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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�า เบอร� 5  
ตู�เย็น 

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

และมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป+นมาตรการทั้งให�ระดับหน�วยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟ&าฝ1ายผลิต
แห�งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองค�การของรัฐ ซ่ึงมีบทบาทอย�างชัดเจนในการมีส�วนร�วมรับผิดชอบต�อ
สิ่งแวดล�อมและสังคม จึงได� ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาอุปกรณ�ประสิทธิภาพสูง สําหรับติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพ 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)  เพื่อสนับสนุนและส�งเสริมให�มีการผลิต นําเข�า จําหน�าย เพื่อให�เกิดการเลือกใช�อุปกรณ�ไฟฟ&า
ประสิทธิภาพสูง จนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า เป+นที่เชื่อถือและรู�จักกันแพร�หลายในปAจจุบัน 

เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2537 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 ผลิตภัณฑ�ตู�เย็น ได�เร่ิมเปHดตัวโครงการฯ 
และได�รับความร�วมมือและการสนันสนุนจากบริษัท ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนําเข�า  เป+นผลให�
มีการจําหน�ายตู�เย็นที่ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าเกิดข้ึนในประเทศไทย  ซ่ึงตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในด�านการอนุรักษ�พลังงาน และสิ่งแวดล�อม อีกทั้งสอดคล�องกับสภาวการณ�ด�านเศรษฐกิจและพลังงาน
ในปAจจุบัน โดยเป+นการส�งเสริมให�ประชาชนใช�ไฟฟ&าอย�างมีประสิทธิภาพอันจะเป+นประโยชน�ต�อประเทศชาติใน
ระยะยาว 

 
2. ช่ือโครงการ 

ตามที่ (กฟผ.) ได�มีการรณรงค�ให�มีการใช�อุปกรณ�ไฟฟ&าประสิทธิภาพสูง ภายใต�สัญลักษณ�ฉลาก
เบอร� 5 โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายให� กฟผ. รณรงค�ฉลากเบอร� 5 ให�เป+นที ่แพร�หลายพร�อมกับ
พัฒนาให�มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อรณรงค�ให�ประชาชนทั่วประเทศร�วมใจกันประหยัดพลังงานและมี
ส�วนร�วม  ในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
80 พรรษา ในปM 2550 

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

 
3. วัตถุประสงค� 

3.1 เพื่อให�ข�อมูลเก่ียวกับการใช�พลังงานไฟฟ&าของตู�เย็นแก�ประชาชน เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกซ้ือตู�เย็น โดยกําหนดระดับประสิทธิภาพและให�มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ&าบนตู�เย็น 

3.2 เพ่ือให�เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพการใช�พลังงานข้ันต่ําของอุปกรณ�ไฟฟ&า 
3.3 เพ่ือจูงใจและรณรงค�ให�ผู�บริโภคใช�ตู�เย็นที่ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า 
3.4 ก�อให�เกิดการพัฒนาการผลิตตู�เย็นท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศและมาตรฐานเทียบเท�า

ต�างประเทศ 
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4. นโยบาย 
4.1  เพ่ือผลักดันให�เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพข้ันต่ําของอุปกรณ�ไฟฟ&า (MEPS) 

    4.2  การพัฒนาการผลิตอุปกรณ�ไฟฟ&าให�มีประสิทธิภาพสูง นําไปสู�การผลิตอุปกรณ�ไฟฟ&าประสิทธิภาพสูง (HEPS) 

5. เป�าหมายโครงการ 
   รณรงค�และผลักดันให�ประชาชนเลือกใช�ตู�เย็นที่ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า โดย

คํานึงถึงเร่ืองการประหยัดพลังงานไฟฟ&าเป+นหลัก อันจะส�งผลรวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ
โดยรวม 

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�ง
ทดสอบกับโครงการฯ ในคร้ังแรกของรุ�นนั้นๆ สําหรับกรณี ผู�นําเข�า และผู�ผลิตในประเทศที่ต�องการส�ง
ทดสอบคร้ังที่ 2 ข้ึนไป (รุ�นเดิม) จะต�องรับภาระค�าทดสอบเอง 
6.1 กําหนดเกณฑ�มาตรฐานระดับประสิทธิภาพของตู�เย็น และดําเนินการให�มีการติดฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าของตู�เย็นที่ผ�านเกณฑ�มาตรฐานตามข�อกําหนด 
6.2 ดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ� และเผยแพร�ข�อมูลที่ถูกต�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�เย็นเพิ่มมากข้ึน 
7.3 สามารถช�วยลดค�าใช�จ�ายด�านพลังงานไฟฟ&าลงได�ในระดับหน่ึง โดยยังคงประสิทธิภาพของการ

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

เชื้อเพลิงจากต�างประเทศในการผลิตไฟฟ&า 

8. การดําเนินโครงการ 
8.1 จัดการประชุม ซ่ึงประกอบด�วยผู�แทนจากกลุ�มบริษัทผู�ผลิต นําเข�า และจัดจําหน�ายตู�เย็น ผู�แทนจาก

ห�องทดสอบ และ กฟผ. เพ่ือพิจารณาดําเนินการให�เกิดตลาดตู�เย็นประสิทธิภาพสูง 
8.2 จัดทําแผนการดําเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเป&าหมายการดําเนินการ 
8.3 กําหนดขนาด รุ�น และรายละเอียดของตู�เย็นที่จะดําเนินการทดสอบ 
8.4 สุ�มตัวอย�างจากบริษัทผู�ผลิตฯ และส�งหน�วยงานที่ดําเนินการทดสอบ  
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�เย็นประสิทธิภาพสูง 
8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 

9 รายละเอียดการดําเนินโครงการท่ีผ านมา 
 การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 ตู�เย็น ได�มีการจัดการประชุมและกิจกรรมอย�างต�อเนื่อง 
โดยได�รับความร�วมมือจากบริษัทผู�ผลิต นําเข�า และจัดจําหน�ายตู�เย็น  โดยโครงการฯ ได�จัดการประชุมคร้ังแรก เม่ือ
วันที่ 6 ตุลาคม 2536  ณ ห�องประชุม 131 อาคาร ท.100 กฟผ. สํานักงานใหญ� ซ่ึงโครงการฯ ดําเนินการจนถึง
ปAจจุบัน (พ.ศ. 2558) เป+นระยะเวลาท้ังสิ้น 22 ปM  

จากการประชุมหรือกิจกรรมได�มีวาระสําคัญ ดังนี้ 
 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2537 กําหนดการทดสอบตู�เย็นขนาด 5-6 คิว ทดสอบตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ� อุตสาหกรรม (สมอ.) และเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงาน (ระดับ
ประสิทธิภาพเบอร� 5) มีค�าอยู�ระหว�าง 25% ของค�า MEAN และได�กําหนดการ
เร่ิมติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าคร้ังแรกเพ่ือวางจําหน�าย ใน
เดือนมกราคม 2538 

วันท่ี 20 กันยายน 2537 มีการลงนามบันทึกความร�วมมือกับบริษัทผู�ผลิตตู�เย็น ในโครงการ “ประชาร�วม
ใจ ใช�ตู�เย็นประหยัดไฟฟ&า” 

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2541  กําหนดเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานตู�เย็น 2 ประตูข้ึนไป ชนิด NON-CFC 
ท้ังแบบ NON CFC-DIRECT COOL และแบบ NON CFC-NO FROST เพื่อวาง
จําหน�าย ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2542 

วันท่ี 28 กันยายน 2542  กําหนดปรับค�าระดับประสิทธิภาพของตู�เย็น 1 ประตูทุกรุ�นเพิ่มข้ึน 20% จาก
ค�าชนิดระดับประสิทธิภาพเดิม และปรับค�าระดับประสิทธิภาพของตู�เย็น 2 
ประตูข้ึนไปแบบ NON CFC-NO FROST จากขนาดความจุจาก 4 ช�วงเป+น 5 
ช�วง โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการต้ังแต�วันที่ 1 มกราคม 2544 (ค.ศ.2001) 
เป+นต�นไป 

วันท่ี 11 กันยายน 2543  กําหนดมาตรฐานการทดสอบให�เป+นไปตาม มอก. 455-2537 
วันท่ี  9 มิถุนายน 2548   ปรับค�าระดับประสิทธิภาพของตู�เย็น 1 ประตูข้ึนไปเพื่อให�สอดคล�องกับเกณฑ�

มาตรฐานประสิทธิภาพข้ันต่ํา (MEPS) โดยปรับลดค�าการใช�พลังงาน 15 % จาก 
MEPS เพ่ือกําหนดเกณฑ�ประสิทธิภาพใหม�ปM ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) เพ่ือวาง
จําหน�ายใน เดือนมกราคม 2549 สําหรับตู�เย็น 1 ประตูข้ึนไป                                  

วันท่ี 25 เมษายน 2549   ปรับค�าระดับประสิทธิภาพของตู�เย็น 2 ประตูข้ึนไปเพื่อให�สอดคล�องกับเกณฑ�
มาตรฐานประสิทธิภาพข้ันต่ํา (MEPS) โดยปรับลดค�าการใช�พลังงานช�วงละ 15% 
จาก MEPS เพ่ือกําหนดเกณฑ�ประสิทธิภาพใหม�ปM ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) เพื่อ
วางจําหน�ายใน เดือนมกราคม 2550 สําหรับตู�เย็น 2 ประตูข้ึนไป 

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2550  กําหนดมาตรฐานการทดสอบให�เป+นไปตาม มอก. 455-2537 และ มอก. 2186-2547 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2554   ปรับเกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานของตู�เย็น ซ่ึงตู�เย็น 1 ประตูได�มีการปรับเกณฑ� 
ลดการใช�พลังงานอีก 7.5% จาก เกณฑ�พลังงานปM 2006 ต้ังแต� มกราคม 2554 
ตามเกณฑ�พลังงานปM 2011 ส�วนตู�เย็น 2 ประตูจะมีการปรับเกณฑ�ลดการใช�
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พลังงานอีก 7.5 % จากเกณฑ�พลังงานปM 2007 และมีผลบังคับใช�ตั้งแต� มกราคม 
2555  ตามเกณฑ�พลังงานปM 2012 

ซ่ึงขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 ตู�เย็น ยังคงดําเนินการต�อไปอย�างต�อเน่ือง 

10 . ข้ันตอนการขอเข�าร วมโครงการ 
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 ตู�เย็น และส�งกลับท่ีกองปรับปรุง
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ฝ1ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ&า กฟผ. สํานักงานใหญ� 

10.2 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องจัดส�งข�อมูลบริษัทผู�เข�าร�วมโครงการฯและข�อมูลผลิตภัณฑ�ตู�เย็น ตามรุ�นที่
ต�องการขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า โดยการจ�ายฉลากฯ ตู�เย็น กฟผ. ต�องทราบ
ผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานของตู�เย็น ซ่ึงในการดําเนินการเพื่อทราบผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพพลังงานตู�เย็น แบ�งได� 3 กรณี ดังน้ี 
    1. กรณีปกติ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�มีผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพพลังงานตู�เย็นรุ�นที่

ต�องการขอฉลากฯ     ตามมาตรฐานการทดสอบหรือจากห�องปฏิบัติการที่ กฟผ. กําหนด 
ดังน้ันผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องจัดส�งตัวอย�างตู�เย็นพร�อมกับยื่นใบ มอ.4 หรือ มอ.6 และ
เอกสารประกอบ เพ่ือให� กฟผ. ออกใบนําส�งผลิตภัณฑ�เพื่อทดสอบให�กับห�องปฏิบัติการที่ 
กฟผ. กําหนด ดําเนินการทดสอบค�าประสิทธิภาพพลังงานต�อไป  

         2. กรณียื่นผลการทดสอบ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ มีผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานตู�เย็น 
เป+นไปตามมาตรฐานการทดสอบ หัวข�อ 12.1 และทดสอบจากห�องปฏิบัติการทดสอบที่
ได�รับการรับรองตาม มอก. 17025–2548 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ยื่นผลการทดสอบ โดยผล
การทดสอบต�องมีอายุไม�เกิน 2 ปM นับจากวันท่ีแจ�งผลการทดสอบตามใบรายงานผลการ
ทดสอบ ซ่ึงผู�เข�าร�วมโครงการฯ ยื่นผลการทดสอบพร�อมกับยื่นใบ มอ.4 หรือ มอ.6 และ
เอกสารประกอบ เพื่อให� กฟผ. ดําเนินการแจ�งผลทดสอบ 

         3.  กรณีเร�งด�วน ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�มีผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพพลังงานตู�เย็นรุ�น
ที่ต�องการขอ ฉลากฯ ตามมาตรฐานการทดสอบหรือจากห�องปฏิบัติการท่ี กฟผ. กําหนด 
และรุ�นน้ันยังไม�ได�รับใบ มอ.4 หรือ มอ.6 ดังนั้นผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องยื่นใบ มอ.3 
หรือ มอ.5 และเอกสาร ประกอบ เพื่อให� กฟผ. ออกใบนําส�งผลิตภัณฑ�เพ่ือทดสอบให�กับ
ห�องปฏิบัติการที่ กฟผ. กําหนด และผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องส�งตัวอย�างตู�เย็นเข�าทดสอบ
หาค�าประสิทธิภาพพลังงานต�อไป โดยกรณีนี้ผู� เข�าร�วมโครงการฯ จะเป+นผู� รับภาระค�า
ทดสอบให�แก�ห�องปฏิบัติการที่ กฟผ. ทั้งนี้ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องกําหนด ซ่ึงเม่ือผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ได�รับใบ มอ.4 หรือ มอ.6 และยื่นให�แก� กฟผ. แล�ว กฟผ. จะดําเนินการจ�าย
ฉลากฯ ต�อไป แต�หากมีการเปลี่ยนแปลงข�อมูลหน�าฉลากฯ ทางผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�อง
เป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายเร่ืองฉลาก 
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ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องแสดงรายละเอียดข�อมูลตามแบบฟอร�ม กฟผ. และส�งเอกสารประกอบ ดังนี้ 
          -   หนังสือขอเข�าร�วมโครงการฯ (ใบปะหน�า) ลงนามบริษัท ผู�เข�าร�วมโครงการฯ 

แบบฟอร�ม กฟผ. (สามารถดูได�ในภาคผนวก) 
- REF-01 แบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการ 
- REF-02 แบบรายการข�อมูลเพื่อขอทดสอบตู�เย็น  
- REF-03 แบบรายการข�อมูลเพื่อขอเทียบรุ�นตู�เย็น (กรณีขอเทียบรุ�น) 
- REF-04 แบบการขอเทียบรุ�นตู�เย็นตามข�อกําหนด (เพิ่มเติม ลว. 16 ตุลาคม 2541 กรณีขอเทียบรุ�น) 
- REF-05 แบบรายการตอบรับผลการทดสอบและเทียบรุ�นตู�เย็น 
- REF-06 ตารางแสดงปริมาณการผลิตเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า  

ตู�เย็น 
เอกสารประกอบ 

 -  ใบรับแจ�งประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (รง.2) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) 
หรือใบอนุญาตให�ใช�ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) หรือใบรับรองจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม* 

-   ใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพิ่ม (ภพ.20)* 
- หนังสือรับรองจดทะเบียนเป+นนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�)* 
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า* 

    -  เอกสาร มอก. 2186-2547   
    - รายละเอียดแบบโครงสร�าง (Drawing) และระบบไฟฟ&า 

1. แบบโครงสร�าง สร�างภายในตู�เย็น (Inner Liner) 
    2. แบบโครงสร�าง ประตูตู�เย็น (Inner Door) 
    3. อีแวพอเรเตอร� (Evaporator) 
    4. คอมเพรสเซอร� (Compressor) 

 5. รายละเอียดต�าง ๆ  (Specification) ได�แก� ชิ้นส�วนต�างๆ, วงจรไฟฟ&า, วงจรระบบน้ํายา 
    6. ภาพถ�ายตู�เย็นที่ขอทดสอบ 
   *เอกสารดังกล�าว ส�งคร้ังแรกที่เข�าทดสอบและส�งปMละ 1 คร้ัง    
   กรณีขอเทียบรุ น ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ส�งแบบโครงสร�าง (Drawing) ของชิ้นส�วนอุปกรณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงโดยมิใช�อุปกรณ�หลัก 
2. ในกรณีท่ีตู�เย็นที่ขอเทียบรุ�น มีหลายรุ�นในคราวเดียวกันให�ส�งแบบโครงสร�าง 

(Drawing) และระบบไฟฟ&าของตู�เย็นต�นแบบเพียง 1 ชุด เท�าน้ัน 
3. ภาพถ�ายตู�เย็นที่ขอทดสอบและเทียบรุ�น 
4. ทั้งนี้การเทียบรุ�นสามารถเทียบกับตัว Main model ที่มีผลการทดสอบไม�เกิน 2 ปM   

และรุ�นที่ไม�ได�ทดสอบแต�ขอเทียบรุ�นมาไม�สามารถใช�เป+นตัว Main model ได�  
10.3 กฟผ. กําหนดวันส�งตัวอย�างทดสอบตู�เย็นที่หน�วยงานทดสอบ (ยกเว�นกรณียื่นผลการทดสอบ) 

 หลังจาก กฟผ. ตรวจสอบขอบข�ายตู�เย็น เป+นไปตามข�อท่ี 11 พร�อมพิจารณาการรับภาระ
ค�าใช�จ�าย เป+นไปตามข�อที่ 10.12 และรายละเอียดเอกสารว�าครบถ�วนและถูกต�องหรือไม� ซ่ึงถ�าเอกสาร
ครบถ�วนและถูกต�องเรียบร�อยแล�ว กฟผ. จะนัดวันส�งตัวอย�างและวันทดสอบตู�เย็น ซ่ึงผู�เข�าร�วม
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โครงการฯ ต�องดําเนินการส�งตัวอย�างตู�เย็นท่ีหน�วยงานทดสอบ รายละเอียดการส�งตู�เย็นเพ่ือเข�าร�วม
โครงการฯ เป+นไปตามหัวข�อ 11 

        10.4 การตรวจสอบคุณสมบัติตู�เย็น (ยกเว�นกรณียื่นผลการทดสอบ) 
  เม่ือหน�วยงานทดสอบรับตัวอย�างทดสอบตู�เย็นไว� จะตรวจสอบรายละเอียดตู�เย็น ซ่ึง

รายละเอียดของตัวอย�างทดสอบจะต�องตรงกันกับรายละเอียดในเอกสารท่ีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ยื่น
แบบแจ�งความจํานงขอทดสอบตู�เย็น  

 
*กรณีตู�เย็นรุ�นที่ทดสอบและได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพแล�วมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างหรือ

อุปกรณ�ที่มีผลต�อค�าประสิทธิภาพต�องส�งตัวอย�างตู�เย็นเพื่อหาค�าประสิทธิภาพใหม�ในการทดสอบคร้ังท่ี 2 ข้ึนไป 
โดยท่ีมีข�อกําหนดตามตาราง ดังนี้ 

 
ค าประสิทธิภาพจากการทดสอบ ค าหน�าฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

ด�อยกว�าเดิม ปรับค�าตามการทดสอบใหม� 
เท�าเดิม ค�าตามหน�าฉลากเดิม 

ดีกว�าเดิม ค�าตามหน�าฉลากเดิมหรือค�าหน�าฉลากใหม� 
 

10.5 หน�วยงานทดสอบทดสอบตู�เย็นตามมาตรฐาน มอก. 455-2537, มอก. 2186-2547  
10.6 หน�วยงานทดสอบแจ�งผลทดสอบตู�เย็นให� กฟผ. ทราบ 
10.7 กฟผ. แจ�งผลการทดสอบตู�เย็นให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ทราบ 

กฟผ. จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจ�งผลการทดสอบพร�อมระดับประสิทธิภาพให�ผู�เข�าร�วม
โครงการฯ 

               ทราบ โดยการกําหนดระดับประสิทธิภาพ เป+นไปตามข�อที่ 13 
หมายเหตุ 

- กฟผ. จะเป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายการทดสอบสําหรับการทดสอบคร้ังแรกเท�านั้น หากผลการ
ทดสอบคร้ังแรกไม�ผ�านเกณฑ�เบอร� 5 ต�องปรับปรุงเพ่ือทดสอบในคร้ังต�อไป หากไม�ปรับปรุง 
กฟผ. จะเรียกเก็บค�าใช�จ�ายในการทดสอบ แม�ว�าจะเป+นการทดสอบคร้ังแรกก็ตาม  

- ในกรณีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องการทดสอบตู�เย็นใหม�คร้ังที่ 2 ข้ึนไป (รุ�นเดิม)  ผู�เข�าร�วม
โครงการฯ จะต�องเป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายการทดสอบทั้งหมด (ตามมติที่ประชุมคร้ังที่ 33 
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2544)  

- ท้ังน้ีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องดําเนินการชําระเงินให�แล�วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได�รับ
ใบแจ�งค�าบริการทดสอบจาก หน�วยงานทดสอบ และขอให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ติดต�อรับ
ตัวอย�างตู�เย็นท่ีทดสอบคืนหลังจากที่ทําการทดสอบแล�วเสร็จภายในระยะเวลา 10 วัน  
 

10.8 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ตอบรับผลการทดสอบและแจ�งแผนการผลิตรายเดือน  
  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�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ แจ�งความต�องการพร�อมข�อมูลการ
ผลิตให� กฟผ. ทราบ 
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การตอบรับผลทดสอบแบ�งเป+น 2 กรณี คือ 
     กรณีท่ี 1 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ รับผลทดสอบ 
          ผู�เข�าร�วมโครงการฯ รับผลทดสอบและต�องการติดฉลากฯ โดยส�งแบบฟอร�ม ของ กฟผ. ดังน้ี 

 -    แบบรายการตอบรับผลการทดสอบและเทียบรุ�นตู�เย็น (REF-05) ซ่ึงผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�อง
ยืนยันค�าท่ีได�จากการทดสอบพร�อมระบุค�าที่ต�องการระบุหน�าฉลากฯ โดยผู�เข�าร�วมโครงการฯ 
สามารถสําแดงค�า (declare) เพื่อระบุค�าหน�าฉลากฯ ได� ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
ซ่ึงค�าประสิทธิภาพพลังงาน ต�องอยู�ในช�วงเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพจากผลทดสอบ  

 -  ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าตู�เย็น (REF-06)  
โดยส�งแบบฟอร�ม REF-05 และ REF-06 ให� กฟผ. ภายใน 20 วันหลังจาก กฟผ. แจ�งผล

อย�างเป+นทางการ หากพ�นกําหนดน้ี กฟผ. ถือว�า ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�ตอบรับผล กฟผ. จะ
ดําเนินการตามข�อที่ 10.8 กรณีที่ 2 

กรณีที่ 2 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�รับผลทดสอบ 
      ผู�เข�าร�วมโครงการฯกรอกแบบรายการตอบรับผลการทดสอบและเทียบรุ�นตู�เย็น (REF-05) 
ระบุไม�ยินดีตอบรับผล    

                    การทดสอบ พร�อมระบุสาเหตุที่ไม�รับผลการทดสอบ 
 หมายเหตุ กรณี กฟผ. เป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบ หากผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�รับ
ผลการทดสอบ กฟผ. ดําเนินการเร่ืองค�าทดสอบ ดังน้ี 
� กรณีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�รับผลทดสอบและต�องการปรับปรุงเพ่ือส�งทดสอบใหม� ในรุ�น

เดิม ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องเป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบคร้ังต�อไป (คร้ังที่ 2 
ข้ึนไป)  

� กรณีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�รับผลทดสอบ และไม�ปรับปรุงตู�เย็น หากผู�เข�าร�วมโครงการฯ
ต�องการส�งตู�เย็นทดสอบรุ�นใหม� ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องเป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการ
ทดสอบเพ่ือชดเชยตู�เย็นในรุ�นเดิมที่ไม�รับผลการทดสอบ 

� กรณีผู�เข�าร�วมโครงการฯ  ไม�ตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาที่กําหนด กฟผ. สงวนสิทธิ์
ในการรักษาสภาพผลการทดสอบนั้นเป+นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นผู� เข�าร�วม
โครงการฯ ไม�สามารถใช�ผลการทดสอบดังกล�าวได�อีก และต�องรับผิดชอบค�าทดสอบด�วย  
 

ค า การระบุค าหน�าฉลากฯ 

ค�าการใช�พลังงาน (EC) 
ค�า EC สามารถระบุเปลี่ยนแปลงได� ไม�น�อยกว�าร�อยละ 95 จาก
ผลทดสอบจริง และค�าท่ีระบุต�องอยู�ในช�วงเกณฑ�เบอร� 5 

ค�าปริมาตร 
ค�าปริมาตรสามารถแสดงตามค�าปริมาตรท่ีผู�เข�าร�วมโครงการฯ 
ระบุ ซ่ึงค�าปริมาตรท่ีทดสอบจริงต�องไม�น�อยกว�าร�อยละ 97 จาก
ค�าที่ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ระบุ 
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10.9 กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า  ตามข�อมูลแบบยืนยันชื่อและขนาดตู�เย็น 
       ที่จะพิมพ�ในฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า (REF-05) และแบบการขอรับฉลากแสดงระ 
       ดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าตู�เย็น (REF-06) 
หมายเหตุ ในการจ�ายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า กรณีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ส�งเอกสารการ

ทําตัวอย�างเพื่อตรวจสอบจาก สมอ. จะต�องส�งเอกสาร มอก. 2186-2547 เพ่ือให�ทาง กฟผ. จ�าย
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าให� 

10.10 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ รับมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ตามวันท่ี กฟผ. แจ�ง มอบ 
ฉลากฯ 

10.11 ข�อปฏิบัติในการรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า หลังจากผ�านการทดสอบ 
10.11.1 หลังจากได�รับฉลาก ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องติดฉลากตู�เย็นในรุ�นนั้นๆ ภายในระยะเวลา 

1 เดือน  
10.11.2  ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องติดฉลากในรุ�นที่  กฟผ. รับรองให�ตรงกับรุ�นตาม มอก.  และ

จะต�องจัดทําเอกสาร ส�งเสริมการขาย และโฆษณาต�อผู�บริโภคในชื่อเดียวกัน โดยการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ� เป+นไปตามข�อท่ี 16 

10.11.3  ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�สามารถจัดทําฉลากฯ เองไม�ว�ากรณีใดๆ ฉลากฯ ที่นําไปติดบน
ตู�เย็นต�องขอรับ จาก กฟผ. เท�านั้น เป+นไปตามข�อท่ี 18 

10.11.4  การขอฉลากฯ ให�ขอได�อย�างต�อเน่ือง ห�ามขอเพื่อนําไปกักตุน เนื่องจาก กฟผ. ต�องเปลี่ยน 
            หน�าฉลากตามการเปลี่ยนแปลงของค�าไฟฟ&า, เปลี่ยนปM ค.ศ. หรือดําเนินมาตรการลงโทษ 
            ในสุ�มกลับทดสอบ เป+นต�น และตู�เย็นรุ นใดได� หยุดขอฉลากฯ เกิน 2 ปG จะยกเลิกฉลากฯ  
            ในรุ นน้ันๆ 
10.11.5  กรณีท่ีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องการเปล่ียนชื่อรุ�นก�อนแจ�ง กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลาก ให�ผู�เข�าร�วม

โครงการฯ ทํา  หนังสือเพ่ือ เปลี่ยนชื่อรุ�นแจ�ง สมอ. เพ่ือขอเอกสาร มอก. ชื่อรุ�นใหม�และ
ทําหนังสือเปลี่ยนชื่อรุ�นดังกล�าวแจ�ง กฟผ. 

10.11.6 กรณี ท่ี กฟผ. ได�จัดทําฉลากตามท่ีผู�เข�าร�วมโครงการฯแจ�งสั่งพิมพ�ฉลาก แต�ผู� เข�าร�วม
โครงการฯ ต�องการเปลี่ยนชื่อรุ�น ให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ทําหนังสือเพื่อเปลี่ยนชื่อรุ�นแจ�ง 
สมอ. เพื่อขอเอกสาร มอก. ชื่อรุ�นใหม�และทํา หนังสือเปลี่ยนชื่อรุ�นดังกล�าวแจ�ง กฟผ. 
และผู� เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องเป+นผู� รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากท่ี กฟผ. 
จัดพิมพ�แล�วทั้งหมด  

10.11.7 ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ�น (ตัวอย�างทดสอบฯ) ถ�ามีการเปลี่ยนแปลงส�วนประกอบ 
           อย�างใดอย�างหนึ่งของรุ�นนั้นๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต�องส�งมาทดสอบใหม�ตามข้ันตอน 
           การทดสอบ ถ�าไม�ได�แจ�งถือว�าผิดข�อกําหนดของโครงการฯ 
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10.12 การรับภาระค�าใช�จ�าย 
10.12.1 ค�าทดสอบประสิทธิภาพตู�เย็น 

กฟผ. รับภาระค�าทดสอบในกรณี ดังน้ี 
-  ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ผู�ผลิตในประเทศ ท่ีดําเนินการส�งทดสอบตัวอย�างตู�เย็นเพ่ือทดสอบหา

ค�าประสิทธิภาพคร้ังแรกของรุ�นนั้นๆ ทั้ งนี้ผู� เข�าร�วมโครงการฯ ต�องส�งเอกสารและ
ดํ าเนิ นการตามข� อกํ าหนดโครงการฯ โดยตู� เย็ น รุ� นนั้ นต� องได� รับใบอนุญาตทํ า
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกาข�อกําหนดให�เป+นไปตามมาตรฐาน (แบบ มอ.4 
หรือ มอ.6) แล�วเท�าน้ัน 

ผู�เข�าร�วมโครงการฯ  รับภาระค�าทดสอบในกรณี ดังนี้ 
- ผู�นําเข�า : รับภาระค�าทดสอบเองท้ังหมด 
- ผู�ผลิตในประเทศ : รับภาระค�าทดสอบในกรณีต�อไปนี้ 

� กรณี ผู� เข�าร�วมโครงการฯ ส�งตัวอย�างทดสอบตู� เย็นรุ�นเดิม คร้ังที่  2 ข้ึนไป 
เนื่องจากการ ส�งตัวอย�างทดสอบตู�เย็นคร้ังแรกไม�ผ�านเกณฑ�ประสิทธิภาพ
พลังงานของโครงการฯ หรือผ�านเกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานแต�ไม�พอใจ
ผลทดสอบ ต�องการปรับปรุงและส�งทดสอบใหม�ในรุ�นเดิม การส�งทดสอบคร้ังที่ 
2 ข้ึนไปผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องรับภาระค�าทดสอบเพื่อชดเชยกับการทดสอบ
คร้ังแรก 

� กรณีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�ผ�านเกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ ใน
การส�งทดสอบคร้ังแรก และไม�มีการปรับปรุงรุ�นเดิมเพื่อทดสอบใหม� ผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ต�องรับภาระค�าทดสอบรุ�นอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุ�นเดิม 

� ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องแจ�งยืนยันผลการทดสอบ และแจ�งจํานวนการขอฉลาก
ฯ ภายใน 20 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งยืนยันผลทดสอบ หากผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ตอบรับผลการทดสอบแต�ยังไม�ขอรับฉลากฯ กฟผ. สงวนสิทธ์ิในการ
รักษาสภาพผลการทดสอบนั้นเป+นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากน้ันผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ไม�สามารถใช�ผลการทดสอบดังกล�าวได�อีก และต�องรับผิดชอบค�า
ทดสอบด�วย 

� กรณีที่ตู�เย็นนั้นเป+นเคร่ืองที่ผลิตจากผู�เข�าร�วมโครงการฯ ผู�รับจ�างผลิต (OEM) 
ถ�าหากส�งตัวอย�างตู�เย็นทดสอบแล�วไม�ผ�านเกณฑ�การพิจารณา ผู� เข�าร�วม
โครงการฯ ผู�รับจ�างผลิต (OEM) ต�องเป+นผู�รับภาระค�าทดสอบ 

� กรณีผู�เข�าร�วมโครงการฯแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต� ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�มารับ
ฉลากภายใน 15 วันทําการ นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งรับฉลากฯ ผู� เข�าร�วม
โครงการฯต�องรับภาระค�าทดสอบในรุ�นน้ัน 

� กรณีที่ผู�เข�าร�วมโครงการฯทดสอบผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานของ
โครงการฯ แล�วไม�ขอฉลากฯ หรือได�รับฉลากฯ แล�ว แต�ไม�ดําเนินการผลิต 
ผู�เข�าร�วมโครงการฯต�องรับภาระค�าทดสอบในรุ�นนั้น 
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10.12.2  ค�าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า : กฟผ. เป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการ
จัดทําฉลากฯ ทั้งหมด ยกเว�นกรณี ต�อไปน้ี 
� กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามท่ีผู�เข�าร�วมโครงการฯ แจ�งขอรับฉลากฯ แต�ผู�เข�าร�วม

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

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

� กรณีที่ กฟผ. จัดทําฉลากฯ ตามที่ผู�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�องแสดงเอกสารที่เก่ียวข�องกับ
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง เช�น หนังสือรับรองการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค�า เอกสารท่ีได�รับรองจาก สมอ. เป+นต�น พร�อมทําหนังสือขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดังกล�าวแจ�งมายัง กฟผ. เพ่ือจัดทําฉลากฯ ใหม� ทั้งนี้ ผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ต�องเป+นผู� รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ที่  กฟผ. ได�
ดําเนินการแล�วทั้งหมด 

� กรณี กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามที่ผู�เข�าร�วมโครงการฯ แจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�มี
ความผิดที่เกิดจากผู�เข�าร�วมโครงการฯ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องเป+นผู�รับภาระ
ค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. ได�ดําเนินการแล�วท้ังหมด 
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ขั้นตอนการขอเข�าร วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 ตู�เย็น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู�เข�าร�วมโครงการฯลงนามยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฯ  
ในการขอเข�าร�วมโครงการฯ ครั้งแรก หรือ กฟผ. แจ�งปรับปรุงข�อกําหนดโครงการฯ 

กรณีผู�เข�าร�วมโครงการฯต�องการ
ทดสอบตู�เย็นใหม�และจะส�ง

ทดสอบคร้ังท่ี 2 ขึ้นไป จะต�อง
ออกค�าใช�จ�ายท้ังหมด 

ผู�เข�าร�วมโครงการฯตอบรับผลการทดสอบ
แบบ REF 5 

และแจ�งแผนการผลิตรายเดือน แบบ REF 6 
(Testing result approval)  

ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ยื่นแบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการ ประกอบด�วย 
- แบบฟอร�ม กฟผ. :REF-01, REF-02, REF-03 (กรณีขอเทียบรุ�น), REF-04 แบบการขอเทียบ
รุ�นตู�เย็นตามข�อกําหนด (เพ่ิมเติม ลว. 16 ตุลาคม 2541 กรณีขอเทียบรุ�น), รูปถ�าย 
- รง. 2 หรือ รง.4 หรือ กนอ.,  ภ.พ.20, หนังสือรับรองจดทะเบียนเป+นนิติบุคคล และหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า (ส�งครั้งแรกและUpdate ให� กฟผ.รายปM) 
- รายละเอียดแบบโครงสร�าง (Drawing)  และระบบไฟฟ&า ประกอบด�วย 1. แบบโครงสร�างภายใน
ตู�เย็น (Inner Liner)  2. แบบโครงสร�างประตูตู�เย็น (Inner Door) 3. อีแวพอเรเตอร� 
(Evaporator) 4. คอมเพรสเซอร� (Compressor) 5. รายละเอียดต�าง ๆ  (Specification) ได�แก� 
ช้ินส�วนต�าง ,ๆ วงจรไฟฟ&า, วงจรระบบนํ้ายา 6. ภาพถ�ายตู�เย็นท่ีขอทดสอบ 
- ผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน (เฉพาะกรณีย่ืนผลการทดสอบ) 

การ ตรวจสอบคุณสมบัติตู�เย็นท่ีหน�วยงานทดสอบ (Specification inspection) (ยกเว�นกรณีย่ืนผลการทดสอบ) 
 

ทดสอบตู�เย็น โดยหน�วยงานทดสอบตามมาตรฐาน มอก.455- 2537, มอก.2186-2547 (ยกเว�นกรณีย่ืนผลการทดสอบ)  

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

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

กฟผ. กําหนดนัดวันส�งตัวอย�างทดสอบตู�เย็น (ยกเว�นกรณีย่ืนผลการทดสอบ) 

รับผล 

ผู�เข�าร�วมโครงการฯ รับมอบฉลาก 

ไม�รับ

กฟผ. ส่ังพิมพ�ฉลากตามข�อมูลในแบบยืนยันช่ือและขนาดตู�เย็นตามแบบ REF 5 และ REF 6 
 

กฟผ. ตรวจสอบเอกสาร
ว�าครบถ�วนและถูกต�อง

ไม�ใช� 

ใช� 
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11. การส งตู�เย็นเพื่อทดสอบค าประสิทธิภาพ 
แบ�งออกเป+น 2 กรณี คือ 

กรณีท่ี 1  การส งทดสอบแบบปกติ 
กรณีที่ยังมิได�มีการผลิตและจําหน�ายในตลาดผู �เข�าร�วมโครงการฯ สามารถส�งเคร่ืองต�นแบบ 
(Mock up) เพื่อทดสอบได�จํานวน 1 เคร่ือง ต�อ 1 รุ�น 

กรณีท่ี 2 การส งทดสอบเพ่ือเทียบรุ น 
 การส�งทดสอบเพ่ือขอเทียบรุ�น หมายถึง กรณีที่ตู�เย็นที่คุณสมบัติเหมือนกันแต�นําไปผลิต
หลายรุ�นหรือหลายยี่ห�อ ทั้งนี้ ตู�เย็นตัวหลัก (Main model) ต�องเป+นตู�เย็นที่มีผลการทดสอบ
เท�านั้น ซ่ึงผู�เข�าร�วมโครงการฯ สามารถใช�ผลทดสอบเทียบรุ�นกันได�จะต�องเป+นไปตามข�อกําหนด 
ดังต�อไปนี้ 

  อุปกรณ�หลักของตู�เย็นที่จะต�องไม ให�มีการเปลี่ยนแปลง 
1) คอมเพรสเซอร� และชิ้นส�วนอุปกรณ�ต�อพ�วง (Accessories) เช�น สตาร�ทติ้ง โอเวอร�

โหลดโพรเทคเตอร� และ คาพาซิเตอร�  
2) ระบบควบคุมความเย็น ซ่ึงประกอบด�วย เทอร�โมสตัท หรือ (Electronic control 

circuit) และเทอร�โมแดมเปอร� (ถ�ามี) 

3) ระบบควบคุมการละลายนํ้าแข็ง (ถ�ามี) ซ่ึงประกอบด�วย เส�นลวดความร�อน, นาฬิกา 
ไฟฟ&า, และ ไบ-เมทอลเทอร�โมสตัท หรือ Electronic control circuit  

4) ความหนาของฉนวนโฟมในส�วนของช�องแช�แข็ง ช�องแช�เย็น และฝาตู� (เน่ืองจากความ
หนาของฉนวนโฟมมีผลอย�างมากต�อประสิทธิภาพการกักเก็บความเย็น) 

5) ชนิดของฉนวนโฟมที่ใช� (เนื่องจากสารเป1าโฟม 141b ที่ใช�อยู�ปAจจุบันเป+น Transitional 
substance ซ่ึงในอนาคตอาจจะถูกเลิกใช�  และสารเป1าโฟมตัวใหม�อาจจะมีประสิทธิภาพเก็บ
ความเย็นแตกต�างจากเดิม) 

6) ปริมาตรความจุภายในช�องแช�แข็งและช�องแช�เย็น ในกรณีนี้ผู�ผลิตควรแสดงหลักฐานด�วย 
Drawing หรือ ภาพถ�าย ซ่ึงโดยทั่วไปแล�ว  การตรวจสอบเปรียบเทียบโดยรูปถ�ายจะทํา
ได�ง�ายและสะดวกกว�า 

7)  อุปกรณ�ทําความเย็น เช�น Evaporator และ Evaporator assembly 

8)  ชิ้นส�วนภายในช�องแช�เย็นต�างๆ รวมถึงชั้นวางของ (ตะแกรง), ฝาปHดช�องแช�เย็น, 
     แผ�นก้ันขวด ฯลฯ 

อุปกรณ�ที่ยอมให�มีการเปลี่ยนแปลงได� 
1) มือจับ (Handle) 
2) สี (Color) 
3) ป&ายชื่อ (Brandname) 
4) ขาตั้ง (Stand) 
5) ที่วางของบนตู� และขอบพลาสติกของฝาตู�เย็น 
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การเทียบรุ�นตู�เย็นสามารถเทียบรุ�นได�ไม�จํากัดจํานวนต�อการยื่นทดสอบคราวเดียวกัน และ
สามารถยื่นขอเทียบรุ�นได�ภายหลัง โดย กฟผ. กําหนดตัวหลัก (Main model) ในการยื่นขอ
เทียบรุ�นในภายหลัง ต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 

- ต�องเป+นรุ�นที่มีการขอฉลากฯ  ในช�วงเวลาท่ีมีการขอเทียบรุ�น 
- ต�องเป+นรุ�นที่ มีการทดสอบจริง โดยสามารถใช�ผลการทดสอบของตัวหลัก 

 (Main model) ได�ไม�เกิน 2 ปM นับจากวันแจ�งผลการทดสอบ จนถึงวันที่ขอเทียบรุ�น 
- ตัวหลัก (Main model) ต�องไม�เป+นรุ�นท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบประสิทธิภาพ

การใช�ไฟฟ&าของโครงการฯ  
หมายเหตุ ในการส�งตู�เย็นเข�าทดสอบเบอร� 5 นั้นจะต�องผ�านการทดสอบ มอก. 455-2537, มอก. 2186-2547 ก�อน 
และในการยื่นเอกสารเข�าทดสอบเบอร� 5 นั้นจะต�องแนบใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมที่ มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดให�ต�องเป+นไปตามมาตรฐาน และรายละเอียดแนบท�ายใบอนุญาต มาด�วยทุกคร้ังที่ทําการ
ส�งทดสอบ ซ่ึงมีผลบังคับใช�เม่ือ วันท่ี 23 ธันวาคม 2549 

12. การทดสอบตู�เย็นตามมาตรฐาน 
การทดสอบตู�เย็น ดําเนินการทดสอบที่หน�วยงานทดสอบ ห�องปฏิบัติการที่มีระบบการควบคุมเสถียรภาพ

ทางไฟฟ&า เช�น แรงดันไฟฟ&า ความถ่ี เป+นต�น มีระบบควบคุมสภาวะแวดล�อม เพื่อเป+นการควบคุมการทดสอบให�
อยู�ในสภาวะเดียวโดยตลอดการทดสอบ และห�องปฏิบัติการได�รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 17025-2548  

12.1 มาตรฐานการทดสอบ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมตู�เย็นท่ีจะทําการทดสอบนี้ กําหนดข้ึนโดยใช�เอกสารมาตรฐาน

ต�อไปนี้เป+นแนวทาง 
- ISO 7371-1985 Performance of household refrigerating appliances 

refrigerators with or without low temperature compartment 
- มอก. 455-2537 
- มอก. 2186-2547 
- ข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 ตู�เย็น  

12.2 วิธีการทดสอบพลังงานไฟฟ&าที่ใช� 
12.2.1 ภาวะห�องทดสอบ 

อุณหภูมิโดยรอบ 32 ±0.5 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ� 70 ±5 เปอร�เซ็นต�     และ
ต�องก้ันตู�เย็นให�พ�นจากกระแสลมที่มีความเร็วเกิน 0.25 เมตรต�อวินาที 

12.2.2 การติดตั้งตู�เย็น 
12.2.2.1 วางตู�เย็นบนฐานรองที่เป+นแผ�นไม�ทึบทาสีดําด�าน  ให�อากาศหมุนเวียนใต�ฐานรอง

ได�สะดวก   พื้นบนของฐานรองต�องอยู�สูงจากพ้ืนห�อง 30 เซนติเมตร และมีขนาด
กว�างกว�าตู�เย็นโดยรอบอย�างน�อย 30 เซนติเมตร แต�ไม�เกิน 60 เซนติเมตร ยกเว�น
ด�านหลังต�องชิดกับแผงกันลมในแนวตั้ง 

12.2.2.2  ติดตั้งแผงกันลมทาสีดําด�านในแนวตั้ง 3 แผง ดังแสดงในรูปท่ี 1 เพื่อจํากัดการ
หมุนเวียนของอากาศรอบๆ ตู�เย็น โดยให�แผงหนึ่งขนานกับด�านหลังของตู�เย็น 
และวางชิดกับท่ีกันชนด�านหลังของตู�เย็นหรือห�างจากด�านหลังของตู�เย็นตามที่
ผู�ผลิตกําหนดไว� ในกรณีที่ไม�ได�กําหนดให�วางแผงห�างจากจุดนอกสุดทางด�านหลัง
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ของตู�เป+นระยะ 25 มิลลิเมตร   ส�วนอีก 2 แผงกว�าง 30 เซนติเมตร     วางขนาน
กับด�านข�างของตู�เย็นโดยห�างจากตัวตู�เย็นประมาณ 30 เซนติเมตร 

12.2.2.3 วางแผงกันลมท้ังสามให�ติดกันโดยปราศจากช�องว�าง และสูงพ�นจากด�านบนของ
ตู�เย็นอย�างน�อย 30 เซนติเมตร 

12.2.2.4 ให�วางตู�เย็นในลักษณะท่ีป&องกันการแผ�รังสีความร�อนโดยตรงระหว�างตู�เย็นกับ
อุปกรณ�ที่ให�ความเย็นหรือความร�อนภายในห�องทดสอบ และต�องวางในที่ซ่ึงห�าง
จากวัตถุอ่ืนๆ   ภายในห�องทดสอบเป+นระยะไกลพอที่จะเชื่อได�ว�าไม�มีจุดใดๆ 
รอบตู�เย็นมีอุณหภูมิผิดไปจากอุณหภูมิโดยรอบ 

12.2.2.5 การหมุนเวียนของอากาศภายในห�องทดสอบ ต�องทําให�อุณหภูมิโดยรอบเป+นไป
ตามที่กําหนดไว�ภายในขอบเขตเกณฑ�ความคลาดเคลื่อน และต�องก้ันตู�เย็นให�พ�น
จากกระแสลมที่มีความเร็วเกิน 0.25 เมตรต�อวินาที 

12.2.2.6 ตู�เย็นที่ติดต้ังในเคร่ืองเรือนให�ติดตั้งตามที่ผู�ผลิตกําหนด 
 
 
 
 
 

        หน�วยเป+นเมตร 
 

รูปที่ 1  แผงกันลม 

12.2.3 ตําแหน�งของหัววัดอุณหภูมิสําหรับวัดอุณหภูมิภายในช�องแช�เย็น 
12.2.3.1 ติดสายเทอร�โมคัปเปH�ลบนโฟมหรือวัสดุ ท่ีคล�ายคลึง โดยให�ปลายสายเทอร�

โมคัปเปH�ลโผล�พ�นโฟม หรือวัสดุที่คล�ายคลึงออกมาประมาณ 5-10 มิลลิเมตร 
12.2.3.2 วางเทอร�โมคัปเปH�ลที่ติดบนโฟมหรือวัสดุที่คล�ายคลึงแล�ว ในตําแหน�ง  T1, T2, T3 

เพ่ือวัดอุณหภูมิ t1, t2, t3 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 2, 3 และ 4 ซ่ึงอยู�ก่ึงกลาง
ระหว�างผนังด�านในของตู�เย็นกับผนังด�านในของประตูหรือฝาเม่ือปHดอยู� 

12.2.3.3 ใช�ปลอกทองแดงเคลือบดีบุกหรือปลอกทองเหลือง ครอบปลายสายเทอร�
โมคัปเปH�ลท่ีพ�นออกมาจากโฟมหรือวัสดุที่คล�ายคลึง โดยตําแหน�งของหัววัด
อุณหภูมิอยู�ที่จุดศูนย�กลางของปลอกทองแดงเคลือบดีบุกหรือทองเหลือง 

12.2.3.4  บันทึกอุณหภูมิ t1, t2 และ t3 แล�วคํานวณหาค�าอุณหภูมิเฉลี่ย tm 

หมายเหตุ  1)  ถ�าอุปกรณ�ภายในตู�เย็นกีดขวางการวัดอุณหภูมิ t1, t2, t3 ณ จุดที่กําหนด ให�วัดอุณหภูมิ ณ 
จุดท่ีอยู�ห�างจากจุดที่กําหนดไม�เกิน 25 มิลลิเมตร 

2) ถ�าการจัดวางตําแหน�งของช�องแช�เย็นไม�เป+นไปตามที่แสดงในรูปที่ 2, 3 และ 4 ให�พิจารณา
วัดอุณหภูมิ t1, t2, t3  ณ  ตําแหน�งที่เทียบได�กับท่ีแสดงในรูปท่ี 2, 3 และ 4 

3) ปลอกทองแดงเคลือบดีบุกหรือปลอกทองเหลืองต�องแยกห�างจากผิวที่มีการนําความร�อน 
โดยมีช�องว�างอย�างน�อย 25 มิลลิเมตร 

4) การต�อสายไปยังเคร่ืองวัด ต�องจัดวางในลักษณะที่ไม�กระทบกระเทือนยางกันร้ัวของช�องแช�
เย็น 
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5) ในกรณีตู�เย็นมีช�องแช�เย็นจัด (Chiller) ที่มีขนาดกว�างมากจนทําให�ตําแหน�ง T1 ตกอยู�ภายใน
ช�องแช�เย็นจัด ซ่ึงเป+นช�องที่มีอุณหภูมิต่ํากว�าช�องแช�เย็น ให�เลื่อนตําแหน�งวัด T1 หลบช�องแช�
เย็นจัดลงมาเป+นระยะ 25 มิลลิเมตร  

6) ในกรณีตู�เย็น 2 ประตู ที่มีช�องแช�แข็ง และ/หรือ ช�องแช�เย็นจัดอยู�ด�านล�าง โดยตําแหน�งของ
ช�องแช�เย็นจัดอยู�ติดกับช�องแช�ผัก ดังรูปที่ 4 นั้น การพิจารณาตําแหน�งวัดอุณหภูมิช�องแช�
เย็นให�คํานวณระยะความสูง h จากระนาบด�านบนสุดของตู�เย็นลงมาจนถึงระนาบด�านบน
ช�องแช�ผัก โดยรวมเอาช�องแช�เย็นจัดเข�าไปด�วย        ส�วนตําแหน�ง T1 และ T2 เป+นระยะ 
h/3 และ 2h/3 ตามลําดับ วัดจากระนาบบนของตู�เย็น สําหรับตําแหน�ง T3 ให�ฐานของ
ปลอกทองแดงเคลือบดีบุกหรือทองเหลืองอยู�เหนือระนาบบนของช�องแช�เย็นจัดเป+นระยะ 
25 มิลลิเมตร 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-1  ตําแหน�งวัดอุณหภูมิภายในช�องแช�เย็น 
สําหรับตู�เย็น 1 ประตู ท่ีมีการจัดวางอีแวพอเรเตอร�ต�างๆ กัน 

หมายเหตุ สําหรับการจัดวาง 1a), 1b), 2a), 2b): a ≥ 150 มิลลิเมตร  มิฉะนั้นให�พิจารณา 4a) หรือ 4b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-2  ตําแหน�งวัดอุณหภูมิภายในช�องแช�เย็นสําหรับตู�เย็น 1 ประตู ที่มีการจัดวางอีแวพอเรเตอร�ต�างๆกัน 

หน�วยเป+นมิลลิเมตร 

หน�วยเป+นมิลลิเมตร 
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รูปท่ี 3  ตําแหน�งวัดอุณหภูมิภายในช�องแช�เย็นสําหรับตู�เย็น 2 ประตู ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 4  ตําแหน�งวัดอุณหภูมิภายในช�องแช�เย็นสําหรับตู�เย็น 2 ประตู ข้ึนไป  
ที่มีช�องแช�แข็ง และ/หรือ ช�องแช�เย็นจัดอยู�ด�านล�าง 

 

หน�วยเป+นมิลลิเมตร 

หน�วยเป+นมิลลิเมตร 
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12.2.4. ตําแหน�งของหัววัดอุณหภูมิภายในช�องแช�แข็ง 
  ติดตั้งเทอร�โมคัปเปH�ลเพ่ือวัดอุณหภูมิภายในช�องแช�แข็ง tf ณ ระยะ 1/3 ของความสูง วัด

จากจุดก่ึงกลางของระนาบพ้ืนช�องแช�แข็งถึงจุดก่ึงกลางของปลอกทองเหลือง ทั้งคอยล�เย็น
แบบกล�องและแบบตัวยู (U) สําหรับตู�เย็น 1 และ 2 ประตูข้ึนไปทุกขนาด 

หมายเหตุ 1) สิ่งท่ีใช�แขวนปลอกทองแดงเคลือบดีบุกหรือปลอกทองเหลือง ต�องมีภาคตัดขวางและ
สภาพนําความร�อนน�อยที่สุดเท�าที่จะเป+นไปได� และจัดวางในลักษณะท่ีไม�รบกวนการ
หมุนเวียนของอากาศตามปกติ 

 2)  ถ�าอุปกรณ�ประกอบภายในกีดขวางการวัดอุณหภูมิ tf ณ จุดท่ีกําหนดให�วัดอุณหภูมิ 
ณ ตําแหน�งท่ีอยู�ห�างจากจุดที่กําหนดไม�เกิน 25 มิลลิเมตร  

3) ปลอกทองแดงเคลือบดีบุกหรือปลอกทองเหลือง ต�องแยกห�างจากผิวที่มีการนําความ
ร�อน โดยมีช�องว�างอย�างน�อย 25 มิลลิเมตร 

4)  การต�อสายไปยังเคร่ืองวัด ต�องจัดวางในลักษณะท่ีไม�กระทบกระเทือนยางกันร้ัวของ
ช�องแช�แข็ง 

12.2.5 ข้ันตอนการทดสอบพลังงานไฟฟ&าที่ใช� 
12.2.5.1 ตรวจสอบพื้นผิวภายในช�องแช�เย็นและช�องแช�แข็ง ถ�ามีน้ําหรือน้ําแข็งเกาะอยู� ให�

ดําเนินการขจัดฝ&าน้ําแข็งท่ีอีแวพอเรเตอร� ทําผนังภายในและอุปกรณ�ให�แห�ง 
12.2.5.2 ปรับตั้งตู�เย็นเหมือนการใช�งานตามคู�มือแนะนําการใช�งานและการบํารุงรักษา 

อุปกรณ�ภายในทั้งหมดท่ีมาพร�อมกับตู�เย็น รวมถึงถาดทํานํ้าแข็งให�วางอยู�ประจําที่
ตําแหน�ง ยกเว�นในกรณีช�องแช�แข็งของตู�เย็นที่ไม�มีช�องย�อยเฉพาะสําหรับวางถาด
ทํานํ้าแข็ง  ให�เอาถาดทําน้ําแข็งออก 

12.2.5.3 ถ�าตู�เย็นมีตัวควบคุมอุณหภูมิและ/หรืออุปกรณ�ควบคุมอุณหภูมิอ่ืนท่ีออกแบบให�ผู�ใช�
เป+นผู�ปรับ ต�องปรับตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิและ/หรืออุปกรณ�ควบคุมอุณหภูมิอ่ืนตาม
ตําแหน�งใช�งานปกติ ตามคู�มือคําแนะนําการใช�และการบํารุงรักษา    ถ�าตัวควบคุม
อุณหภูมิและ/หรืออุปกรณ�ควบคุมอุณหภูมิอ่ืนไม�ได�ออกแบบไว�ให�ผู�ใช�เป+นผู�ปรับ   
ให�วัดตู�เย็นตามสภาพที่ได�รับ 

12.2.5.4 เปHดเคร่ืองบันทึกข�อมูลแบบผสมและเคร่ืองวัดพลังงานไฟฟ&าให�ทํางาน พร�อมทั้งจ�าย
แรงดันไฟฟ&าที่กําหนดให�ตู�เย็นทํางาน 

12.2.5.5 สําหรับตู�เย็น 1 ประตู ปรับตัวควบคุมอุณหภูมิของตู�เย็นให�อยู�ในตําแหน�งที่ให�
อุณหภูมิช�องแช�เย็นเฉลี่ย tm มีค�าเท�ากับ 5 ±1 องศาเซลเซียส โดยมี 0 ≤ t1, t 2, 
t3 ≤ 10 โดยไม�กําหนดอุณหภูมิภายในช�องแช�แข็ง ยกเว�นผู�ผลิตระบุอุณหภูมิของ
ช�องแช�แข็งว�าให�เป+นไปตามประเภทของช�องแช�แข็งนั้น 

12.2.5.6 สําหรับตู�เย็น 2 ประตูข้ึนไป หรือมีการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ  ปรับอุณหภูมิภายใน
ช�องแช�แข็งให�ได�น�อยกว�าหรือเท�ากับ -15 องศาเซลเซียส  ในเวลาเดียวกันกับที่
อุณหภูมิช�องแช�เย็นเฉลี่ย tm มีค�าเท�ากับ 5 ±1 องศาเซลเซียส โดยมี 0 ≤ t1, t 2, 
t3 ≤ 10 

12.2.5.7 เม่ืออุณหภูมิภายในช�องแช�เย็นเฉลี่ยและช�องแช�แข็งได�ตามที่กําหนดแล�ว  เร่ิมทํา
การวัดค�าพลังงานไฟฟ&าท่ีใช� (EC) เป+นเวลาไม�น�อยกว�า 24 ชั่งโมง หลังจากถึงภาวะ
ทํางานท่ีเสถียร โดยสังเกตได�จากกราฟของเคร่ืองบันทึกข�อมูลแบบผสม 
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ก) สําหรับตู�เย็นท่ีทํางานเป+นรอบและไม�มีระบบขจัดฝ&าน้ําแข็งอัตโนมัติ   ช�วงเวลา
ท่ีทดสอบต�องประกอบด�วยจํานวนรอบควบคุมเป+นจํานวนเต็ม โดยให�เร่ิมวัดค�า
พลังงานไฟฟ&าที่ตําแหน�ง OFF ของคอมเพรสเซอร� 

ข) สําหรับตู�เย็นที่มีการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติจะเร่ิมวัดค�าพลังงานภายหลังตู�เย็น
เกิดการละลายน้ําแข็งแล�วตู�เย็นปรับอุณหภูมิภายในของช�องแช�เย็นและช�องแช�
แข็งกลับมาอยู�ในภาวะเสถียรอีกคร้ังเป+นเวลา 4 ชั่วโมง ณ ตําแหน�ง OFF ของ
คอมเพรสเซอร� ทั้งน้ีช�วงเวลาท่ีใช�ในการทดสอบต�องเป+น ดังนี้ 

ค) ไม�น�อยกว�า 24 ชั่วโมง   และมีรอบการขจัดฝ&านํ้าแข็งเป+นจํานวนเต็ม 
ง) ถ�าการขจัดฝ&าน้ําแข็งเร่ิมรอบแรก แต�ไม�ครบรอบภายในช�วงเวลา 24 ชั่วโมง   

ให�ดําเนินการทดสอบต�อไปจนส้ินสุดการขจัดฝ&าน้ําแข็งรอบน้ัน 
จ) ถ�าไม�เกิดรอบการขจัดฝ&าน้ําแข็งในช�วงเวลา 24 ชั่วโมง    ให�ขยายช�วงเวลา

ทดสอบเป+น 48 ชั่วโมง และดําเนินการเช�นเดียวกับข�อ 1 และ  2 
ฉ) ถ�าไม�เกิดรอบการขจัดฝ&าน้ําแข็งในช�วง 48 ชั่วโมง ไม�ต�องนําเอาการขจัดฝ&า

นํ้าแข็งมาเก่ียวข�องกับการทดสอบ 
12.2.5.8 การทดสอบวัดค�าพลังงานไฟฟ&าท่ีใช�ของตู� เย็น 1 ประตู ให�ใช� วิธีประมาณค�าในช�วง 

(Interpolation) จากผลการทดสอบ 2 คร้ัง โดยคร้ังแรก ณ อุณหภูมิสูงกว�า และคร้ังที่
สอง ณ อุณหภูมิต่ํากว�าอุณหภูมิที่กําหนด (tm = +5 องศาเซลเซียส) ในช�วงค�าเบ่ียงเบน 
±1 เคลวิน (±1 องศาเซลเซียส) 

12.2.5.9 บันทึกค�าพลังงานที่ใช� (EC) แสดงค�าเป+นกิโลวัตต�ชั่วโมงต�อ 24 ชั่วโมงด�วยทศนิยม 3 
ตําแหน�ง, อุณหภูมิภายในช�องแช�เย็น t1, t2, และ t3, อุณหภูมิเฉลี่ยช�องแช�เย็น tm และ
อุณหภูมิภายในช�องแช�แข็ง tf ลงในแบบบันทึกข�อมูลการทดสอบ   

12.3 วิธีการทดสอบวัดปริมาตร  
การวัดปริมาตรภายใน สําหรับตู�เย็น 1 ประตู และตู�เย็น 2 ประตูข้ึนไป ใช�วิธีการวัดแบบมิติ

ผลตามการประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 ตู�เย็น คร้ังที่ 63 เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ� 
2552 และ คร้ังที่ 64 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2552  โดยดําเนินการวัดปริมาตรแบบมิติดังนี้  
12.3.1 การหาปริมาตรภายใน สําหรับตู�เย็น 1 ประตู และตู� เย็น 2 ประตูข้ึนไป ให�ทําการวัด

ปริมาตรภายใน (Gross volume) ซ่ึงคํานวณได�จากการแบ�งปริมาตรทั้งหมดเป+นหน�วยของ
รูปทรงเชิงเรขาคณิตท่ีสามารถวัดได�ง�าย อย�างไรก็ตามปริมาตรภายในให�คิดจากรูปร�างจริง
ของผนังด�านในกรณีที่มีรอยนูน รอยเว�าต�างๆ ดังตัวอย�างในรูปท่ี 10 และรูปที่ 11 โดยพื้นที่
แรเงา # คือปริมาตรภายใน โดยดําเนินการดังน้ี 

12.3.1.1 สําหรับตู�เย็น 1 ประตู ให�คํานวณค�าปริมาตรของช�องแช�แข็ง Vf (ช�องอีแวพอเร
เตอร�) แล�วจึงวัดและคํานวณค�าปริมาตรปริมาตรภายในทั้งหมด VT ซ่ึงปริมาตร
ของช�องแช�เย็น Vr หาได�จากปริมาตรรวมท้ังหมด VT ลบด�วยปริมาตรของช�องแช�
แข็ง Vf 

12.3.1.2 สําหรับตู�เย็น 2 ประตูข้ึนไป วัดค�าปริมาตรภายในช�องแช�แข็ง และช�องแช�เย็น 
รวมถึงช�องทําน้ําแข็งและช�องแช�ผัก (ถ�ามี) ซ่ึงปริมาตรภายในรวมท้ังหมด VT มีค�า
เท�ากับปริมาตรของแต�ละประตูรวมกัน 
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12.3.1.3 ให�ถอดชุดทําน้ําแข็ง รวมท้ังอุปกรณ�ประกอบภายในทุกชิ้นที่สามารถถอดได�ด�วย
มือเปล�าให�นําออกทั้งหมด ยกเว�นเทอร�โมสตัท (Thermostat) และหลอดไฟแสง
สว�างเท�านั้น 

12.3.1.4 การวัดมิติเชิงเส�นและปริมาตรของตู� เย็น ให�ตรวจวัดตามสภาพที่ได� รับซ่ึงมี
อุปกรณ�ติดตั้งภายในตู�ครบถ�วนและยังไม�ได�ใช�งาน โดยมิติเชิงเส�นให�วัดละเอียดถึง 
1 มิลลิเมตร ซ่ึงปริมาตรให�แสดงหน�วยเป+นลูกบาศก�เดซิเมตร 

 

 
รูปท่ี 5 ตัวอย�างลักษณะภายในของตู�เย็น 1 ประตู 

 
รูปท่ี 6 ตัวอย�างลักษณะภายในของตู�เย็น 2 ประตู 
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รูปท่ี 7 ตัวอย�างลักษณะภายในของตู�เย็น 3 ประตู 

 

 
รูปที่ 8 ตัวอย�างลักษณะภายในห�องแช�แข็งของตู�เย็น Side by side 
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รูปที่ 9 ตัวอย�างลักษณะภายในห�องแช�เย็นของตู�เย็น Side by side 
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ก)                                                                  ข) 

 

รูปที่ 10 ตัวอย�างการหาปริมาตรภายในของตู�เย็น 1 ประตู 
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ก)                                                                ข) 

 

รูปที่ 11 ตัวอย�างการหาปริมาตรภายในของตู�เย็น 2 ประตู 
 
โดยท่ี 

1   ชั้นวาง     10   อีแวพอเรเตอร� 
2   ภาชนะ     11   ถาดรองรับน้ํา 
3   อีแวพอเรเตอร�ของช�งอุณหภูมิต่ํา  12   ท่ีครอบตัวอุณหภูมิและ/หรือหลอดไฟฟ&า 
4   ท่ีก้ัน     13   ปุ1มควบคุมอุณหภูมิ 
5   ภาชนะหรือช้ันที่ประตู   14   ประตูหรือฝาปHดช�อง 
6   ฝาปHดช�อง    15   อีแวพอเรเตอร�ของช�องอุณหภูมิต่ํา 
7   อีแวพอเรเตอร�ของช�องแช�เย็น  16   แผ�นก้ันถอดได� 
8   ถาดรองรับน้ํา    17   ช�องแช�เย็น 
9   ถาดรองรับน้ําถอดได�   18   ชั้นวางหรือภาชนะ 
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ปริมาตรภายในทั้งหมด (Total gross volume) เป+นผลบวกของปริมาตรช�องแช�แข็ง (Frozen-food 
storage compartment) ช� อ ง แ ช� เ ย็ น จั ด  (Chill compartment) ช� อ ง แ ช� เย็ น  (Fresh-food storage 
compartment) ช� อ งแ ช� ผั ก ห รือ เค ร่ือ งดื่ ม  (Cellar compartment) แ ล ะช� อ งทํ าน้ํ า แ ข็ ง  (Ice-making 
compartment) ในการวัดปริมาตรให�เอาปริมาตรท้ังหมดของอุปกรณ�ต�างๆและบริเวณที่ใช�เก็บอาหารไม�ได�ลบ
ออกจากปริมาตรภายในที่คํานวณได� ซ่ึงจะได�สมการคือ 

 
ปริมาตรภายในทั้งหมด  = ปริมาตรช�องแช�แข็ง + ปริมาตรช�องแช�เย็นจัด + ปริมาตรช�องแช�เย็น 

     + ปริมาตรช�องแช�ผักหรือเคร่ืองดื่ม + ปริมาตรช�องทําน้ําแข็ง 
หรือ 

  = ปริมาตรภายในท้ังหมดที่คํานวณได� (Total gross volume) –  
                    ปริมาตรท้ังหมดของอุปกรณ�ต�างๆและบริเวณที่ใช�เก็บอาหารไม�ได� 
                             ที่ไม�สามารถถอดได�ด�วยมือเปล�า 

 
12.3.2 ปริมาตรของช�องแช�แข็ง (Vf) 

สําหรับตู�เย็น 1 ประตู ให�วัดปริมาตรของช�องแช�แข็งโดยการวัดปริมาตรของช�องอีแวพอเร
เตอร� (ตัวอย�างดังรูปท่ี 12) มีค�าเท�ากับผลคูณของความลึก ความกว�างและความสูง ดังต�อไปนี้ 

12.3.2.1    ความลึก 
ความลึกของช�องอีแวพอเรเตอร�ที่ ไม�มีช�องเก็บอาหารอยู�ข�างหน�าเป+น

ระยะห�างในแนวราบเฉลี่ยของผนังด�านในระหว�างพ้ืนผิวด�านหน�ากับพื้นผิวด�านหลัง
ของผนังตู� วัดที่ระดับเดียวกับอีแวพอเรเตอร� ในกรณีที่ช�องเก็บอาหารอยู�ด�านหน�า
ช�องอีแวพอเรเตอร� ความลึกของช�องอีแวพอเรเตอร� เป+นระยะห�าง ในแนวราบเฉลี่ย
จากพ้ืนผิวจากด�านในของผนังตู�เย็นด�านหลังถึงส�วนหน�าสุดของอีแวพอเรเตอร�หรือ
ของประตูช�องอีแวพอเรเตอร� (ถ�ามี) 

12.3.2.2    ความกว�าง 
ความกว�างของช�องอีแวพอเรเตอร� เป+นระยะความกว�างในแนวราบท้ังหมด

ของอีแวพอเรเตอร� (ไม�รวมซักชั่นเฮดเดอร� (Suction header) ซ่ึงอยู�ใกล�กับด�านบน
ของอีแวพอเรเตอร�) หรือถ�ามีสันนูน (Side rib) ก็ให�รวมความกว�างของสันนูนด�วย 

ในกรณีที่ระยะห�างในแนวราบระหว�างอีแวพอเรเตอร�หรือสันนูนกับผนังด�าน
ในของตู�เย็น น�อยกว�า 70 มิลลิเมตร ให�รวมช�องว�างนี้เป+นส�วนหน่ึงของช�องอีแวพอเร
เตอร�ด�วย 

 
12.3.2.2.1.1    ความสูง 

ความสูงของช�องอีแวพอเรเตอร� เป+นระยะห�างในแนวดิ่งเฉลี่ยระหว�าง
ส�วนบนของอีแวพอเรเตอร�กับส�วนบนสุดของช�องแช�เย็น 



 

25 
 

 
ก) แผ�นก้ันถอดได� 

 

 
ข) แผ�นก้ันถอดไม�ได� 

 

 
ค) อีแวพอเรเตอร�แบบแผ�นเอียง 

รูปที่ 12 การวัดปริมาตรของช�องอีแวพอเรเตอร� 
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ง) อีแวพอเรเตอร�แบบกล�องพร�อมถาดรองรับนํ้า 

 
จ) การวัดความกว�าง (ภาพแนวราบ) 

รูปท่ี 12 การวัดปริมาตรของช�องอีแวพอเรเตอร� (ต�อ) 
 

ในกรณีช�องว�างเหนืออีแวพอเรเตอร�หรือช�องว�างใต�อีแวพอเรเตอร�เกิน 40 
มิลลิเมตร ให�รวมปริมาตรช�องนี้ไปเป+นปริมาตรของช�องแช�เย็นด�วย  

และในกรณีช�องว�างเหนืออีแวพอเรเตอร�หรือช�องว�างใต�อีแวพอเรเตอร�ไม�เกิน 
40 มิลลิเมตร ให�รวมปริมาตรช�องน้ีไปเป+นปริมาตรของช�องแช�แข็งด�วย 

ความสูงของช�องอีแวพอเรเตอร�ให�วัดรวมถึงถาดรองรับน้ําและ/หรือท่ีเก็บ
รองรับน้ําภายในตู� ยกเว�นในกรณีที่ความสูงการเก็บนํ้าของถาดรองรับน้ําเกิน 40 
มิลลิเมตร และผู�ใช�ต�องเปHดสวิตซ�ขจัดฝ&านํ้าแข็งเอง 

ให�ยกเว�นปริมาตร กรณีที่ช�องอีแวพอเรเตอร�มีพื้นผิวนูนหรือพ้ืนผิวที่เป+นร�อง
โดยมีความกว�างของฐานไม�เกิน 13 มิลลิเมตร  

สําหรับตู�เย็น 2 ประตูข้ึนไป ปริมาตรของช�องแช�แข็งมีค�าเท�ากับปริมาตร
ภายในทั้งหมดช�องแช�แข็งที่คํานวณได�ลบปริมาตรท้ังหมดของอุปกรณ�ต�างๆ และ
บริเวณท่ีใช�เก็บอาหารไม�ได�ที่ไม�สามารถถอดได�ด�วยมือเปล�า   

 



 

27 
 

12.3.3 ปริมาตรของช�องแช�เย็น (Vr) 
ปริมาตรของช�องแช�เย็นมีค�าเท�ากับผลบวกของปริมาตรภายในทั้งหมดช�องแช�เย็นท่ีคํานวณได�

ทุกช�องภายในตู�เย็นเดียวกัน (รวมถึงปริมาตรช�องทํานํ้าแข็ง ปริมาตรช�องแช�ผัก และปริมาตรของ
ส�วนท่ีเป+นร�อง) ลบด�วย 
1) ปริมาตรของช�องอีแวพอเรเตอร� (สําหรับตู�เย็น 1 ประตู) 
2) ปริมาตรของเทอร�โมสตัท (Thermostat) และหลอดไฟแสงสว�าง 
3) ปริมาตรของส�วนท่ีเป+นสันนูน 
4) ปริมาตรทั้งหมดของอุปกรณ�ต�างๆและบริเวณท่ีใช�เก็บอาหารไม�ได�ที่ไม�สามารถถอดได�ด�วยมือ

เปล�า 
 

ในการหาปริมาตรภายในช�องแช�เย็น สําหรับตู�เย็น 1 ประตู และตู�เย็น 2 ประตูข้ึนไป จะทําการวัด
ปริมาตรภายในซ่ึงคํานวณได�จากการแบ�งปริมาตรทั้งหมดเป+นหน�วยของรูปทรงเชิงเรขาคณิตที่สามารถวัดได�ง�าย 
โดยรูปท่ี 13 แสดงตัวอย�างการแบ�งการวัดปริมาตรออกเป+นส�วนต�างๆ 
 

          
 

           ก) รูปด�านหน�า                               ข) รูปด�านข�าง               ค) รูปด�านข�างของ Cover damper 
รูปท่ี 13 ตัวอย�างการแบ�งการวัดปริมาตรออกเป+นส�วนต�างๆ 

 
รูปที่ 13 ก) แสดงรูปด�านหน�าของตู�เย็น พบว�าพ้ืนท่ีแรเงาในรูปเป+นพ้ืนท่ีลาดเอียงเข�าไปภายในตู�เย็น ซ่ึง

การคํานวณปริมาตรจะแบ�งออกเป+น 2 ส�วน คือ ปริมาตรส�วนที่ 1 (พื้นที่สีขาว) เป+นปริมาตรภายในตู�เย็น และ
ปริมาตรส�วนที่ 2 (พ้ืนท่ีแรเงา) เป+นปริมาตรที่อยู�บริเวณขอบด�านหน�าของตัวตู�เย็น 

รูปที่ 13 ข) แสดงรูปด�านข�างของตู�เย็น ซ่ึงพบว�าพ้ืนท่ีแรเงาในรูปเป+นพ้ืนที่นูนออกมาจากภายในตู�เย็น 
ดังนั้นการคํานวณปริมาตรภายในจะเท�ากับปริมาตรของส�วนท่ี (1) – { (2) + (3) + (4) + (5) } 

รูปที่ 13 ค) แสดงรูปด�านข�างของ Cover damper สําหรับกรณีที่ภายในตู�เย็นประกอบไปด�วย Cover 
damper ปHดทับภายใน จะต�องคํานวณหาปริมาตรในส�วนนี้มาลบออกจากปริมาตรภายในท้ังหมด 
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เพราะฉะน้ันจะได�ปริมาตรรวมทั้งหมด VT ของตู�เย็น, ปริมาตรช�องแช�เย็น Vr และ ปริมาตรช�องแช�แข็ง Vf 
แสดงค�าเป+นลูกบาศก�เดซิเมตร (dm3) 
 

12.3.4 เคร่ืองมือทดสอบ 
เคร่ืองมือสําหรับทดสอบปริมาตร 

1) เคร่ืองวัด Digimatic tubular inside micrometers  จํานวน 1 ชุด 
Range : 200 – 2000 mm 

2) เคร่ืองวัด Digital vernier caliper    จํานวน 1 ชุด 
Range : 0.05 -150 mm 

3) เคร่ืองวัด Digital vernier caliper    จํานวน 1 ชุด 
Range : 0.05 -300 mm 

4) Steel ruler      จํานวน 1 ชุด 
Range : 1.0 - 150 mm 

5) Steel ruler      จํานวน 1 ชุด 
Range : 1.0 - 450 mm 

6) Steel ruler      จํานวน 1 ชุด 
Range : 1.0 - 600 mm 

7) ตลับเมตร       จํานวน 1 ชุด 
Range : 1.0 - 5000 mm 

12.4 การแสดงผลการทดสอบ 
  รายงานผลทดสอบ ประกอบด�วยข�อมูลดังต�อไปน้ี 

12.4.1 สภาวะทดสอบ 
12.4.1.1 อุณหภูมิโดยรอบ และความชื้นสัมพัทธ� 
12.4.1.2 อุณหภูมิที่ปรับตั้งท่ีตัวควบคุมอุณหภูมิ (ถ�าออกแบบให�ปรับตั้งโดยผู�ใช�) 

12.4.2 ค�าอุณหภูมิช�องแช�แข็ง tf  เป+นองศาเซลเซียส 
12.4.3 ค�าอุณหภูมิแช�เย็น tm พร�อมทั้งค�าอุณหภูมิ t1, t2 และ t3 เป+นองศาเซลเซียส  
12.4.4 ค�าพลังงานที่ใช� (EC) ให�คํานวณจากค�าท่ีวัดได�ในช�วงเวลา 24 ชั่วโมงพอดี แสดงค�าเป+น

กิโลวัตต�ชั่วโมงต�อวัน  ทศนิยม 3 ตําแหน�ง 
12.4.5 ปริมาตรรวมทั้งหมด VT ของตู�เย็น, ปริมาตรช�องแช�เย็น Vr และ ปริมาตรช�องแช�แข็ง Vf 

แสดงค�าเป+นลูกบาศก�เดซิเมตร (dm3) 
ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ น (ตัวอย างทดสอบฯ) ถ�ามีการเปลี่ยนแปลงส วนประกอบอย าง

ใดอย างหน่ึงของรุ นน้ัน ๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต�องส งมาทดสอบใหม ตามข้ันตอนการทดสอบถ�า
มิได�แจ�งถือว าผิดข�อกําหนดของโครงการ 
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12.5 บทนิยาม 
  ความหมายของคําท่ีใช�ในวิธีการทดสอบนี้ มีดังต�อไปนี้ 

12.5.1 ตู�เย็นสําหรับใช�ในบ�าน (Household refrigerator)  ซ่ึงต�อไปในวิธีการทดสอบน้ีจะเรียกว�า 
“ตู�เย็น”  
หมายถึง  ตู�กรุฉนวนความร�อนท่ีมีอุปกรณ�และปริมาตรเหมาะสมสําหรับใช�ในบ�าน มีเคร่ือง
ทําความเย็นโดยใช�พลังงานไฟฟ&า  มีช�องเก็บอาหารตั้งแต�หน่ึงช�องข้ึนไป  โดยอย�างน�อยต�อง
มีช�องแช�เย็นช�องหนึ่ง  จะมีช�องอุณหภูมิต่ําหรือไม�ก็ได� 

12.5.2 ช�องแช�เย็น (Fresh food storage compartment) 
หมายถึง ช�องสําหรับเก็บอาหารท่ีไม�ต�องการแช�แข็ง 

12.5.3 ช�องแช�เย็นจัด 
หมายถึง ช�องที่มีอุณหภูมิต่ํากว�าช�องแช�เย็นแต�สูงกว�าช�องแช�แข็ง 

12.5.4 ช�องแช�แข็ง (Frozen food storage compartment)  
หมายถึง ช�องสําหรับเก็บอาหารแช�แข็ง 

12.5.5 ปริมาตรภายใน (Gross volume) 
หมายถึง ปริมาตรทั้งหมดภายในตู�เย็น  ซ่ึงล�อมรอบด�วยผนังด�านในของตู�เย็นทุกด�าน
ขณะปHดประตู หรือฝา โดยไม�มีส�วนประกอบต�างภายในตู� 

12.5.6 ปริมาตรภายในท้ังหมด (Total gross volume) 
หมายถึง ผลรวมของปริมาตรภายในของช�องแช�เย็น ช�องแช�เย็นจัด และช�องอุณหภูมิต่ํา 
แม�ว�าจะแยกประตูกัน 

12.5.7 อีแวพอเรเตอร� (Evaporator) 
หมายถึง เคร่ืองแลกเปลี่ยนความร�อน  ที่ทําให�สารทําความเย็นท่ีลดความดันแล�วระเหย
เป+นไอ โดยดูดความร�อนจากบริเวณท่ีต�องการให�เย็น 

12.5.8 ตัวควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) 
หมายถึง อุปกรณ�ที่ควบคุมการทํางานของระบบทําความเย็นตามอุณหภูมิของอีแวพอเร
เตอร� หรือช�องเก็บอาหารได�โดยอัตโนมัติ 

12.6 เคร่ืองมือทดสอบ 
เคร่ืองมือสําหรับทดสอบค�าพลังงานไฟฟ&าท่ีใช� 

12.6.1 เคร่ืองจ�ายไฟฟ&ากระแสสลับคงท่ี 1 เฟส    จํานวน 1 เคร่ือง 
Range :  220 – 240 V, 50 Hz 

12.6.2 เคร่ืองวัดพลังงานไฟฟ&าชนิดดิจิตอล    จํานวน 3 เคร่ือง 
Range :  200 – 300 V, 0.5 – 20 A 

12.6.3 เคร่ืองบันทึกข�อมูลแบบผสม     จํานวน 2 เคร่ือง 
Range :  -30 – +50 °C 

12.6.4 เคร่ืองวัดความเร็วลม      จํานวน 1 เคร่ือง 
Range :  0.5 – 20.0 m/s 

12.6.5 หัววัดอุณหภูมิเป+นตัวรับรู�สําหรับวัดอุณหภูมิโดยรอบ และวัด t1, t2 และ t3  ในจุดศูนย�กลาง
ของปลอกทองแดงเคลือบดีบุกหรือปลอกทองเหลือง ซ่ึงมีมวล 25 กรัม และมีพ้ืนท่ีภายนอก
น�อยที่สุด  (เส�นผ�านศูนย�กลาง = ความสูง =  15.2 มิลลิเมตร โดยประมาณ) 
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12.7 ห�องทดสอบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 
12.7.1 ปริมาตรภายใน 

กว�าง 3,000 x สูง 2,200 x ยาว 4,000   มิลลิเมตร3 
12.7.2 ขนาดพ้ืนที่ประตู 

กว�าง 1,400 x สูง 1,800   มิลลิเมตร2 
12.7.3 ข�อกําหนดด�านอุณหภูมิ 

Range :  -30 – +60 °C 
Regulating accuracy :  ±0.3 °C 

12.7.3 ข�อกําหนดด�านความชื้น 
Range :  30 – 95 %RH 
Regulating accuracy :  ±2.5 %RH 

12.8 เคร่ืองมือสําหรับวัดปริมาตร 
เคร่ืองชั่งน้ําหนักชนิดดิจิตอล      จํานวน 1 เคร่ือง 
Range :  0 – 800 kg 

  
13. การกําหนดระดับประสิทธิภาพ 
 กฟผ. กําหนดระดับประสิทธิภาพตู�เย็นเป+น 5 ระดับ โดยใช�เกณฑ�ค�าพลังงานต�อปM มีหน�วยเป+น กิโลวัตต�-
ชั่วโมง/ปM โดยแบ�งเป+นตู�เย็น 1 ประตู (เกณฑ�ประสิทธิภาพ ค.ศ. 2011) และตู�เย็น 2 ประตู (เกณฑ�ประสิทธิภาพ 
ค.ศ. 2012) 

 13.1 ระดับประสิทธิภาพของตู�เย็น กําหนดเปKน 5 ระดับ คือ 
 ระดับท่ี 1     เป+นระดับประสิทธิภาพ  ตํ่า 
 ระดับท่ี 2     เป+นระดับประสิทธิภาพ  พอใช� 
 ระดับท่ี 3     เป+นระดับประสิทธิภาพ  ปานกลาง 
 ระดับท่ี 4     เป+นระดับประสิทธิภาพ  ดี 
 ระดับท่ี 5     เป+นระดับประสิทธิภาพ  ดีมาก 
 

13.2 การคํานวณค าเกณฑ�ประสิทธิภาพตู�เย็นเบอร� 5  
1. ด�านพลังงาน      
   1.1 EC (Energy Consumption) (กิโลวัตต�-ชั่วโมง)  = พลังงานที่ใช�ใน 1 วัน    
   1.2 ด�านอุณหภูมิ (องศาเซลเซียล) (°C)     
 1.2.1 Tf (°C)      = อุณหภูมิภายในช�องแช�แข็ง 
 1.2.2 Tm (°C)    = อุณหภูมิภายในช�องแช�เย็น 
2. ด�านปริมาตร (ลิตร, ลูกบาศก�เดซิเมตร) 
   2.1 Vf (ลูกบาศก�เดซิเมตร)   = ปริมาตรภายในช�องแช�แข็ง 
   2.2 Vr (ลูกบาศก�เดซิเมตร)   = ปริมาตรภายในช�องแช�เย็น  
   2.3 Vv (ลูกบาศก�เดซิเมตร)  = ปริมาตรภายในช�องแช�ผัก 
   2.4 Vt (ลูกบาสก�เดซิเมตร)   = ( Vf+Vr+Vv )  = ปริมาตรทั้งหมดของตู�เย็น    
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การคํานวณค าเกณฑ�ประสิทธิภาพ ประกอบด�วย 
1. ค�าตัวแปร     
 K       =        32 - อุณหภูมิภายในช�องแช�แข็ง (°C)      
  32 - อุณหภูมิภายในช�องแช�เย็น (°C)     
 K       =    32 - Tf (°C)     
  32 - Tm (°C)    
 AV หรือ V´(Adjused Volume) (ลิตร, ลูกบาศก�เดซิเมตร) = (Vf x K) + (Vr+Vv)   
 AV หรือ V´(Adjused Volume) (ลิตร, ลูกบาศก�เดซิเมตร) = ปริมาตรปรับเทียบของตู�เย็น  
 
2. คํานวณตาม MEPS ประกอบด�วย    
  EC (กิโลวัตต�-ชั่วโมง/ปM)     = EC x 365    
                                   = พลังงานท่ีใช�ใน 1 วัน x 365 วัน  
  AV หรือ V´(Adjused Volume) (ลิตร, ลูกบาศก�เดซิเมตร) = (Vf x K) + (Vr+Vv)  
  AV หรือ V´(Adjused Volume) (ลิตร, ลูกบาศก�เดซิเมตร) = ปริมาตรปรับเทียบของตู�เย็น  

13.3 เกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงาน 
13.3.1 เกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานตู�เย็นปM 2011 สําหรับ ตู�เย็น  1  ประตู  (เร่ิมใช� มกราคม 2554) 

 

 
 
 
 
 
 
 

13.3.2 เกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานตู�เย็นปM 2012 สําหรับ ตู�เย็น 2 ประตูข้ึนไป  (เร่ิมใช� มกราคม 2555) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EC    =  Energy Consumption (กิโลวัตต�-ชั่วโมง/ปM) 
MEPS =  Minimum  Energy  Performance  Standard 
AV    =  Adjusted Volume (ลิตร,ลูกบาศก�เดซิเมตร) 

 

Energy Consumption Criteria for 1 Door refrigerators 

AV No.3 No.4  No.5  

< 100 L EC ≤  0.74AV + 278 EC ≤  0.68AV + 255 EC ≤  0.62AV + 233 

≥ 100 L EC ≤  0.43AV + 158 EC ≤  0.39AV + 145 EC ≤  0.36AV + 133 

Energy Consumption Criteria for 2 Door refrigerators 

AV No.3 No.4  No.5  

< 450 L EC ≤  0.43AV + 423 EC ≤  0.39AV + 388 EC ≤  0.36AV + 354 

≥ 450 L EC ≤  0.74AV + 423 EC ≤  0.68AV + 388 EC ≤  0.62AV + 354 
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14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า 
 14.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า 

ประเภทตู�เย็น 1 ประตู เกณฑ�พลังงาน 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14 ขนาดย�อส�วนของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า 
 (ขนาดจริง:กว�าง 97 มม.  สูง 128 มม.) 

ประเภทตู�เย็น 2 ประตู ข้ึนไป เกณฑ�พลังงาน 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15 ขนาดย�อส�วนของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า 
 (ขนาดจริง:กว�าง 97 มม.  สูง 128 มม.) 

 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ประเภทตู�เย็น  1 ประตู และประเภทตู�เย็น  2 ประตู ข้ึนไป 
ประกอบด�วย 3 ส�วนหลัก ได�แก� 

ส วนท่ี 1 เป+นแถบโค�งคร่ึงวงกลมพ้ืนสีเขียว  แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพตั้งแต�ระดับที่ 1 (ต่ํา) ถึง 
5 (ดีมาก)  หากตู�เย็นได�ระดับประสิทธิภาพใด  ตัวเลขและช�องท่ีระบุระดับนั้นจะเป+นสีแดง  โดย
ตําแหน�งจุดศูนย�กลางของแถบโค�งคร่ึงวงกลมน้ีจะมีตัวเลข“5” สีขาวอยู�ภายในวงกลมสีแดงขอบ
ดํา เพ่ือย้ําระดับประสิทธิภาพอย�างชัดเจน ใต�แถบโค�งคร่ึงวงกลมด�านขวา  

ส�วนท่ี 1 

ส�วนท่ี 2 

ส�วนท่ี 3 

ส�วนท่ี 1 

ส�วนท่ี 2 

ส�วนท่ี 3 
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ส วนท่ี 2 เป+นส�วนของข�อมูลตัวเลขและตัวอักษรสีดําบนพื้นสีเหลือง ซ่ึงระบุถึงรายละเอียดต�างๆ ดังนี้ 
1. ค�าไฟฟ&า  (บาท/ปM) 
2.   ใช�พลังงานไฟฟ&า  (หน�วย/ปM)   
3. ประสิทธิภาพ 
4. ยี่ห�อ                   รุ�น 

 5. ขนาด (ลิตร)          (................คิวบิกฟุต) 
ส วนที่ 3 เป+นส�วนที่ แสดงถึงหน�วยงานท่ีกํากับดูแล ด�วยสัญลักษณ� “การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�งประเทศไทย” 

อักษรย�อ กฟผ. และ กระทรวงพลังงาน ด�วยตัวอักษรขาวบนพื้นสีเขียว   
 
14.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า 
  ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ท่ีได�รับฉลากแล�วจะต�องติดฉลากให�ตรงตามรุ�นที่ผ�านการทดสอบ โดยติด

ฉลาก 1 ดวงต�อตู�เย็น 1 เคร่ืองดังนี้ 
• ตู�เย็น 1 ประตู 

ให�ติดฉลากที่มุมบนขวาของตู�เย็น 1 ดวง ดังแสดงในรูป 
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ตู�เย็น 2 ประตู ข้ึนไป 
ให�ติดฉลากที่มุมบนขวาของตู�เย็น 1 ดวง ดังแสดงในรูป 
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15. การสุ มกลับทดสอบ ตู�เย็น ที่ได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า 

 หลังจาก ตู�เย็น ที่ติดฉลากออกสู�ตลาด  กฟผ.   จะดําเนินการสุ�มกลับทดสอบ ตู�เย็น ที่ติดฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพ เพื่อนํากลับมาทดสอบที่หน�วยงานทดสอบว�ายังคงระดับประสิทธิภาพตามที่ กฟผ. รับรอง 
นอกจากนี้ยังเป+นการคุ�มครองผู�บริโภคด�วย  ซึ่งทาง กฟผ. จะสุ�มซื้อจากร�านค�าปลีก 1 ชุด และสําหรับ ตู�เย็น 
เคร่ืองหมายการค�าใด ท่ีไม สามารถซื้อได�ในท�องตลาด ผู�เข�าร วมโครงการต�องแจ�งรายชื่อร�านค�าตัวแทน
จําหน ายเพ่ือให� กฟผ. สามารถดําเนินการสุ มซ้ือได� หากยังไม สามารถสุ มซ้ือได�อีก กฟผ. จะสุ มตัวอย างรุ น
ดังกล าวจากโรงงาน โดยไม แจ�งให�ทราบล วงหน�า และหากไม พบการผลิต กฟผ. จะดําเนินการเช นน้ีอีก 2-3 
คร้ัง ถ�ายังไม พบการผลิตอีก กฟผ. ถือว าไม มีการผลิตและจําหน ายในรุ นดังกล าว กฟผ. จะยุติการให�ฉลากฯ 
โดยถือว าเคร่ืองหมายการค�าและรุ นน้ันๆ ได�ยกเลิกการผลิตแล�ว และ กฟผ. จะสุ มตัวอย างรุ นที่ติดฉลาก
ใกล�เคียงจากโรงงานมาทดสอบ 

 ทั้งนี้ กฟผ. จะสุ�มทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ&าของ ตู�เย็น ที่จําหน�ายในท�องตลาด โดยรุ�นที่ถูกสุ�ม
ทดสอบ จะดําเนินการทดสอบรุ�นละ 1 ตัวอย�าง  โดยส�งทดสอบท่ีสถาบันไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส� (สฟอ.) และหากมี
การเปลี่ยนแปลงจะแจ�งให�ทราบภายหลัง 

15.1  การพิจารณาผลทดสอบสุ มกลับตู�เย็น 

ผลการสุ�มกลับทดสอบค�าพลังงานไฟฟ&าต�อปM EC (kWh/ปM) จะต�องเปลี่ยนแปลงไม�เกินร�อยละ 105 
หรือยังคงอยู�ในเกณฑ�ประสิทธิภาพเดิม และค�าปริมาตรต�องไม�น�อยกว�าร�อยละ 97 ของค�าปริมาตรภายในท่ีระบุไว�
ท่ีฉลากฯ ถือว�าผ�านการสุ�มกลับทดสอบฯ 

15.1.1 กรณีผลทดสอบสุ มกลับอยู ในเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 หรือเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ
เดิม 
15.1.1.1 ค�าพลังงานไฟฟ&าต�อปM EC(kWh/ปM) เปลี่ยนแปลงไม�เกินร�อยละ 105 และยังคงอยู�

ในเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเดิม เม่ือเทียบกับค�าท่ีแสดงบนฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพ ถือว าผ านการสุ มกลับทดสอบ  

15.1.1.2 ค�าพลังงานไฟฟ&าต�อปM EC(kWh/ปM) เปลี่ยนแปลงเกินร�อยละ 105 เม่ือเทียบกับค�าที่
แสดงบนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ถือว าไม ผ านการสุ มกลับทดสอบ 
ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องซ้ือคืนตู�เย็นดังกล�าวกลับคืน ในราคาท่ี กฟผ. จัดซ้ือมา 
และ กฟผ. จะดําเนินการสุ�มตัวอย�างจากโรงงาน หรือคลังสินค�า (สุ�มจากตู�เย็นอย�าง
น�อย 30 เคร่ือง) อีก 2 ตัวอย�าง เพ่ือทําการทดสอบและหาค�าเฉลี่ย (สําหรับตู�เย็น
เคร่ืองท่ี 2 และ 3 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องเป+นผู� รับภาระค�าทดสอบ) โดย
ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องแจ�งกลับ กฟผ. ภายใน 5 วันทําการ หลังจากได�รับ
หนังสือแจ�งผลการสุ�มกลับจาก กฟผ. และผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องมีสินค�าให� กฟผ. 
สุ�มกลับภายใน 30 วัน  
15.1.1.2.1 หากผลการทดสอบดังกล�าวค�าพลังงานไฟฟ&าต�อปM EC(kWh) เฉลี่ยของ

ตู�เย็น อยู�ในเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 (หรือเกณฑ�ระดับ
ประสิทธิภาพเดิม) 
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15.1.1.2.1.1 และเปลี่ยนแปลงไม�เกินร�อยละ 5 (+5%) ของค�า
พลังงานไฟฟ&าต�อปM EC(kWh) เดิม ถือว�าผ�านการสุ�ม
กลับทดสอบ 

15.1.1.2.1.2 แต�เปลี่ยนแปลงเกินร�อยละ 5 (+5%) ของค�าพลังงาน
ไฟฟ&าต�อปM EC(kWh) เดิม ถือว�าไม�ผ�านการสุ�มกลับ
ทดสอบ กฟผ. จะ 

15.1.1.2.2 หากผลการทดสอบดังกล�าวค�าพลังงานไฟฟ&าต�อปM EC(kWh) ของตู�เย็น
มีค�าต่ํากว�าเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 (หรือเกณฑ�ระดับ
ประสิทธิภาพเดิม) ถือว�าไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบ ทั้งน้ีผู�เข�าร�วม
โครงการสามารถปรับค�าหน�าฉลากได�ตามผลการทดสอบสุ�มกลับ
ทดสอบ ทั้งนี้ผู�เข�าร�วมโครงการต�องดําเนินการดังน้ีต�องซ้ือคืนตู�เย็น
ดังกล�าว   และรับภาระค�าใช�จ�ายดังนี้ ค�าใช�จ�ายในการพิมพ�ฉลาก และ
จ�ายค�าทดสอบชดเชยในการส�งทดสอบคร้ังต�อไปในการขอฉลากฯ รุ�นใหม� 

15.1.2 กรณีผลทดสอบค าพลังงานไฟฟ�าต อปG EC (kWh/ปG) มีค าต่ํากว าเกณฑ�ระดับ
ประสิทธิภาพเดิม เม่ือเทียบกับค�าที่แสดงบนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ถือว าไม 
ผ านการสุ มกลับทดสอบฯ ผู�เข�าร�วมโครงการฯต�องซ้ือคืนตู�เย็นดังกล�าวกลับคืน ใน
ราคาที่ กฟผ. จัดซ้ือมา และ กฟผ. จะดําเนินการสุ�มตัวอย�างจากโรงงาน หรือคลังสินค�า 
(สุ�มจากตู�เย็นอย�างน�อย 30 เคร่ือง) อีก 2 ตัวอย�าง เพ่ือทําการทดสอบและหาค�าเฉลี่ย 
(สําหรับตู�เย็นเคร่ืองท่ี 2 และ 3 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องเป+นผู�รับภาระค�าทดสอบ) 
โดยผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องแจ�งกลับ กฟผ. ภายใน 5 วันทําการ หลังจากได�รับ
หนังสือแจ�งผลการสุ�มกลับจาก กฟผ. และผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องมีสินค�าให� กฟผ. สุ�ม
กลับภายใน 30 วัน 

15.1.2.1 หากผลการทดสอบดังกล�าวค�าพลังงานไฟฟ&าต�อปM EC(kWh) เฉลี่ยของตู�เย็น อยู�
ในเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 (หรือเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเดิม) 
15.1.2.1.1.1 และเปลี่ยนแปลงไม�เกินร�อยละ 5 (+5%) ของค�าพลังงาน

ไฟฟ&าต�อปM EC(kWh) เดิม ถือว�าผ�านการสุ�มกลับทดสอบ 
15.1.2.1.1.2 แต�เปลี่ยนแปลงเกินร�อยละ 5 (+5%) ของค�าพลังงานไฟฟ&า

ต�อปM EC(kWh) เดิม ถือว�าไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบ  
15.1.2.2  หากผลการทดสอบดังกล�าวค�าพลังงานไฟฟ&าต�อปM EC(kWh) ของตู�เย็นมีค�าต่ํา

กว�าเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 (หรือเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเดิม) 
ถือว�าไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบ ท้ังน้ีผู�เข�าร�วมโครงการสามารถปรับค�าหน�า
ฉลากได�ตามผลการทดสอบสุ�มกลับทดสอบ ทั้งนี้ผู�เข�าร�วมโครงการต�อง
ดําเนินการดังนี้ต�องซ้ือคืนตู�เย็นดังกล�าว   และรับภาระค�าใช�จ�ายดังน้ี 
ค�าใช�จ�ายในการพิมพ�ฉลาก และจ�ายค�าทดสอบชดเชยในการส�งทดสอบคร้ัง
ต�อไปในการขอฉลากฯ รุ�นใหม� 
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15.2 มาตรการกรณีไม ผ านการสุ มกลับทดสอบ ที่ผู�เข�าร วมโครงการต�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 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องส�งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพที่มีอยู�ทั้งหมดให� 
กฟผ. 

15.2.2.2 ขอให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ตรวจสอบข�อมูลเอกสาร, แคตตาล็อค ที่เก่ียวข�องโดย
แก�ไขให�ถูกต�องตามความเป+นจริง และแจ�งรายละเอียดเพื่อให� กฟผ. ตรวจสอบ 

15.2.2.3 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องตอบรับผลการทดสอบภายใน 7 วันทําการ หลังจาก
ได�รับผลอย�างเป+นทางการจาก กฟผ.  

15.2.2.4 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องซ้ือคืนตัวอย�างในราคาที่ กฟผ. ซ้ือมา ภายใน 15 วัน 
หลังจากได�รับใบแจ�งหนี้จากหน�วยงานบัญชีและงบประมาณของ กฟผ.  หาก
พ�นระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะดําเนินการดังนี้ 

� จะพิจารณางดข้ึนทดสอบเพื่อขอฉลากฯ สําหรับรุ�นใหม� และระงับการ
จ�ายฉลากฯในรุ�นอ่ืนๆ ต�อไป  

15.2.2.5 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องรับคืนตัวอย�างจากหน�วยงานคลังพัสดุและจัดหาใน
ประเทศของ กฟผ. ภายใน 15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืนเรียบร�อยแล�ว หาก
พ�นระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะดําเนินการดังนี้  

� จะพิจารณางดข้ึนทดสอบเพื่อขอฉลากฯ สําหรับรุ�นใหม� และระงับการ
จ�ายฉลากฯในรุ�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 

15.2.2.6 หากรุ�นท่ีถูกสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพ เป+นรุ�นที่ขอฉลากฯ แบบเทียบรุ�น ให�
ถือว�าทุกรุ�นที่ขอเทียบรุ�น อยู�ในกลุ�มเดียวกันทั้งหมด ไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มกลับ
ทดสอบประสิทธิภาพเช�นกัน  

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

15.2.2.8 กฟผ. จะดําเนินการเผยแพร�ข�อมูลผลการสุ�มกลับทดสอบทั้งหมดลงในเว็บไซต� 
http://labelno5.egat.co.th ท้ังนี้หากไม�ผ�านการทดสอบจะแสดงข�อความ 
"ไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบ" และหากปรับค�าหน�าฉลากจะแสดงข�อมูลระดับ
ประสิทธิภาพตามจริง โดยให�มีผลในปM พ.ศ.2560 
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15.3 ข้ันตอนการสุ มทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ�า ตู�เย็น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

 

 

 

กฟผ. ทําการสุ�มซ้ือจํานวน 1 ตัวอย�าง
จากร�านค�าปลีกท่ัวประเทศ หากหาซ้ือ
ไม�ได�จากดําเนินการสุ�มจากโรงงานโดย

ไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า 

กฟผ. ส�งตัวอย�างให�สถาบันอิสระท่ีได�รับการ
รับรองมาตรฐาน มอก. 17025  

(ในท่ีน้ีคือสถาบันไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส�) 

ผ�านการสุ�มทดสอบ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องปฏิบัติตามมาตรการ
ตามข�อกําหนด Sanction ท่ีกําหนดไว� 

ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

ผลการทดสอบ 

ผู�เข�าร�วมโครงการฯต�องซ้ือ
และรับคืนตัวอย�างภายใน 
15 วันหลังจากได�รับใบแจ�ง
หน้ีจาก กฟผ. 
 

จบกระบวนการสุ�มทดสอบ 

กฟผ.ทําการเลือกตัวอย�างเพ่ือสุ�ม
ทดสอบเพ่ือรักษามาตรฐาน

ประสิทธิภาพและคุ�มครองผู�บริโภค 

 เปลี่ยนแปลงไม�เกินร�อยละ 5 

 EC(kWh/ปM) ระดับ
สุ�มจากโรงงาน 2 ชุด ทดสอบชุดท่ี 2   และ 3 

ค�าเฉล่ียผลการทดสอบ 3 ชุด 

ผู�เข�าร�วมโครงการมารับ
คืนตู�เย็นเคร่ืองท่ี 2 และ 3 

ผ�าน 

ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

 เปลี่ยนแปลงไม�เกินร�อยละ 5  เปลี่ยนแปลงไม�เกินร�อยละ 5 

ผู�เข�าร�วมโครงการยินยอมให� 
กฟผ. เปลี่ยนค�าหน�าฉลาก 
 

ไม�ผ�าน ไม�ผ�าน 
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16.การโฆษณาประชาสัมพันธ� 
 เพื่อให�การดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าของผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ผู�ผลิต/นําเข�า และผู�จัดจําหน�ายตู�เย็นท่ีเข�าร�วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 ตู�เย็น เป+นไปตาม
วัตถุประสงค�ของโครงการฯ กล�าวคือ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะโฆษณาประชาสัมพันธ�โดยอ�างอิงหรือใช�ข�อมูลของ
โครงการฯ ได�เฉพาะตู�เย็นท่ีมีการผลิตและจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยแล�วเท�านั้น ท้ังน้ีเพ่ือเป+นการคุ�มครองสิทธิ
ของผู�บริโภคและให�ความเป+นธรรมแก�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ผู�ผลิต ผู�จําหน�าย ท่ีเข�าร�วมโครงการฯ กฟผ. จึงได�ให�มี
ข�อกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ดังนี้ 

16.1 เพ่ือเป+นข�อมูลว�าผู�เข�าร�วมโครงการฯ ได�มีการผลิตและจําหน�ายตู�เย็นออกสู�ตลาดในประเทศไทยจริง 
กฟผ.  ขอให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ดําเนินการดังนี้ 

16.1.1  ผู� เข�าร�วมโครงการฯ ท่ีได� รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ� ไฟฟ&า จะต�อง
ดําเนินการผลิต ตู� เย็นออกสู�ตลาดโดยทันที  ภายในเดือนท่ี ได� รับฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าจาก กฟผ. เป+นต�นไป โดยผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องแจ�ง
แผนการผลิต และหรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข�องท่ี กฟผ. เชื่อได�ว�ามีการผลิตและ
จําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยจริง 

16.1.2 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องแจ�งรายชื่อ สถานที่ ของผู�แทนจําหน�าย และราคาตู�เย็นรุ�นน้ัน
ให�กับ กฟผ.  

16.1.3  เพื่อเป+นการตรวจสอบว�า ผู�เข�าร�วมโครงการฯ มีการผลิต และจําหน�ายตู�เย็นรุ�นดังกล�าว 
กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผู�แทนจําหน�ายที่ผู� เข�าร�วม
โครงการฯ แจ�งไว�จํานวน 3 รายเป+นอย�างน�อย และผู�แทนจําหน�ายจะต�องสามารถส�งตู�เย็น
รุ�นนั้นๆ ให�กับ กฟผ. ได� ในระยะเวลาที่เหมาะสมในด�านการตลาด  

16.1.4  ตู�เย็นรุ�นท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า จะต�องมีสัดส�วนการตลาดใน
ระยะเวลาไม�น�อยกว�า 6 เดือน ในสัดส�วนมากกว�าร�อยละ 1 (หรือท่ี กฟผ. กําหนด
ภายหลัง) ของจํานวนตู�เย็นท้ังตลาดในกลุ�มนั้นๆ (โดย กฟผ. ได�แบ�งตลาดของตู�เย็นเป+น 2 
กลุ�มคือ กลุ�ม 1 ประตู และ กลุ�ม 2 ประตูข้ึนไป) 

16.1.5 กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช�ข�อมูลท่ี กฟผ. เชื่อว�าตู�เย็นรุ�นดังกล�าวไม�ได�มีการผลิต
สําหรับตลาดประเทศไทยในเวลาน้ันๆ จริง 

  16.1.6 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องแจ�งข�อมูลการประมาณการการผลิตตู�เย็นในแต�ละรุ�นและแจ�งรุ�นที่
มีแผนดําเนินการผลิตพร�อมรุ�นท่ียกเลิกการผลิตให� กฟผ. เป+นรายปM 

16.2 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ สามารถนําข�อมูลของ กฟผ. ไปใช�ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ได�เฉพาะตู�เย็นที่
ได�มีการผลิต/นําเข�าและจําหน�ายในตลาดในประเทศไทย  ตามที่ กฟผ. ได�กําหนดไว�ในข�อ 16.1 
ข�างต�นแล�วเท�านั้น 

  16.3 ในกรณีที่ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�ได�ดําเนินการผลิตตู�เย็น ท่ีได�ฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า
จาก กฟผ. ตามข�อกําหนด หรือ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ได�มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. 
จะแจ�งยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ของตู�เย็นรุ�นนั้นๆ โดยทางโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน 
และผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องดําเนินการดังนี้ 

16.3.1 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ของตู�เย็นรุ�นน้ัน  ที่
อ�างอิงข�อมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทางโทรทัศน� วิทยุ 
หนังสือพิมพ� วารสารต�าง ๆ ไม�ให�เผยแพร�สู�สาธารณะภายใน 2 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. 
แจ�งโดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 
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16.3.2  ผู�เข�าร�วมโครงการฯ จะต�องยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ� เช�นเดียวกับ ข�อ 
16.3.1 สําหรับสื่อทางแผ�นป&ายท่ีปรากฏต�อสาธารณะ ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ กฟผ. 
แจ�งโดยโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน 

16.4 ในกรณีที่ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ละเลยไม�ปฏิบัติตามข�อ 16.3.1 และหรือ 16.3.2 หรือได�ปฏิบัติตามข�อ 
16.3 แล�วและได�มีการดําเนินการเป+นคร้ังที่ 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 ตามที่ กฟผ. เห็นสมควร 
16.5  ผู�เข�าร�วมโครงการฯ สามารถนําข�อมูลท่ีได�รับจาก กฟผ. ไปโฆษณาประชาสัมพันธ�ได�เฉพาะรุ�นที่ได�รับ

ผลทดสอบอย�างเป+นทางการจาก กฟผ. เท�านั้น โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ�จะต�องระบุรุ�นที่ได�รับ
ฉลาก และข�อมูลให�ถูกต�องชัดเจนทุกคร้ัง 

16.6  ห�ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ�ในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใช�ข�อความระบุว�าเป+น
ผู� เข�าร�วมโครงการฯ ที่ผลิตตู�เย็นท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากผู� เข�าร�วม
โครงการฯต�างๆ ที่เข�าร�วมโครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของตู�เย็นอยู�ตลอดเวลา 

16.7   การนําภาพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าไปจัดพิมพ�ประกอบโฆษณา สามารถจัดทํา
ได�โดยให�แสดงส�วนประกอบทั้งหมดของฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุ�นพร�อมข�อมูลในฉลากฯ ให�
ใช�ได�เฉพาะกับตู�เย็นในรุ�นนั้นๆ เท�าน้ัน 

16.8   การนําโลโก� ตราสัญลักษณ� กฟผ. และฉลากฯ ไปใช� ต�องได�รับการรับรองจาก กฟผ. 
 16.9 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าที่สามารถลงโฆษณาได� 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

16.10 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าที่ไม�สามารถลงโฆษณาได� 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ท้ังน้ีเป+นไปตามข�อกําหนดการโฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า
การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�งประเทศไทย วันที่ 9 เมษายน 2539 
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17. มาตรการสําหรับผู�เข�าร วมโครงการฯท่ีทําผิดหลักเกณฑ�ของโครงการ 
กรณี ท่ีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนดของโครงการฯ ในข�อใดข�อหนึ่งข�างต�น กฟผ. จะ

ดําเนินการ ดังนี้ 
คร้ังที่ 1    กฟผ. จะแจ�งเตือน เพื่อให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ปรับปรุงแก�ไข ในประเด็นดังกล�าว 
คร้ังที่ 2  กฟผ. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าในรุ�นน้ันๆ เป+นเวลา 1 ปM โดยขอ

ฉลากฯ คืนทั้งหมด และห�ามโฆษณาประชาสัมพันธ�ใดๆ เก่ียวกับตู�เย็นรุ�นนั้น โดยอ�างอิงข�อมูล
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ของ กฟผ. 

คร้ังที่ 3   กฟผ. จะยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ของผู�เข�าร�วมโครงการฯ เป+นเวลา 1 ปM โดยยกเลิกฉลากฯ 
ทุกรุ�น และงดการเข�าร�วมกิจกรรมใดๆ พร�อมทั้งประกาศลงหนังสือพิมพ� และเว็บไซต�ของ กฟผ. 
ให�ประชาชนรับทราบ 

หมายเหตุ  หากผู�ประกอบการ (พิจารณาในนามผู�เข�าร�วมโครงการฯหรือเคร่ืองหมายการค�า) กระทําการปลอม
หรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า กฟผ. จะดําเนินการตาม มาตรการ คร้ัง
ท่ี 3 ทันที 

18. เครื่องหมายรับรองเบอร� 5 
 กฟผ. ได�จดเคร่ืองหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าเป+นเคร่ืองหมาย ซ่ึงเจ�าของ

เคร่ืองหมายใช�รับรองคุณภาพสินค�าหรือบริการผู�อ่ืนว�าคุณภาพหรือลักษณะของสินค�าหรือบริการน้ันมีคุณภาพหรือ
ลักษณะเช�นใด 

 เคร่ืองหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล�วเจ�าของเคร่ืองหมายมีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวท่ีจะใช�เคร่ืองหมายที่ได�
จดทะเบียนไว� กรณีผู� อ่ืนละเมิดในเคร่ืองหมาย เจ�าของมีสิทธิฟ&องร�องและเรียกค�าเสียหายได� ถ�าผู� อ่ืนนํา
เคร่ืองหมายไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟ&องให�เพิกถอนได� ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&านี้มีการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองต�อกระทรวงพาณิชย� โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายให� การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ� ตั้งอยู�เลขที่ 53 หมู� 2 ถนนจรัญสนิทวงศ�  ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 เป+นผู�ดําเนินการ 
 การจดทะเบียนแล�วจะได�รับการคุ�มครอง 10 ปM เม่ือครบกําหนดแล�วสามารถต�ออายุไปได�คราวละ 10 ปM 
ผู�ประกอบการที่จะได�รับเคร่ืองหมายรับรองสินค�า หรือผลิตภัณฑ�เบอร� 5 จาก กฟผ. ได�จะต�องมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ�ต�อไปน้ี 

18.1  บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน�ายตู�เย็น  ซ่ึงเป+นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด  มีสิทธิที่
จะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าได�จาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการ
อนุญาตที่ ได�ให� เคร่ืองหมายรับรองโดยจะเก็บไว� ณ ฝ1ายปฏิบั ติการด�านการใช�ไฟฟ&า กฟผ. 
สํานักงานใหญ� 

18.2  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&านี้ใช�กับตู�เย็น  โดยอาจผลิตในประเทศหรือนําเข�าจาก
ต�างประเทศ  และเป+นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเอกสารข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&า
เบอร� 5 ตู�เย็น 

18.3   การอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าจะต�องเป+นไปตามแบบและเงื่อนไขที่
กําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแห�งประเทศไทยที่ใช�บังคับในขณะนั้น  และตามข�อกําหนดของ
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 ตู�เย็น  กฟผ. ซ่ึงกําหนดวิธีการควบคุมและป&องกันการใช�
เคร่ืองหมายโดยมิชอบ  ทั้งนี้ผู�ได�รับอนุญาตจะต�องปฏิบัติให�เป+นไปตามเงื่อนไขข�อกําหนดโครงการ
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ฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 ตู�เย็น  รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดของตัวสินค�าในด�านประโยชน�ท่ีมีต�อ
การประหยัดพลังงานให�มากที่สุดเท�าท่ีจะสามารถกระทําได� 

18.4  การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ�ต�อเม่ือได�รับ 
       อนุญาตจาก กฟผ. และปฏิบัติตามเงื่อนไขของข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 ตู�เย็น  
       ที่กําหนดไว�เท�านั้น 
18.5   ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าจะต�องปรากฏท่ีตัวสินค�าตามหลักเกณฑ�การติดฉลาก

แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า โดยสามารถเห็นได�ชัดเจนและต�องใช�ฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าตามรูปแบบและสีที่กําหนดโดย กฟผ. เท�านั้น 

18.6  บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ได�รับอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าจะต�องยิน 
        ยอมให� กฟผ. เข�าตรวจสอบสถานท่ีได�เสมอ เพ่ือตรวจสอบว�ามีการใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
        อุปกรณ�ไฟฟ&าอย�างถูกต�อง และเป+นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด 
18.7  การอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าอาจถูกเพิกถอนได� หากผู�ได�รับอนุญาต 
       นําไปใช�ผิดไปจากข�อบังคับน้ี หรือเม่ือ กฟผ. ได�รับการร�องเรียนจากผู�ซื้อสินค�าหรือ กฟผ. ตรวจสอบ 
       ทั้งในด�านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 
18.8  การแก�ไขข�อบังคับสําหรับการใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า จะทําได�ต�อเม่ือได�รับ 
       ความยินยอมจาก กฟผ. เท�าน้ัน 
18.9  ผู�ประกอบการไม�สามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าเองไม�ว�ากรณีใดๆ ฉลาก 
       แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าที่นําไปติดบนตู�เย็นต�องขอรับจาก กฟผ. เท�านั้น ตามระเบียบที่ 
       กําหนด  
18.10 ผู�ท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของ กฟผ. ถือเป+นความผิดตาม 
        พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกหรือทั้งจําทั้งปรับ กฟผ. จะดํา 
        เนินการตามกฎหมายทางแพ�งและอาญาจนถึงท่ีสุด 

 

19. หน วยงานและสถานท่ีติดต อ 
19.1  ผู�รับผิดชอบ  : กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ฝ1ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ&า 
   การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ� 
19.2  สถานที่ติดต�อ  : เลขท่ี 53 หมู� 2 ถนนจรัญสนิทวงศ� ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย  
   จังหวัดนนทบุรี 11130 
19.3 หมายเลขโทรศัพท�  ข�อกําหนดโครงการฯ :  0 2436 8381 และ 0 2436 8384 
 งานทดสอบ          :  0 2436 8382 และ 0 2436 8386  
 งานฉลากฯ            :  0 2436 8383 และ 0 2436 8398 
 งานสุ�มกลับทดสอบ  :  0 2436 8143 และ 0 2436 8146 
19.4 หมายเลขโทรสาร  : 0 2436 8388 และ 0 2436 8297 
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20. เอกสารอ�างอิง 
1. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมตู�เย็น มอก. 455-2537, 

2186-2547“, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2537 
2. ฝ1ายบริหารและแผนงานด�านการใช�ไฟฟ&า, “เอกสารรายงาน Engineering Estimate of DSM 

Program Impacts (ก.พ. 2550)”, การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�งประเทศไทย, นนทบุรี, 2550 
       3.  พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า พ.ศ. 2534 แก�ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. เคร่ืองหมายการค�า (ฉบับที่ 2)   
 พ.ศ. 2543 
        4.  http://labelno5.egat.co.th 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร�ม กฟผ. 
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           -  REF  1 (แบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการ มี 1 แผ�น)  
 
 

          วันท่ี______/______/_____ 

ข�  ข�อมูลเจ�าของผลิตภัณฑ�หรือผู�มีอํานาจลงนาม บริษัท/ห�างหุ�นส�วน จํากัด 
 
ข�าพเจ�า(นาย/นาง/นางสาว)_____________________นามสกุล___________________อายุ______ปM สัญชาติ____________
อยู�บ�านเลขท่ี______________หมู�______ตรอก/ซอย______________________ถนน______________________________ 
ตําบล/แขวง_________________อําเภอ/เขต___________________จังหวัด________________รหัสไปรษณีย�___________ 
โทรศัพท�___________________________ต�อ_________________โทรสาร____________________ต�อ______________                                                            
e-mail Address_________________________________________________________________________________ 
 

 

ข�อมูลบริษัท/ห�างหุ�นส�วน ________________________________________________________________ 
 

สํานักงานใหญ�ต้ังอยู�เลขท่ี___________หมู�____ตรอก/ซอย____________________ถนน___________________________ 
ตําบล/แขวง________________อําเภอ/เขต____________________จังหวัด________________รหัสไปรษณีย�___________ 
โทรศัพท�__________________________โทรสาร_________________________________________________________ 
จดทะเบียนเป+นนิติบุคคลเม่ือวันท่ี______เดือน___________________พ.ศ._________ทะเบียนเลขท่ี___________________ 
โดยใช�ทะเบียนการค�า_____________________________________ทะเบียนพาณิชย�เลขท่ี__________________________ 
 

 

ข�อมูลผลิตภัณฑ� � ผลิตและจําหน ายเอง � นําเข�า � รับจ�างผลิต (OEM) � จ�างผลิต  
 

ตู�เย็นเคร่ืองหมายการค�า_____________________________________________________________________________ 
 

 

ผู�ประสานงานของบริษัท/ห�างหุ�นส�วน จํากัด 
 

ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว)_____________________นามสกุล________________________ตําแหน�ง____________________
โทรศัพท�___________________ต�อ________________โทรสาร_____________________________ต�อ______________             
e-mail Address__________________________________________________________________________________ 
 

 ข�าพเจ�ามีความยินดีท่ีจะเข�าร วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�า เบอร� 5 (ตู�เย็น) ในการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของตู�เย็น 
ท้ังน้ีเพื่อประโยชน�ในการอนุรักษ�ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมของประเทศ ข�าพเจ�าจะดําเนินการและปฏิบัติตามรายละเอียด ข�อกําหนดในการ
ดําเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 (ตู�เย็น) ซึ่ง กฟผ. กําหนดอย างเคร งครัด 

   
 (  ) 
 ตําแหน�ง    

โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�า เบอร� 5 (ตู�เย็น) 
 

แบบแจ�งความจํานงเข�าร วมโครงการ 

หมายเหตุ  บริษัทขอส�งเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4 , ร.ง. 2 , ใบอนุญาตให�ใช�ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ ใบรับรองจากกรมโรงงาน) 

                  - ใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม (ภ.พ. 20) 
                  - หนังสือรับรอง (ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�) 
 

REF-01 
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-  REF-02 (รายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบตู�เย็น มี 1 แผ�น) 
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-  REF -03 (รายการข�อมูลเพื่อเทียบรุ�นตู�เย็น มี 1 แผ�น) 
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-  REF-04 (แบบขอเทียบรุ�นตู�เย็นตามข�อกําหนด (เพ่ิมเติม) ลว.16 ต.ค. 2541 มี 1 แผ�น) 

 
 
 

โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�า เบอร� 5 (ตู�เย็น) 
   แบบการขอเทียบรุ นตู�เย็นตามข�อกําหนด (เพ่ิมเติม) ลว. 16 ตุลาคม 2541 

บริษัทผู�ส ง…………………………………………………………………………………………………......................................................................…………………….. 
ผู�ประสานงาน…………………………………..........................…………………..ตําแหน ง…………………....................................……………………………………... 
โทรศัพท�………………………………….............................……………………….. โทรสาร……………………................................…………………………….……… 
เครื่องหมายการค�า (ย่ีห�อ)…………………............................................................………………………………………………………………………………….……… 
ขนาด (ความจุ)………..............................................................……………………………ลบ.เดซิเมตร (……......................................................………คิวบิกฟุต) 
รุ น………………......................................................................................…………………………วันผลิต……........……../……........………/……....................…… 
ให�ใช�ผลทดสอบของตู�เย็นดังกล าวข�างต�นกับตู�เย็นรุ นอ่ืน ๆ ดังนี้ 

ลําดับ เคร่ืองหมายการค�า (ย่ีห�อ) รุ น(MODEL) แผนการผลิต(วัน/เดือน/ปG) หมายเหตุ 
1     
2     
3     
4     
5     
6     

ท้ังนี้ได�แนบเอกสารประกอบของอุปกรณ�ดังต อไปน้ีมาด�วยแล�ว 
1. อุปกรณ�หลักของตู�เย็นท่ีจะต�องไม มีการเปลี่ยนแปลง 

1.1 คอมเพรสเซอร� และช้ินส�วนอุปกรณ�ต�อพ�วง (ACCESSORIES) เช�น สตาร�ทต้ิง โอเวอร�โหลดโพรเทคเตอร� และ คาพาซีเตอร� 
1.2 ระบบควบคุมความเย็น ซึ่งประกอบด�วย เทอร�โมสตรัท หรือ ELETRONIC CONTROL CIRCUIT และ เทอร�โมแดมเปอร� (ถ�ามี) 
1.3 ระบบควบคุมการละลายนํ้าแข็ง (ถ�ามี)  ซ่ึงประกอบด�วย เส�นลวดความร�อน นาฬิกา ไฟฟ&า และไบ-เมทอล เทอร�โมสตรัท  หรือ  

ELECTRONIC CONTROL CIRCUIT 
1.4 ความหนาของฉนวนโฟมในส�วนของช�องแช�แข็ง ช�องแช�เย็น แลฝาตู�  (เน่ืองจากความหนาของฉนวนโฟมมีผลอย�างมากต�อประสิทธิภาพการ กัก

เก็บความเย็น) 
1.5 ชนิดของฉนวนโฟมท่ีใช� (เน่ืองจากสารเป1าโฟม 141b ท่ีใช�อยู�ปAจจุบันเป+น Transitional Substance ซ่ึงในอนาคตอาจจะถูกเลิกใช� และสารเป1า

โฟมตัวใหม�อาจจะมีประสิทธิภาพเก็บความเย็นแตกต�างจากเดิม)  
1.6 ปริมาตรความจุภายในช�องแช�แข็งและช�องแช�เย็น ในกรณีน้ีผู�ผลิตควรแสดงหลักฐานด�วย Drawing หรือ ภาพถ�าย ซ่ึงโดยท่ัวไปแล�ว การ

ตรวจสอบเปรียบเทียบโดยรูปถ�ายจะทําได�ง�ายและสะดวกกว�า   
1.7 อุปกรณ�ทําความเย็น เช�น EVAPORATOR  และ EVAPORATOR ASSEMBLY  
1.8 ชิ้นส�วนภายในช�องแช�เย็นต�าง ๆ รวมถึงชั้นวางของ (ตะแกรง),  ฝาผิดช�องแช�เย็น, แผ�นก้ันขวด  ฯลฯ 

2. อุปกรณ�ท่ีเปล่ียนแปลงตามกําหนด (เพ่ิมเติม) 
2.1 มือจับ  (HANDDLE) 
2.2 สี   (COLOR) 
2.3 ป&ายช่ือ  (BRANDNAME) 
2.4 ขาตั้ง   (STAND) 
2.5 ท่ีวางของบนตู� และขอบพลาสติกของของฝาตู�เย็น 

บริษัทฯ  ขอรับรองว�าข�อความในเอกสารฉบับน้ี  รวมท้ังเอกสารประกอบต�าง ๆ  ท่ีส�งมาด�วยน้ีเป+นความจริงทุกประการ และบริษัทฯ ยินดีให�  
กฟผ. ตรวจสอบเอกสาร รวมท้ังชิ้นส�วนอุปกรณ�ต�าง ๆ  ตามท่ี กฟผ. ต�องการ 

 (………………………..........................………..….)          
ตําแหน ง……......................................…………….……..... 

บริษัท……….............………….........................….……….. 

                          วันท่ี.……...............…/…..................…..…/….............……. 

หมายเหตุ  พร�อมน้ีได�ประทับตราบริษัทฯ  มาเพ่ือเป+นหลักฐาน 
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-  REF-05 (รายการตอบรับผลการทดสอบและเทียบรุ�นตู�เย็น มี 1 แผ�น) 
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-  REF-06 (ตารางแสดงปริมาณการผลิตเพื่อขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าตู�เย็น มี 1 แผ�น) 
 


