับรุ�นท่ีมีการส�งทดสอบกรณีปกติและยื่นผลการทดสอบ 
  - กรณีเทียบรุ�นท่ีมีการส�งทดสอบกรณีปกติ กฟผ. จะดําเนินการสุ�มเลือกเครื่องซักผ�า 1 รุ�น 

  ทดสอบค�าประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อเป,นค�าแทนผลการทดสอบเครื่องซักผ�ารุ�นอ่ืนๆ ซึ่ง
  ถือว�าเป,นตัวหลัก 

12. การทดสอบเคร่ืองซักผ�า 
การทดสอบเครื่องซักผ�าในโครงการฯ จะดําเนินการทดสอบเครื่องซักผ�า ซ่ึงมีรายละเอียดการทดสอบ

ดังต�อไปนี้ 
การทดสอบเครื่องซักผ�าในโครงการฯ จะดําเนินการทดสอบเครื่องซักผ�าแบบหมุนตามแนวแกนต้ัง ท่ีมี

โปรแกรมควบคุมหรือตัวต้ังเวลาทํางาน ตลอดรอบการทํางาน ซ่ึงประกอบด�วยการซัก ล�าง และการปB�นสลัดน้ําท่ี
ต�อเนื่องกัน ซ่ึงมีรายละเอียดการทดสอบดังต�อไปนี้ 

12.1 มาตรฐานการทดสอบ 
การทดสอบเครื่องซักผ�าดําเนินการทดสอบโดยใช�หลักการเทียบเท�ากับมาตรฐานสากล (The 

International Electrotechnical Commission: IEC) ในการทดสอบเครื่องซักผ�านี้ ทางหน�วยงาน
ทดสอบจะมีห�องปฏิบัติการท่ีมีระบบการควบคุมเสถียรภาพทางไฟฟ'า เช�น แรงดันไฟฟ'า ความถ่ี เป,น
ต�น มีระบบควบคุมสภาวะแวดล�อม เช�น อุณหภูมิ ความชื้น และชุดอุปกรณ�ควบคุมคุณภาพของน้ํา
สําหรับทดสอบ เพ่ือเป,นการควบคุมการทดสอบให�อยู�ในสภาวะเดียวโดยตลอดการทดสอบ และ
ห�องปฏิบัติการได�รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025 - 2548 

มาตรฐานการทดสอบเครื่องซักผ�าท่ีจะทําการทดสอบนี้ กําหนดข้ึนโดยใช�เอกสารมาตรฐานต�อไปนี้
เป,นแนวทาง 

-  IEC 60456 : 2010, Clothes washing machines for household use - Methods for 
measuring the performance 

-  ข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 เครื่องซักผ�า 
  

12.2 การทดสอบ 
12.2.1 ข�อกําหนดท่ัวไป 

12.2.1.1 ควบคุมอุณหภูมิแวดล�อมในการทดสอบท่ี 23 ± 2 ºC ตลอดการทดสอบ 
12.2.1.2 แหล�งจ�ายไฟฟ'า ควบคุม แรงดันไฟฟ'า 220 V ± 2 % และความถ่ี 50 Hz ± 1 % 

ตลอดการทดสอบ 
12.2.1.3 ควบคุมอุณหภูมิน้ําเข�าท่ี 20 ± 2 ºC มีความกระด�างของน้ําท่ี 2.5 ± 0.2 

mmol/l (สําหรับการปรับสภาพน้ําให�อ�างอิงตาม IEC 60734:2001)  
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12.2.1.4 รายละเอียดในการทดสอบให�เป,นไปตามท่ี การไฟฟ'าฝ2ายผลิตแห�งประเทศไทย 
กําหนด ดังนี้ 

เครื่องซักผ�าแบบถังต้ัง ถังเด่ียว 
-  โปรแกรมในการทดสอบใช�โปรแกรมท่ีผู�ผลิตระบุ 

-  ระดับน้ํา และข้ันตอนการทดสอบตามโปรแกรมท่ีผู�ผลิตระบุ 
เครื่องซักผ�าแบบถังต้ัง ถังคู� 

-  ระดับน้ําท่ีใช�ตามท่ีผู�ผลิตระบุไว�ในคู�มือการใช�งาน หรือใบนําส�ง กฟผ. หรือ ใช�ระดับ
น้ําสูงสุด  

-  โปรแกรมในการทดสอบใช� Standard หรือ Normal (Default Program) 
-  ระยะเวลาในการซัก 15 ± 0.5 นาที  
-  ระยะเวลาในการปB�นสลัดน้ําสองครั้งๆ ละ 5 ± 0.5 นาที 
-  ระยะเวลาในการล�าง 5 ± 0.5 นาที  
-  ระยะเวลาในการปB�นแห�งสองครั้งๆ ละ 5 ± 0.5 นาที รวมเวลาท้ังหมด 10 ± 1 นาที 
-  รวมเวลาในการทดสอบท้ังหมด 40 ± 3 นาที  

12.2.2 เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบและอุปกรณ� 
12.2.2.1 คุณสมบัติของเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบและอุปกรณ�ท่ีใช�ในการทดสอบ

เครื่องซักผ�าในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการประเมินค�าพลังงานให�เป,นไปตามท่ีกําหนด
ข�อ 5.4 อ�างอิงตาม IEC 60456:2010 

12.2.2.2 ความถูกต�องในการวัด (Accuracy) สําหรับเครื่องมือวัดให�เป,นไปตาม ข�อ 5.5 
อ�างอิงตาม IEC 60456:2010 

12.2.3 การเตรียมทดสอบเครื่องซักผ�า และวัสดุทดสอบ 
12.2.3.1 ในการเตรียมเครื่องซักผ�าสําหรับการทดสอบหาค�าพลังงาน ให�ดําเนินตามข�อ 

6.2.1 อ�างอิงตาม IEC 60456:2010 
12.2.3.2 ให�เตรียมผงซักฟอกตามข�อ 6.3 อ�างอิงตาม IEC 60456:2010 
12.2.3.3 ในการทดสอบให�ใช�ผ�าฝ'าย 100% โดยให�เตรียมผ�ามาตรฐานทดสอบตามข�อ 

6.4 อ�างอิงตาม IEC 60456:2010 
-  ไม�ต�องบรรจุผ�าเป��อนมาตรฐาน โดยถ�าจําเป,นให�เพ่ือผ�าเช็ดหน�า (towel) 
 เพ่ือให�ได�น้ําหนักใกล�เคียงกับความจุท่ีกําหนด (+/- 100 กรัม) 
-  ไม�ต�องคํานึงถึงการ Balance อายุของผ�าทดสอบมาตรฐาน โดยแต�ละชนิด

นั้นยอมให�ใช�ได�ถึงรอบการซักได�ไม�เกิน 80 รอบ 
12.2.4 วิธีการทดสอบ 

12.2.4.1 การทดสอบการใช�พลังงาน (Energy consumption) ให�เป,นไปตามข�อ 8.1, 
8.2 และ 8.6 โดยให�ทําการทดสอบท่ีจํานวน 5 รอบการทํางาน อ�างอิงตาม IEC 
60456:2010 

12.2.4.2 การคํานวณค�าพลังงานให�อ�างอิงวิธีการตามข�อ 9.5.4 อ�างอิงตาม IEC 
60456:2010 โดยทําการเฉลี่ยค�าจากการทดสอบท่ีจํานวน 5 รอบการทํางาน 

12.2.4.3 การโหลดผ�าทดสอบให�เป,นไปตามมาตรฐาน อ�างอิงตาม IEC 60456:2010 
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12.2.4.4 การปรับสภาวะผ�ามาตรฐานทดสอบก�อนดําเนินการทดสอบในครั้งต�อไปให�ล�าง
ผ�าทดสอบด�วยเครื่องซักผ�ามาตรฐานท่ีกําหนด 

12.2.5 การรายงานผลการทดสอบ 
รายงานผลการทดสอบเครื่องซักผ�าจะต�องประกอบด�วยข�อมูลดังต�อไปนี้ 

12.2.5.1 ข�อมูลทางหน�วยงานทดสอบส�งให� กฟผ. 
-   ชื่อผู�ผลิต / นําเข�า 
-   ชื่อเครื่องหมายการค�า (Brand Name) 
-   ชื่อรุ�น (Model) 
ผลการทดสอบ 
-  มวลผ�าแห�ง (kg) ของการทดสอบท้ัง 5 รอบ และค�าเฉลี่ย 
- ปริมาตรน้ําตลอดรอบการทดสอบ (l) ของการทดสอบท้ัง 5 รอบ และ

ค�าเฉลี่ย 
- เวลาต�อรอบการใช�งาน (min) ของการทดสอบท้ัง 5 รอบ และค�าเฉลี่ย 
- พลังงานไฟฟ'าท่ีใช� (Wh) ของการทดสอบท้ัง 5 รอบ และค�าเฉลี่ย 
-   ปริมาณไฟฟ'าท่ีใช� (Wh/kg) จากค�าเฉลี่ย 

12.2.5.2 ข�อมูลทาง กฟผ. ส�งให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ 
-   ชื่อผู�ผลิต / นําเข�า 
-   ชื่อเครื่องหมายการค�า (Brand Name) 
-   ชื่อรุ�น (Model) 
-   ประเภทเครื่องซักผ�า 
-   ความจุท่ีกําหนด (กิโลกรัม) 
ผลการทดสอบ 
-   โปรแกรมการซัก 
-   ความจุการซัก (kg) 
-   ปริมาณน้ําท่ีใช� (l) 
-   เวลาต�อรอบการซัก (นาที) 
-   ปริมาณไฟฟ'าท่ีใช� (Wh) 
-   ปริมาณไฟฟ'าท่ีใช� (Wh/kg) 
-   ระดับประสิทธิภาพ 

ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ6น (ตัวอย6างทดสอบฯ) ถ�ามีการเปล่ียนแปลงส6วนประกอบ
อย6างใดอย6างหนึ่งของรุ6นนั้นๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต�องส6งมาทดสอบใหม6ตามข้ันตอนการ
ทดสอบถ�ามิได�แจ�งถือว6าผิดข�อกําหนดของโครงการฯ 
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13. การกําหนดระดับประสิทธิภาพ 
13.1 กฟผ. กําหนดระดับประสิทธิภาพของเครื่องซักผ�า กําหนดเปDน 5 ระดับ คือ 

 

 

 
 

 

 

13.2 เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ เครื่องซักผ�าแบบถังตั้ง ถังเดี่ยว เกณฑ�พลังงานปP ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 
2556) และเครื่องซักผ�าแบบถังตั้ง ถังคู6 เกณฑ�พลังงานปP ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) 

 
ซ่ึงเครื่องซักผ�ารุ�นท่ีผ�านการทดสอบและได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าจะต�องผ�าน

เกณฑ�ท่ีกําหนด ดังนี้ 
 1. ปริมาณน้ําใช�มาตรฐาน ไม�เกิน 20 L/kg    
 2. สมรรถนะของการปB�นสลัดน้ํา ไม�เกิน ร�อยละ 90    
ซ่ึงเป,นผู�ผลิตเป,นผู�ระบุค�า (Declare) เพ่ือให� กฟผ. ดําเนินการพิจารณาต�อไป 

ระดับเกณฑ�ประสิทธิภาพ (เบอร�) ประสิทธิภาพ 

1 ตํ่า 

2 พอใช� 

3 ปานกลาง 

4 ดี 

5 ดีมาก 

ประเภทเครื่องซักผ�า 
ปริมาณไฟฟ�าท่ีใช�   (วัตต�-ช่ัวโมง/กิโลกรัม) 

เบอร� 1 เบอร� 2 เบอร� 3 เบอร� 4 เบอร� 5 

ถังต้ัง ถังเด่ียว 38.00 - 32.01 23.00 - 26.01 26.00 - 20.01 20.00 - 14.01 ≤ 14.00 

ถังต้ัง ถังคู� 38.00 - 32.01 23.00 - 26.01 26.00 - 20.01 20.00 - 14.01 ≤ 14.00 
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14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า 
 14.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 รูปท่ี 1 ก รูปท่ี 1 ข 

รูปท่ี 1 ขนาดย�อส�วนของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า (ขนาดจริง : 102 มม.  สูง 131 มม.) 
(ก) เครื่องซักผ�าแบบถังต้ัง ถังเด่ียว เกณฑ�พลังงาน ปC ค.ศ. 2013 (พ.ศ 2556) 
(ข) เครื่องซักผ�าแบบถังต้ัง ถังคู� เกณฑ�พลังงาน ปC ค.ศ. 2017 (พ.ศ 2560) 

 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า ประเภทเครื่องซักผ�า ประกอบด�วย 3 ส�วนหลกั ได�แก� 
ส6วนท่ี 1 เป,นแถบโค�งครึ่งวงกลมพ้ืนสีเขียว  แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพต้ังแต�ระดับท่ี 1 (ตํ่า) 

ถึง 5 (ดีมาก)  หากเครื่องซักผ�าได�เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 ตัวเลขและช�องท่ีระบุ
ระดับนั้นจะเป,นสีแดง  โดยตําแหน�งจุดศูนย�กลางของแถบโค�งครึ่งวงกลมนี้จะมีตัวเลข “5”   
สีขาวอยู�ภายในวงกลมสีแดงขอบดํา  เพ่ือย้ําระดับประสิทธิภาพอย�างชัดเจน 

ส6วนท่ี 2 เป,นส�วนของข�อมูลท่ีแสดงรายละเอียดของเครื่องซักผ�า ข�อมูลสําหรับผู�บริโภคและข�อมูล
สินค�า แสดงตัวเลขและตัวอักษรสีแดงบนตารางพ้ืนสีขาวและพ้ืนสีเหลือง ซ่ึงระบุถึง
รายละเอียดต�างๆ ดังนี้ 

1. เครื่องหมายการค�า 
2. รุ�น 
3. ขนาดความจุ (กิโลกรัม) 
4. รอบการซัก (นาที) 
5. โปรแกรมการซัก 
6. ค�าไฟฟ'า (บาท/ปC)  
7. ใช�พลังงานไฟฟ'า (หน�วย/ปC) 
8. ปริมาณไฟฟ'าท่ีใช� (หน�วย/กิโลกรัม/รอบการทํางาน) 

ส�วนท่ี 1 

ส�วนท่ี 2 

ส�วนท่ี 3 
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ส6วนท่ี 3      เป,นส�วนท่ีแสดงถึงหน�วยงานท่ีกํากับดูแลด�วยสัญลักษณ� “การไฟฟ'าฝ2ายผลิตแห�งประเทศ
ไทย” อักษรย�อ กฟผ. และสัญลักษณ�กระทรวงพลังงาน ด�วยตัวอักษรขาวบนพ้ืนสีเขียว  

หมายเหตุ  - ปริมาณไฟฟ'าท่ีใช� เกณฑ� 20XX (หน�วย/กิโลกรัม/รอบการซัก) ซ่ึง เกณฑ� 20XX หมายถึง 
เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพได�เริ่มใช�ในปCดังกล�าว โดยเครื่องซักผ�าแบบถังต้ัง ถังเด่ียว และ 
เครื่องซักผ�าแบบถังต้ัง ถังคู� ใช�เกณฑ�พลังงานปC ค.ศ. 2013 และ ค.ศ. 2017 ตามลําดับ 

   - การคํานวณค�าใช�พลังงานไฟฟ'า (หน�วย/ปC) และค�าไฟฟ'าคํานวณได� (บาท/ปC) คํานวณได� 
ดังนี้ 

การทดสอบ ใน 1 รอบการซัก จะใช�พลังงานไฟฟ'า  = A วัตต�-ชั่วโมง (Wh) 
 = A/1000 หน�วย หรือ kWh 
ซ่ึงใน 1 รอบการซัก (cycle) ใช�เวลา   = B  นาที (min)  = B/60  ชั่วโมง 
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช�งานเครื่องซักผ�า 1 เครื่อง ในเวลา 1 ปC ใช�เวลา 423 ชั่วโมง  
ดังนั้น ใน 1 ปC  ใช�พลังงานไฟฟ'า  = 423/ (B/60) ชั่วโมง × A/1000 หน�วย 

 ค�าไฟฟ'าท่ีใช�ใน 1 ปC = 423/ (B/60) ชั่วโมง × A/1000 หน�วย × 3.96 บาท 
-  อัตราค�าไฟฟ'าเฉลี่ยต�อหน�วย ในการคํานวณใช�ค�าเท�ากับ 3.96 บาท/หน�วย 

14.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า 
  ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าแล�วจะต�องติดฉลากฯ 

ให�ตรงตามรุ�นท่ีผ�านการทดสอบ โดยติดฉลากฯ 1 ดวง ต�อเครื่องซักผ�า 1 เครื่อง ดังนี้ 
• เครื่องซักผ�า  

ให�ติดฉลากฯ ท่ีด�านหน�าของตัวเครื่องซักผ�ามุมขวาบน และเม่ือมองจากด�านหน�าสามารถ
มองเห็นฉลากฯ ของเครื่องซักผ�าได�อย�างชัดเจน ดังแสดงในรูปท่ี 2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 1 แสดงตัวอย�างการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า เครื่องซักผ�า 
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15. การสุ6มกลับทดสอบเครื่องซักผ�าที่ได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ�า 
หลังจากเครื่องซักผ�าท่ีติดฉลากฯ ออกสู�ตลาด กฟผ. จะดําเนินการสุ�มกลับทดสอบเครื่องซักผ�าท่ีติดฉลาก

แสดงระดับประสิทธิภาพ เพื่อนํากลับมาทดสอบที่หน�วยงานทดสอบว�ายังคงระดับประสิทธิภาพตามที่ กฟผ. 
รับรอง นอกจากนี้ยังเป,นการคุ�มครองผู�บริโภคด�วย  ซ่ึงทาง กฟผ. จะสุ�มซ้ือจากร�านค�าปลีก 1 เครื่อง และนําไป
ทดสอบท่ีห�องทดสอบกลาง (สถาบันไฟฟ'าและอิเล็กทรอนิกส�) ทั้งนี้ กฟผ. จะดําเนินการสุ6มทดสอบฯ เพียง 1 
ครั้ง ซ่ึงถือว�าผลการสุ�มทดสอบฯนั้นเป,นท่ีสิ้นสุด   

15.1 การสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑ�ในการเลือกตัวอย�าง ดังนี้ 
15.1.1 คํานึงถึงส�วนแบ�งการตลาด (Volume of sales of models) โดยพิจารณาจากยอดการ

ขอฉลากเป,นหลัก และให�ความสําคัญกับรุ�นท่ีใหม�กว�าเป,นพิเศษ (Newer models 
selection) 

15.1.2 คํานึงถึงตัวอย�างท่ีมีความเสี่ยงสูงต�อการละเมิดข�อกําหนดโครงการฯ 

- มีการร�องเรียนจากผู�บริโภค คู�แข�ง หรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง (Third party referrals) 
- มีประวัติไม�ผ�านเกณฑ�มาก�อน (Record of non-compliance) 

15.1.3 คํานึงถึงตัวอย�างท่ีอาจส�งผลต�อการเลือกซ้ือของผู�บริโภค หรือทําให�ผู�บริโภคมีความสนใจ
ในผลิตภัณฑ�เป,นพิเศษ 
- ตัวอย�างมีค�าประสิทธิภาพสูงมาก (High star rating) 
- ตัวอย�างท่ีเพ่ิงจะวางจําหน�ายในตลาด (New market entrants) 

15.2 เกณฑ�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบ  
-  เครื่องซักผ�าต�องมีค�าประสิทธิภาพพลังงาน เปลี่ยนแปลงไม�เกิน +10% จากค�าประสิทธิภาพ

พลังงานบนหน�าฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

15.3 มาตรการลงโทษกรณีท่ีไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบตามข�อ 15.2 และข�อปฏิบัติตามข�อกําหนด 
โครงการ ดังนี้ 

  1. ยุติการเข�าร�วมโครงการฯ โดยไม�สามารถดําเนินการใดๆสําหรับเครื่องซักผ�ารุ�นดังกล�าวเป,น
เวลา 1 ปC  (ระยะเวลาตามท่ีแจ�งในหนังสือ) 
  2. บริษัท จะต�องแจ�งจํานวนและส�งคืนฉลากของเครื่องซักผ�าในรุ�นดังกล�าวคืนให� กฟผ. 
ท้ังหมด ภายในระยะเวลา 1 เดือน 
      3. บริษัท ต�องมาดําเนินการซ้ือเครื่องซักผ�าในรุ�นดังกล�าวคืนในราคาท่ี กฟผ. ซ้ือมา โดย
หน�วยงานบัญชีและงบประมาณ จะดําเนินการออกใบแจ�งนี้ เพ่ือให�บริษัทมาดําเนินการภายใน 15 วัน นับ
จากวันท่ีได�รับเอกสารใบแจ�งหนี้ และนําใบเสร็จมาติดต�อรับตัวอย�างคืนท่ีหน�วยงานคลังพัสดุและจัดหา
ภายในประเทศ ภายใน 15 วันหลังจากได�ชําระเงิน หากพ�นระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะงดข้ึนทดสอบเพ่ือขอ
ฉลากฯ สําหรับรุ�นใหม� และระงับการจ�ายฉลากในรุ�นอ่ืนๆ ต�อไป 

  4. กรณีระดับประสิทธิภาพ (เบอร�) ตํ่ากว�าท่ีระบุไว�บนหน�าฉลากฯ ผู�เข�าร�วมโครงการ
สามารถปรับค�าฉลากฯ ตามจริง โดยผู�เข�าร�วมโครงการต�องรับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดพิมพ�ฉลาก และจ�าย
ค�าทดสอบในการส�งทดสอบครั้งต�อไปในการขอฉลากฯ รุ�นใหม� หมายเหตุ กฟผ. จะแจ�งผลการสุ�มกลับ
ทดสอบ และบริษัทจะต�องตอบรับผลการสุ�มทดสอบภายใน 15 วันหลังจาก กฟผ. แจ�งผล 
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การสุ6มกลบัทดสอบเคร่ืองซักผ�า เบอร� 5 

กฟผ. ทําการสุ�มซ้ือจํานวน 1 ตัวอย�างจากร�านค�าปลีกท่ัว
ประเทศ หากหาซ้ือไม�ได�จะดําเนินการสุ�มจากโรงงานโดยไม�

แจ�งให�ทราบล�วงหน�า 

กฟผ. ส�งตัวอย�างให�สถาบันอิสระท่ีได�รับการรับรองมาตรฐาน 
มอก. 17025  (ในท่ีน้ีคือสถาบันไฟฟ'าและอิเล็กทรอนิกส�) 

กฟผ. ทําการเลือกตัวอย�างเพ่ือสุ�มทดสอบเพ่ือรักษามาตรฐาน
ประสิทธิภาพและคุ�มครองผู�บริโภค 

ผลการทดสอบ 

  
ค�าประสิทธิภาพพลังงานต�องไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของค�าท่ีระบุบน

ฉลากฯ และต�องไม�ตํ่ากว�าเกณฑ�ประสิทธิภาพเบอร� 5  

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

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

กรณีหาซ้ือไม6ได� กฟผ. จะดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
ผู�เข�าร�วมโครงการต�องแจ�งรายช่ือตัวแทนจําหน�ายให� กฟผ. 
ทราบ เพ่ือให� กฟผ. ไปสุ�มซ้ือ หากไม�สามารถหาซ้ือตามข�อ 1 
ได� กฟผ. จะดําเนินการสุ�มตัวอย�างรุ�นดังกล�าวจากโรงงาน 

หากไม�สามารถสุ�มตัวอย�างตามข�อ 2 ได� กฟผ. จะดําเนินการ
สุ�มจากโรงงานอีก 2-3 ครั้ง หากไม�พบ กฟผ. ถือว�ารุ�นดังกล�าว
ยกเลิกการผลิตและจะยุติการการจ�ายฉลากทันที ท้ังน้ี กฟผ. 
จะสุ�มตัวอย�างรุ�นท่ีตดิฉลากใกล�เคียงเพ่ือนํามาทดสอบ 

กฟผ. แจ�งผลการทดสอบให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ทราบและ
ต�องตอบรับกลับภายใน 7 วันนับจากวันท่ีได�รับหนังสือจาก 
กฟผ.  โดยบริษัทต�องซ้ือและรับคืนตัวอย�างภายใน 15 วัน

หลังจากได�รับใบแจ�งหน้ีจาก กฟผ. 

ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

จบกระบวนการสุ�มทดสอบ 
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16. การโฆษณาประชาสัมพันธ� 
 เพ่ือให�การดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าของผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ผู�ผลิต/นําเข�า และผู�จัดจําหน�ายเครื่องซักผ�าท่ีเข�าร�วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 เครื่องซักผ�า 
เป,นไปตามวัตถุประสงค�ของโครงการฯ กล�าวคือ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะโฆษณาประชาสัมพันธ�โดยอ�างอิงหรือใช�
ข�อมูลของโครงการฯ ได�เฉพาะเครื่องซักผ�าท่ีมีการผลิต นําเข�า และจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยแล�วเท�านั้น ท้ังนี้
เพ่ือเป,นการคุ�มครองสิทธิของผู�บริโภคและให�ความเป,นธรรมแก�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ผู�ผลิต/นําเข�า จัดจําหน�าย ท่ี
เข�าร�วมโครงการฯ กฟผ. จึงได�ให�มีข�อกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า 
ดังนี้ 

16.1  เพ่ือเป,นข�อมูลว�าผู�เข�าร�วมโครงการฯ ได�มีการผลิตและจําหน�ายเครื่องซักผ�าออกสู�ตลาดในประเทศ
ไทยจริง กฟผ. ขอให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ดําเนินการดังนี้ 
16.1.1  ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า จะต�องดําเนินการ

ผลิตเครื่องซักผ�าออกสู�ตลาดโดยทันที ภายในเดือนท่ีได�รับฉลากฯ จาก กฟผ. เป,นต�นไป โดย
ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องแจ�งแผนการผลิต และหรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข�องท่ี 
กฟผ. เชื่อได�ว�ามีการผลิตและจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยจริง 

16.1.2  ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องแจ�งรายชื่อ สถานท่ี ของผู�แทนจําหน�าย และราคาเครื่องซักผ�า
รุ�นนั้นให�กับ กฟผ.  

16.1.3  เพ่ือเป,นการตรวจสอบว�า ผู�เข�าร�วมโครงการฯ มีการผลิต และจําหน�ายเครื่องซักผ�ารุ�น
ดังกล�าว กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผู�แทนจําหน�ายท่ีผู�เข�าร�วม
โครงการฯ แจ�งไว�จํานวน 3 รายเป,นอย�างน�อย และผู�แทนจําหน�ายจะต�องสามารถส�งเครื่อง
ซักผ�ารุ�นนั้นๆ ให�กับ กฟผ. ได� ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในด�านการตลาด  

16.1.4  ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องแจ�งข�อมูลการประมาณการการผลิตเครื่องซักผ�าในแต�ละรุ�นและ
แจ�งรุ�นท่ีมีแผนดําเนินการผลิตพร�อมรุ�นท่ียกเลิกการผลิต ให� กฟผ. เป,นรายปC  

16.1.5  กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช�ข�อมูลท่ี กฟผ. เชื่อว�าเครื่องซักผ�ารุ�นดังกล�าวไม�ได�มีการ
ผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

16.2   ผู�เข�าร�วมโครงการฯ สามารถนําข�อมูลของ กฟผ. ไปใช�ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ได�เฉพาะเครื่อง
ซักผ�าท่ีได�มีการผลิตและจําหน�ายในตลาดในประเทศไทย ตามท่ี กฟผ. ได�กําหนดไว�ในข�อ 16.1 
ข�างต�นแล�วเท�านั้น 

  16.3   ในกรณีท่ีผู�เข�าร�วมโครงการฯ  ไม�ได�ดําเนินการผลิตเครื่องซักผ�า ท่ีได�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ'า จาก กฟผ. ตามข�อกําหนดหรือ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ได�มีการยกเลิกการผลิตใน
ภายหลัง กฟผ. จะแจ�งยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ของเครื่องซักผ�ารุ�นนั้นๆ โดยทางโทรสาร และ
หรือจดหมายลงทะเบียน และผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องดําเนินการ ดังนี้ 
16.3.1 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ของเครื่องซักผ�ารุ�น

นั้น ท่ีอ�างอิงข�อมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทางโทรทัศน� วิทยุ 
หนังสือพิมพ� วารสารต�างๆ ไม�ให�เผยแพร�สู�สาธารณะภายใน 2 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�ง
โดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 

16.3.2  ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ� เช�นเดียวกับ ข�อ 
16.3.1 สําหรับสื่อทางแผ�นป'ายท่ีปรากฏต�อสาธารณะ ภายใน 10 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. 
แจ�งโดยโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน 
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16.4  ในกรณีท่ีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ละเลยไม�ปฏิบัติตามข�อ 16.3.1 และหรือ 16.3.2 หรือได�ปฏิบัติตามข�อ 
16.3 แล�วและได�มีการดําเนินการเป,นครั้งท่ี 2 กฟผ. จะดําเนินการดังต�อไปนี้ 

 16.4.1  กฟผ. จะยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ของผู�เข�าร�วมโครงการฯ ตลอดไป 
16.4.2  หากผู�เข�าร�วมโครงการฯ ยังโฆษณา ประชาสัมพันธ� ต�อไป กฟผ. จะแจ�งประกาศใน

หนังสือพิมพ�เก่ียวกับการยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร 
16.5  ผู�เข�าร�วมโครงการฯ สามารถนําข�อมูลท่ีได�รับจาก กฟผ. ไปโฆษณาประชาสัมพันธ�ได�เฉพาะรุ�นท่ีได�รับ

ผลทดสอบอย�างเป,นทางการจาก กฟผ. เท�านั้น โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ�จะต�องระบุรุ�นท่ีได�รับ
ฉลากฯ และข�อมูลให�ถูกต�องชัดเจนทุกครั้ง 

16.6 ห�ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ�ในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใช�ข�อความระบุว�าเป,น
ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ท่ีผลิตเครื่องซักผ�าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ต�างๆ ท่ีเข�าร�วมโครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องซักผ�าอยู�ตลอดเวลา 

16.7  การนําภาพแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าไปจัดพิมพ�ประกอบโฆษณา สามารถจัดทําได�โดย
ให�แสดงส�วนประกอบท้ังหมดของฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุ�นพร�อมข�อมูลในฉลากฯ ให�ใช�ได�
เฉพาะกับเครื่องซักผ�าในรุ�นนั้นๆ เท�านั้น 

16.8 การนําโลโก� ตราสัญลักษณ� กฟผ. และฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าไปใช� ต�องได�รับ
การรับรองจาก กฟผ. 

16.9  รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าท่ีสามารถลงโฆษณาได�   
 
 
 
 
 
 
 
 

16.10 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าท่ีไม�สามารถลงโฆษณาได� 

 

 

 

 

 

 
 

ทั้งนี้ เป,นไปตามข�อกําหนดการโฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า 
การไฟฟ'าฝ2ายผลิตแห�งประเทศไทย วันท่ี 9 เมษายน 2539 



 

22 
 

17. มาตรการสําหรับผู�เข�าร6วมโครงการฯ ท่ีทําผิดข�อกําหนดโครงการ 
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 ปC โดยขอ

ฉลากฯ คืนท้ังหมด และห�ามโฆษณาประชาสัมพันธ�ใดๆ เก่ียวกับเครื่องซักผ�ารุ�นนั้น โดยอ�างอิง
ข�อมูลฉลากฯ ของ กฟผ.  

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

หมายเหตุ  หากผู�เข�าร�วมโครงการฯ (พิจารณาในนามบริษัทหรือเครื่องหมายการค�า) กระทําการปลอม
หรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า กฟผ. จะดําเนินการตาม 
มาตรการ ครั้งท่ี 3 ทันที 

 

18. เคร่ืองหมายรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า 
 กฟผ. ได�จดเครื่องหมายรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า เป,นเครื่องหมาย ซ่ึงเจ�าของ
เครื่องหมายใช�รับรองคุณภาพสินค�าหรือบริการผู�อ่ืนว�าคุณภาพหรือลักษณะของสินค�าหรือบริการนั้นมีคุณภาพหรือ
ลักษณะเช�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'าฝ2ายผลิตแห�งประเทศไทย 
(กฟผ.) สํานักงานใหญ� ต้ังอยู�เลขท่ี 53 หมู� 2 ถนนจรัญสนิทวงศ�  ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
11130 เป,นผู�ดําเนินการ 
 การจดทะเบียนแล�วจะได�รับการคุ�มครอง 10 ปC เม่ือครบกําหนดแล�วสามารถต�ออายุไปได�คราวละ 10 ปC 
ผู�ประกอบการท่ีจะได�รับเครื่องหมายรับรองสินค�า หรือผลิตภัณฑ�เบอร� 5 จาก กฟผ. ได�จะต�องมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ�ต�อไปนี้ 

18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน�ายเครื่องซักผ�า ซ่ึงเป,นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด มีสิทธิ
ท่ีจะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าได�จาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการ
อนุญาตท่ีได�ให�เครื่องหมายรับรองโดยจะเก็บไว� ณ ฝ2ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ'า การไฟฟ'าฝ2ายผลิต
แห�งประเทศไทย สํานักงานใหญ� 

18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'านี้ใช�กับเครื่องซักผ�า โดยอาจผลิตในประเทศหรือนําเข�า
จากต�างประเทศ และเป,นไปตามข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 เครื่องซักผ�า 

18.3 การอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าจะต�องเป,นไปตามแบบและเง่ือนไขท่ี
กําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแห�งประเทศไทยท่ีใช�บังคับในขณะนั้น  และตามข�อกําหนด
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 เครื่องซักผ�า ซ่ึงกําหนดวิธีการควบคุมและป'องกันการใช�
เครื่องหมายโดยมิชอบ ท้ังนี้ผู�ได�รับอนุญาตจะต�องปฏิบัติให�เป,นไปตามเง่ือนไขโครงการฉลาก
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ประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 เครื่องซักผ�า รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินค�าในด�านประโยชน�ท่ีมีต�อการ
ประหยัดพลังงานให�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะสามารถกระทําได� 

18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ�ต�อเม่ือได�รับ
อนุญาตจาก กฟผ. และปฏิบัติตามเง่ือนไขของข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 เครื่อง
ซักผ�าท่ีกําหนดไว�เท�านั้น 

18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าจะต�องปรากฏท่ีตัวสินค�าตามหลักเกณฑ�การติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า โดยสามารถเห็นได�ชัดเจนและต�องใช�ฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�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
ความยินยอมจาก กฟผ. เท�านั้น 

18.9 ผู�ประกอบการไม�สามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าเองไม�ว�ากรณีใดๆ ฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าท่ีนําไปติดบนเครื่องซักผ�าต�องขอรับจาก กฟผ. เท�านั้น  

18.10 ผู�ท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าของ กฟผ. ถือเป,น
ความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกหรือท้ังจําท้ังปรับ 
กฟผ. จะดําเนินการตามกฎหมายทางแพ�งและอาญาจนถึงท่ีสุด 
 

19. หน6วยงานและสถานท่ีติดต6อ 
19.1  ผู�รับผิดชอบ  :  กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า, ฝ2ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ'า,  

   การไฟฟ'าฝ2ายผลิตแห�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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-   ตัวอย�างหนังสือยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฯ 
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-  แบบแจ�งความจํานงเข�าร�วมโครงการ (WM – 01) 
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-   แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบเครื่องซักผ�า (WM – 02)  
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-  แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอเทียบรุ�นเครื่องซักผ�า (WM-02A) 
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-  แบบรายการรายละเอียดการขอเทียบรุ�นเครื่องซักผ�า (WM-02B) 

 



 

32 
 

- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเครื่องซักผ�า (WM - 03) 
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-  ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า (WM - 04) 

 


