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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5  
เตารีดไฟฟ�า 

1. บทนํา 

โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เป�นภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. ได-กําหนดเกณฑ�มาตรฐาน
ระดับประสิทธิภาพพลังงานและดําเนินการให-มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีผ:านเกณฑ�
มาตรฐานตามข-อกําหนดรวมถึงการสนับสนุนค:าใช-จ:าย ได-แก: ค:าทดสอบ (เฉพาะผู-ผลิตในประเทศ) ค:าพิมพ�ฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน และค:าโฆษณาประชาสัมพันธ�  

1.1 ความเปZนมาของโครงการ 
รัฐบาลได-มีนโยบายส:งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน รณรงค�ให-ประชาชนรู-คุณค:าและใช-ไฟฟ�าอย:างประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป�นมาตรการให-ระดับหน:วยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟ�าฝGายผลิตแห:ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองค�การของรัฐ ซ่ึงมีบทบาทอย:างชัดเจนในการมีส:วนร:วมรับผิดชอบต:อสิ่งแวดล-อม
และสังคม จึงได-ดําเนินการเพ่ือให-เกิดอุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�ประสิทธิภาพสูงและรณรงค�ให-มีการใช-อุปกรณ�
ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�ประสิทธิภาพสูงดังกล:าวซ่ึงตอบสนองจุดมุ:งหมายให-การใช-ไฟฟ�าของประเทศเป�นไปอย:างมี
ประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการใช-พลังงานโดยรวมของประเทศ 

เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2536 กฟผ. ได-เปNดตัว “โครงการประชาร:วมใจ ประหยัดไฟฟ�า” (Together 
Conservation) ซ่ึงโครงการฯ ได-ดําเนินการผลักดันให-เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ�ไฟฟ�า
หรือผลิตภัณฑ�ประสิทธิภาพสูงด-วยการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (ฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5
หรือ ฉลากเบอร� 5) โดยสนับสนุนและส:งเสริมให-มีการผลิต/นําเข-า จําหน:าย เพ่ือให-เกิดการเลือกใช-อุปกรณ�ไฟฟ�าหรือ
ผลิตภัณฑ�ประสิทธิภาพสูง จนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเป�นท่ีเชื่อถือและรู-จักกันแพร:หลายในป[จจุบัน 

ป\ 2550 เพ่ือเป�นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา กฟผ. จึงได-เปลี่ยนชื่อเป�น “โครงการ
ฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5” ภายใต-โครงการใหญ: “รักพ:อ ใช�พลังงานอย:างพอเพียง” และได-รับความร:วมมือและ
การสนับสนุนจากผู-ประกอบการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนําเข-าอุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�
ประสิทธิภาพสูงมาโดยตลอด ทําให-การดําเนินโครงการฯ เป�นไปอย:างราบรื่น  

ในโอกาสท่ีดําเนินโครงการฯ ครบ 25 ป\ เม่ือเดือนกันยายน 2561 กฟผ. ได-มีเปNดตัวรูปแบบฉลากฯ ใหม: 
โดยแสดงระดับประสิทธิภาพเป�นเบอร� 5, เบอร� 5 ★, เบอร� 5 ★★ และเบอร� 5 ★★★ เนื่องจากฉลากฯ เดิม 
แสดงระดับประสิทธิภาพท่ีเบอร� 1-5 ผู-ประกอบการส:วนใหญ:จะขอเพียงเบอร� 5 เท:านั้น ดังนั้น เพ่ือเป�นการเพ่ิม
ความชัดเจนของผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว:าเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 และเป�นข-อมูลแก:ผู-บริโภคให-
ตัดสินใจได-ง:ายข้ึนอีกท้ังเป�นการตอบสนองความต-องการของประชาชน กฟผ. จึงปรับฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานรูปแบบใหม: กําหนดเริ่มติดฉลากฯ และวางจําหน:ายพร-อมกันในเดือนมกราคม 2562  
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1.2 วัตถุประสงค� 
 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 มุ:งรณรงค�ส:งเสริมให-เกิดการใช-พลังงานไฟฟ�าอย:างรู-คุณค:า มีประสิทธิภาพ 

และอย:างยั่งยืน ด-วยวัตถุประสงค�ในการดําเนินโครงการฯ ดังนี้ 
- รณรงค�ให-ผู-ผลิต/ผู-นําเข-า ผลิตและนําเข-าอุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและจําหน:ายใน

ราคาท่ีเหมาะสม รวมท้ังผลักดันให-เกิดตลาดอุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
- จูงใจและเสริมสร-างทัศนคติการประหยัดไฟฟ�าแก:ประชาชน โดยให-ความรู-และสร-างความเข-าใจท่ีถูกต-อง

เก่ียวกับการใช-พลังงานไฟฟ�าอย:างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
- เป�นทางเลือกของผู-บริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
- สนับสนุนและแสวงหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต:างๆ ด-านการประหยัดไฟฟ�า รวมท้ังการบริหารการใช-

ไฟฟ�าเพ่ือนําพลังงานไฟฟ�ามาใช-ให-เกิดประโยชน�สูงสุดต:อผู-บริโภค 

1.3 ประโยชน�ท่ีได�รับ 
- เป�นการส:งเสริมให-ประชาชนตระหนักถึงการใช-พลังงานไฟฟ�าอย:างมีประสิทธิภาพอันจะส:งผลรวมถึงการ

ประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 
- ประชาชนมีข-อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ�ไฟฟ�าและผลิตภัณฑ�เพิ่มมากขึ้นโดยพิจารณาจาก

ค:าไฟฟ�า ค:าประสิทธิภาพ และราคา เป�นต-น 
- สามารถช:วยลดค:าใช-จ:ายด-านพลังงานไฟฟ�าลงมีการใช-พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
- ก:อให-เกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณ�ไฟฟ�าท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 
- การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปล:อยกfาซคาร�บอนไดออกไซด� สู:ชั้นบรรยากาศ 
- ลดเงินตราออกต:างประเทศและลดการนําเข-าเชื้อเพลิงจากต:างประเทศในการผลิตไฟฟ�า 

2. รายละเอียดการดําเนินโครงการที่ผ:านมา 
การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เตารีดไฟฟ�า ได-มีการจัดการประชุมและกิจกรรมอย:าง

ต:อเนื่อง โดยได-รับความร:วมมือจากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ซ่ึงในแต:ละการประชุมหรือกิจกรรมได-มีวาระสําคัญ ดังนี้ 
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 แจ-งข-อมูลด-านการตลาด การศึกษาเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพและ

ขอบข:ายคุณสมบัติเตารีดไฟฟ�า มาตรฐานท่ีใช-ในการทดสอบพร-อม
อธิบายวิธีการทดสอบ  

วันท่ี 15 มิถุนายน 2554  ผู-แทนจากหน:วยงานทดสอบ อธิบายวิธีการทดสอบเตารีดไฟฟ�า ตาม
มาตรฐาน IEC 60311 พร-อมชมการสาธิตการทดสอบท่ีห-องทดสอบ 

วันท่ี 10 สิงหาคม 2554 กําหนดวิธีการทดสอบเบื้องต-น และพิจารณากําหนดระดับมาตรฐาน
ความเรียบของผ-าเป�นเกณฑ� แผนการดําเนินการติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�าเพ่ือวางจําหน:ายและตําแหน:งการติดฉลากฯ
พร-อมแจ-งข-อกําหนดโครงการฯ เรื่องการสุ:มกลับทดสอบ 
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วันท่ี 26 ธันวาคม 2554  พิธีลงนามความร:วมมือ (MOU) โครงการฯ เตารีดไฟฟ�าระหว:างผู-ประกอบการ 
กับ กฟผ. 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ� 2555 พิจารณาและกําหนดเกณฑ�ระดับมาตรฐานความเรียบของผ-า พร-อมแจ-ง
ขนาดฉลากฯ และตําแหน:งการติดฉลากฯ รวมถึงวันเริ่มส:งทดสอบ 

วันท่ี 29 สิงหาคม 2555 พิจารณาทบทวนและกําหนดเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ และระดับ
มาตรฐานความเรียบของผ-า พร-อมท้ังแจ-งข-อกําหนดโครงการฯ เรื่องการ
เทียบรุ:น 

วันท่ี 16 ตุลาคม 2555 พิจารณารายละเอียดข-อมูลท่ีแสดงค:าหน-าฉลากฯ การคํานวณค:าไฟฟ�า 
และข-อกําหนดโครงการฯ เรื่องการสุ:มกลับทดสอบ 

วันท่ี 1 มกราคม 2556 เริ่มติดฉลากฯ เตารีดไฟฟ�า เพ่ือวางจําหน:ายสู:ท-องตลาดครั้งแรก 
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 แจ-งการปรับวิธีการสุ:มทดสอบผลิตภัณฑ�เบอร� 5 โดยท่ีประชุมมีมติ

เห็นชอบวิธีการสุ:มทดสอบตามค:าหน-าฉลากฯ ตามรูปแบบใหม: 
 วันท่ี 23 มีนาคม 2561 กําหนดเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงาน ป\ ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) 

และ กําหนดเริ่มติดฉลากฯ เพ่ือวางจําหน:าย ต้ังแต:วันท่ี 1 มกราคม 
2562 

วันท่ี 1 มกราคม 2562  เริ่มติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานรูปแบบใหม: เตารีดไฟฟ�า 
เพ่ือวางจําหน:ายสู:ท-องตลาดครั้งแรก 

วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 พิจารณาเพ่ิมขอบข:ายเตารีดไฟฟ�าแบบหม-อต-มแยก และปรับเกณฑ�
ประสิทธิภาพพลังงานใหม: 

 
ซ่ึงขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เตารีดไฟฟ�า ยังคงดําเนินการต:อไปอย:างต:อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ข้ันตอนการขอเข�าร:วมโครงการ

รูปท่ี 1 ข้ันตอนการขอเข-าร:วม

4 

ข้ันตอนการขอเข�าร:วมโครงการ 

ข้ันตอนการขอเข-าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เตารีดไฟฟ�า

 

เตารีดไฟฟ�า 
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3.1 ยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฯ 
ผู-ผลิต/ผู-นําเข-า และ/หรือผู-จัดจําหน:ายท่ีประสงค�เข-าร:วมโครงการฯ ต-องยืนยัน/ยอมรับข-อกําหนด
โครงการฯ โดยผู-มีอํานาจลงนามหรือผู-ได-รับมอบอํานาจลงนามพร-อมประทับตราบริษัท ในหนังสือยืนยัน/
ยอมรับข-อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เตารีดไฟฟ�า และส:งกลับท่ีกองส:งเสริม
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า ฝGายบริหารด-านการใช-ไฟฟ�าและกิจการเพ่ือสังคม กฟผ. สํานักงานใหญ: ท้ังนี้ 
หนังสือยืนยัน/ยอมรับข-อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เตารีดไฟฟ�ามีผลบังคับใช- 2 ป\
ปฏิทิน หรือจนกว:าจะมีการแก-ไขข-อกําหนดโครงการฯ 

3.2 การส:งทดสอบ 
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องทําหนังสือบริษัทแจ-งขอทดสอบและเข-าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 
5 พร-อมประทับตราบริษัท (ถ-ามี) โดยจะต�องกรอกข�อมูลบริษัทฯ และข�อมูลผลิตภัณฑ�เตารีดไฟฟ�า 
ตามรุ:นท่ีต�องการขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน แสดงดังแบบฟอร�ม EI-01 ถึง EI-02 ใน
ภาคผนวก ซ่ึงการรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของเตารีดไฟฟ�า กฟผ. พิจารณาจาก
รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน ซ่ึงได-มาจาก 2 กรณี ดังนี้ 

3.2ก กรณีไม:มีผลการทดสอบ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องจัดส:งตัวอย:างเตารีดไฟฟ�าพร-อมกับ
ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให-ต-องเป�นไปตาม
มาตรฐาน (มอ.4) ในกรณีผลิตในประเทศ หรือใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดให-ต-องเป�นไปตามมาตรฐานเข-ามาเพ่ือจําหน:ายในราชอาณาจักร (มอ.6) 
ในกรณีนําเข-า ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. 366 - 2547 เตารีดไฟฟ�า 
เฉพาะด-านความปลอดภัยและเอกสารประกอบ เพ่ือให- กฟผ. ออกใบนําส:งผลิตภัณฑ�เพ่ือ
ทดสอบให-กับห-องปฏิบัติการท่ี กฟผ. กําหนด ดําเนินการทดสอบค:าประสิทธิภาพต:อไป กรณี
ผู-ผลิตในประเทศ กฟผ. เป�นผู-รับภาระค:าทดสอบ โดยรายละเอียดการรับภาระค:าใช-จ:ายอ่ืนๆ 
แสดงดังข-อท่ี 3.11 การรับภาระค:าใช-จ:าย 

   3.2ข  กรณีย่ืนผลการทดสอบ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องลงลายมือชื่อรับรองผลการทดสอบทุกหน-า 
โดยมีผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานเตารีดไฟฟ�าเป�นไปตามข-อ 5.1 มาตรฐานการ
ทดสอบ และทดสอบจากห-องปฏิบัติการทดสอบท่ีได-รับการรับรองตาม มอก. 17025–2548 
หรือห-องปฏิบัติการทดสอบท่ี กฟผ. รับรอง ซ่ึงสามารถทดสอบตามข-อกําหนดโครงการฯ ได- 
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ สามารถยื่นผลการทดสอบท่ีมีอายุไม:เกิน 2 ป\ นับจากวันท่ีแจ-งผลการ
ทดสอบตามใบรายงานผลการทดสอบพร-อมกับเอกสารประกอบ เพ่ือให- กฟผ. ดําเนินการ
ตรวจสอบก:อนแจ-งผลทดสอบผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องแสดงรายละเอียดข-อมูลตาม
แบบฟอร�ม กฟผ. และส:งเอกสารประกอบ ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 เอกสารท่ีเก่ียวข-องในการเข-าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 

ลําดับ เอกสาร 
ผู�ผลิต 
และ

จําหน:าย 

ผู�นํา
เข�า 

ผู�รับจ�าง
ผลิต 

(OEM) 
การสมัครเข�าร:วมโครงการ 

1 หนังสือยืนยัน/ยอมรับข-อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 
 ✔ 

2 
ใบรับแจ-งประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (รง.2) หรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (รง.4) หรือใบอนุญาตให-ใช-ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม (กนอ.) หรือใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม* 

 ✔ -  ✔ 

3 ใบทะเบียนภาษีมลูค:าเพ่ิม (ภพ.20)*  ✔ 

4 หนังสือรับรองจดทะเบียนเป�นนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพ:งและพาณิชย�)*  ✔ 

5 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครือ่งหมายการค-า*  ✔ (ถ-ามี) 

6 หนังสือมอบอํานาจ1  ✔ (ถ-ามี) 

 

หมายเหตุ1เอกสารยืนยนั/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฯ รวมท้ังเอกสารการขอส�งทดสอบ การขอฉลากฯหรือเอกสารท่ียื่นกับ
โครงการฯ น้ัน ต�องลงนามโดยผู�มีอํานาจลงนามหรือผู�ได�รับมอบอํานาจ กรณลีงนามโดยผู�ได�รบัมอบอํานาจบรษัิทต�องส�งหนังสือ
มอบอํานาจให� กฟผ. ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู�ได�รบัมอบอํานาจ 

การส:งทดสอบ 

7 
หนังสือขอส:งทดสอบ (ใบปะหน-า) ลงนามบริษัท ผู-เข-าร:วมโครงการฯพร-อม
ประทับตราบริษัท (ถ-ามี) 

 ✔ 

8 แบบแจ-งความจํานงขอเข-าร:วมโครงการ (EI-01)  

 ✔  ✔  ✔ 
- ผู-รับ
จ-างผลิต 
- ผู-จ-าง
ผลิต 

9 แบบรายการข-อมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบเตารีดไฟฟ�า (EI-02) 
 ✔ 

10 แบบฟอร�มรูปถ:าย  ✔ 

11 เอกสาร มอก.366-2547 (มอ.4 หรือ มอ.6)  ✔ 
การขอรับฉลากฯ 

13 
หนังสือตอบรับผลการทดสอบ (ใบปะหน-า) ลงนามบริษัท ผู-เข-าร:วมโครงการฯ
พร-อมประทับตราบริษัท (ถ-ามี) 

 ✔ 

14 แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเตารีดไฟฟ�า (EI-03) 
 ✔ 

15 
ตารางแสดงปริมาณการผลิตเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
เตารดีไฟฟ�า (EI-04) 

✔ 

17 หนังสือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (หนังสือบริษัท)  ✔ 
หมายเหตุ *เอกสารดังกล:าว ส:งครั้งแรกท่ีเข-าทดสอบและส:งป\ละ 1 ครั้ง 
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3.3 กฟผ. ตรวจสอบเอกสาร 
ในการส:งเอกสารเตารีดไฟฟ�าเข-าทดสอบต-องเป�นไปตามข-อ 4 การส:งเพ่ือขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
พลังงาน พร-อมพิจารณาการรับภาระค:าใช-จ:ายเป�นไปตามข-อ 3.11 กฟผ. จะตรวจรายละเอียดเอกสารว:า
ครบถ-วนและถูกต-องหรือไม: หากไม:ครบถ-วนจะแจ-งให-ทราบทางโทรศัพท� หรือ อีเมล 

3.4 กฟผ. กําหนดวันส:งตัวอย:างทดสอบเตารีดไฟฟ�าท่ีหน:วยงานทดสอบ(กรณีไม:มีผลทดสอบ) 
หลังจาก ตรวจสอบว:าเอกสารครบถ-วนและถูกต-องเรียบร-อยแล-ว กฟผ. จะนัดวันส:งตัวอย:างและวัน
ทดสอบเตารีดไฟฟ�า ซ่ึงผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องดําเนินการส:งตัวอย:างเตารีดไฟฟ�าท่ีหน:วยงานทดสอบ
รายละเอียดการส:งเตารีดไฟฟ�าเพ่ือเข-าร:วมโครงการฯ เป�นไปตามข-อ 4 

3.5 หน:วยงานทดสอบดําเนินการทดสอบเตารีดไฟฟ�าตามมาตรฐานท่ี กฟผ. กําหนด(กรณีไม:มีผลทดสอบ) 
เม่ือหน:วยงานทดสอบรับตัวอย:างทดสอบเตารีดไฟฟ�าไว- จะตรวจสอบรายละเอียดเตารีดไฟฟ�า ซ่ึง
รายละเอียดของตัวอย:างทดสอบจะต-องตรงกับรายละเอียดในเอกสารท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ยื่นแบบแจ-ง
ความจํานงขอทดสอบเตารีดไฟฟ�า และแบบรายการข-อมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบเตารีดไฟฟ�า (EI-
02) จากนั้น หน:วยงานทดสอบดําเนินการทดสอบเตารีดไฟฟ�าตามมาตรฐาน - IEC 60311 Electric irons 
for household or similar use : Methods for measuring performanceหลังจากการทดสอบแล-ว
เสร็จ หน:วยงานทดสอบจะส:งผลทดสอบให- กฟผ. 

3.6 กฟผ. แจ�งผลการทดสอบเตารีดไฟฟ�าให�ผู�เข�าร:วมโครงการฯ ทราบ 
กฟผ. จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจ-งผลการทดสอบพร-อมระดับประสิทธิภาพให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
ทราบ โดยการกําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงาน เป�นไปตามข-อ 6  

หมายเหตุ 
- กรณีผู- เข-าร:วมโครงการฯ เป�นผู-รับภาระค:าใช-จ:ายทดสอบ ผู- เข-าร:วมโครงการฯ ต-อง

ดําเนินการชําระเงินให-แล-วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได-รับใบแจ-งค:าบริการทดสอบจาก 
หน:วยงานทดสอบ หากยังไม:ชําระเงินท่ีหน:วยงานทดสอบ กฟผ. จะยังไม:แจ-งผลการทดสอบ
ให-กับผู-เข-าร:วมโครงการฯ และไม:ทดสอบเตารีดไฟฟ�ารุ:นอ่ืนด-วย 

- กรณีเตารีดไฟฟ�ารุ:นท่ีทดสอบและได-รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานแล-วมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร-างหรืออุปกรณ�ท่ีมีผลต:อค:าประสิทธิภาพต-องส:งตัวอย:างเตารีดไฟฟ�าเพ่ือ
หาค:าประสิทธิภาพใหม:ในการทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไปพิจารณาผลการทดสอบเป�นไปตาม
ตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 การพิจารณาผลการทดสอบกรณีเปลี่ยนอุปกรณ� 

ค:าประสิทธิภาพจากการ
ทดสอบ 

ค:าหน�าฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพ 

ผู�เข�าร:วมโครงการฯ  
รับภาระค:าพิมพ�ฉลาก 

ด-อยกว:าเดิม ปรับค:าตามการทดสอบใหม: ตามจํานวนฉลากฯ ท่ีคงเหลือ 
เท:าเดิม ใช-ค:าตามหน-าฉลากฯ เดิม - 

ดีกว:าเดิม ใช-ค:าตามหน-าฉลากฯ เดิมหรือตาม
ผลการทดสอบใหม: 

ตามจํานวนฉลากฯ ท่ีคงเหลือ 
กรณีเปลี่ยนค:า 

 
3.7 ผู�เข�าร:วมโครงการฯ ตอบรับผลการทดสอบและแจ�งแผนการผลิตรายเดือน  

เม่ือผู-เข-าร:วมโครงการฯ ได-รับแจ-งผลการทดสอบแล-วผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องทําหนังสือตอบรับผลการ
ทดสอบให- กฟผ. ไม:ว:าจะรับผลการทดสอบหรือไม:รับผลการทดสอบก็ตามภายใน 30 วันหลังจาก กฟผ. 
แจ-งผลอย:างเป�นทางการหากพ-นกําหนดนี้ กฟผ. จะดําเนินการตามข-อท่ี 3.11 การรับภาระค:าใช-จ:าย 

การตอบรับผลทดสอบแบ:งเปZน 2 กรณี คือ 
 กรณีท่ี 1 ผู�เข�าร:วมโครงการฯ รับผลทดสอบ 

ผู-เข-าร:วมโครงการฯ รับผลทดสอบและต-องการติดฉลากฯ โดยส:งแบบฟอร�ม ของ กฟผ.ดังนี้ 
-    แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเตารีดไฟฟ�า (EI-03) ซ่ึงผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-อง

ยืนยันค:าท่ีได-จากการทดสอบพร-อมระบุค:าท่ีต-องการระบุหน-าฉลากฯ โดยผู-เข-าร:วม
โครงการฯสามารถสําแดงค:า (Declare) เพ่ือระบุค:าหน-าฉลากฯ ได- ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 การระบุค:าหน-าฉลาก 

-  ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
เตารีดไฟฟ�า (EI-04) 

   

ข�อ รายการ การระบุค:าหน�าฉลากฯ 

1 ค:าประสิทธิภาพ 

- ต-องไม:เกินค:าท่ีได-จากผลการทดสอบ 
- ค:าประสิทธิภาพท่ีระบุต-องอยู:ในระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีได-รับ
หรือตํ่ากว:าระดับประสิทธิภาพจากผลทดสอบจริงแต:ไม:ตํ่ากว:าระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานเบอร� 5 

2 
ระดับประสิทธิภาพ
พลังงาน 

ต-องไม:ระบุสูงกว:าระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีได-รับ และสอดคล-องกับ
ค:าประสิทธิภาพท่ีระบุ 
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กรณีท่ี 2 ผู�เข�าร:วมโครงการฯ ไม:รับผลทดสอบ 
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ กรอกแบบรายการตอบรับผลการทดสอบเตารีดไฟฟ�า (EI-03) ระบุไม:
ยินดีรับผลการทดสอบ พร-อมระบุสาเหตุท่ีไม:รับผลการทดสอบ 

หากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:ตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนด กฟผ. สงวน
สิทธิ์ในการรักษาสภาพผลการทดสอบนั้น ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:สามารถใช-ผลการทดสอบได-
อีก และต-องรับผิดชอบค:าทดสอบตามข-อ 3.11 

3.8  กฟผ. ส่ังพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานตามเอกสารหนังสือขอรับฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานของเตารีดไฟฟ�าตามภาคผนวก โดย กฟผ. เป�นผู-รับภาระค:าใช-จ:ายในการจัดทํา
ฉลากฯ ยกเว-นกรณีตามข-อ 3.11.2 ค:าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

3.9  ผู�เข�าร:วมโครงการฯ รับมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ตามวันท่ี กฟผ. แจ-งให-มารับ
ฉลากฯ 

3.10 ข�อปฏิบัติในการรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานหลังจากผ:านการทดสอบ 
3.10.1 หลังจากได-รับฉลากฯ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องติดฉลากฯ เตารีดไฟฟ�าในรุ:นนั้นๆ ภายใน

ระยะเวลา 2 เดือน  
3.10.2 ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องติดฉลากฯ ในรุ:นท่ี กฟผ. รับรองให-ตรงกับรุ:นตาม มอก. และจะต-อง

จัดทําเอกสาร ส:งเสริมการขาย และโฆษณาต:อผู-บริโภคในชื่อเดียวกัน โดยการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ�เป�นไปตามข-อ9 

3.10.3 ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:สามารถจัดทําฉลากฯ เองไม:ว:ากรณีใดๆ ฉลากฯ ท่ีนําไปติดบนเตารีด
ไฟฟ�าต-องขอรับจาก กฟผ. เท:านั้น เป�นไปตามข-อ 10 เครื่องหมายรับรองฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน 

3.10.4 การขอฉลากฯ ให-ขอได-อย:างต:อเนื่อง ห-ามขอเพ่ือนําไปกักตุน เนื่องจาก กฟผ. ต-องเปลี่ยน
หน-าฉลากฯ ตามการเปลี่ยนแปลงของค:าไฟฟ�า หรือดําเนินมาตรการตามผลการสุ:มทดสอบ 
เป�นต-น และเตารีดไฟฟ�ารุ:นใดได�หยุดขอฉลากฯ เกิน 2 ปc จะยกเลิกการรับรองฉลากฯ ใน
รุ:นนั้นๆ 

3.10.5 กรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องการเปลี่ยนชื่อรุ:น ให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ทําหนังสือแจ-ง 
สมอ. เพ่ือขอเอกสาร มอก. เม่ือได-รับใบอนุญาตตามชื่อรุ:นใหม: จึงทําหนังสือขอเปลี่ยนชื่อรุ:น
ต:อ กฟผ. 

3.10.6 กรณีท่ี กฟผ. ได-จัดทําฉลากฯ ตามท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯแจ-งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต:ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ต-องการเปลี่ยนชื่อรุ:นให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ทําหนังสือเพ่ือเปลี่ยนชื่อรุ:นแจ-ง 
สมอ. เพ่ือขอเอกสาร มอก. ชื่อรุ:นใหม:และทําหนังสือเปลี่ยนชื่อรุ:นดังกล:าวแจ-ง กฟผ. และ
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องเป�นผู-รับภาระค:าใช-จ:ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. จัดพิมพ�
แล-วท้ังหมด  
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3.10.7 ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ:น (ตัวอย:างทดสอบฯ) ถ-ามีการเปลี่ยนแปลงส:วนประกอบ
อย:างใดอย:างหนึ่งของรุ:นนั้นๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต-องส:งมาทดสอบใหม:ตามข้ันตอน
การทดสอบถ-าไม:ได-แจ-งถือว:าผิดข-อกําหนดของโครงการฯ 

3.11 การรับภาระค:าใช�จ:าย 
3.11.1 ค:าทดสอบประสิทธิภาพเตารีดไฟฟ�า 

กฟผ. รับภาระค:าทดสอบในกรณี ดังนี้ 
-  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ผู-ผลิตในประเทศ ท่ีดําเนินการส:งทดสอบตัวอย:างเตารีดไฟฟ�าเพ่ือ

ทดสอบหาค:าประสิทธิภาพครั้งแรกของรุ:นนั้นๆ ท้ังนี้ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องส:งเอกสาร
และดําเนินการตามข-อกําหนดโครงการฯ โดยเตารีดไฟฟ�ารุ:นนั้นต-องได-รับใบอนุญาตทํา
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกาข-อกําหนดให-เป�นไปตามมาตรฐาน (แบบ 
มอ.4 หรือ มอ.6) แล-วเท:านั้น 

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

 กรณีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:รับผลทดสอบ และต�องการปรับปรุงเพ่ือส:ง
ทดสอบใหม: ในรุ:นเดิม เนื่องจากการส:งตัวอย:างทดสอบเตารีดไฟฟ�าครั้งแรกไม:
ผ:านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ หรือผ:านเกณฑ�ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานแต:ไม:พอใจผลทดสอบ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องรับภาระ
ค:าทดสอบของรุ:นเดิมในครั้งท่ี 2 ข้ึนไป เพ่ือชดเชยกับการทดสอบครั้งแรก 

 กรณีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:รับผลทดสอบ และไม:ต�องการปรับปรุงเพ่ือ
ทดสอบใหม: ในรุ:นเดิม เนื่องจากการส:งตัวอย:างทดสอบเตารีดไฟฟ�าครั้งแรกไม:
ผ:านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-อง
รับภาระค:าทดสอบรุ:นอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุ:นเดิมท่ีไม:รับผลการทดสอบ 

 ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องแจ-งยืนยันผลการทดสอบ และแจ-งจํานวนการขอฉลากฯ 
ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจ-งผลทดสอบอย:างเป�นทางการ หากพ-น
กําหนด หลังจากนั้นผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:สามารถใช-ผลการทดสอบดังกล:าวได-
อีก และต-องรับผิดชอบค:าทดสอบด-วย 

 กรณีท่ีเตารีดไฟฟ�าท่ียื่นขอทดสอบโดยผู-รับจ-างผลิต (Original Equipment 
Manufacturer : OEM) ถ-าหากส:งตัวอย:างเตารีดไฟฟ�าทดสอบแล-วไม:ผ:าน
เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานการพิจารณา ผู-รับจ-างผลิต (OEM) ต-องเป�นผู-
รับภาระค:าทดสอบ 

 กรณีผู-เข-าร:วมโครงการฯ แจ-งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต:ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:มารับ
ฉลากฯ กฟผ. จะทําหนังสือแจ-งรับฉลากฯ ให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ มารับฉลากฯ
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ภายใน 15 วันนับจากวันท่ี กฟผ. แจ-ง มิฉะนั้นผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องรับภาระ
ค:าทดสอบและค:าฉลากฯ ในรุ:นนั้น 

 กรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ทดสอบผ:านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานของ
โครงการฯ แล-วไม:ขอฉลากฯ และไม:ดําเนินการผลิต ภายใน 2 เดือน ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ต-องรับภาระค:าทดสอบในรุ:นนั้น 

3.11.2 ค:าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน : กฟผ. เป�นผู-รับภาระค:าใช-จ:ายในการจัดทํา
ฉลากฯ 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-มารับ
ฉลากฯ 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:มีการผลิตภายใน 2 เดือน 
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องเป�นผู-รับภาระค:าทดสอบและค:าฉลากฯ ท่ี กฟผ. ได-
ดําเนินการแล-วท้ังหมด 

 กรณีท่ี กฟผ. จัดทําฉลากฯ ตามท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ แจ-งขอรับฉลากฯ แต:
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องการเปลี่ยนรายละเอียดบนหน-าฉลากฯ เช:น ยี่ห-อ ชื่อ
รุ:น เป�นต-น ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องแสดงเอกสารท่ีเก่ียวข-องกับรายละเอียด
ท่ีเปลี่ยนแปลง เช:น หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค-า เอกสารท่ี
ได-รับรองจากสมอ.เป�นต-น พร-อมทําหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล:าว
แจ-งมายัง กฟผ. เพ่ือจัดทําฉลากฯ ใหม: ท้ังนี้ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องเป�นผู-
รับภาระค:าใช-จ:ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. ได-ดําเนินการแล-วท้ังหมด 

 กรณี กฟผ. ได-จัดทําฉลากฯ ตามท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ แจ-งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต:มี
ความผิดท่ีเกิดจากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องเป�นผู-รับภาระ
ค:าใช-จ:ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. ได-ดําเนินการแล-วท้ังหมด 

 กรณีต-องการฉลากฯ แบบเร:งด:วน ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องเป�นผู-รับภาระ
ค:าใช-จ:ายในการจัดทําฉลากฯ 

3.11.3 กรณีผู�เข�าร:วมโครงการฯ ต�องการขอฉลากฯ เพ่ือการส:งออกจําหน:ายในต:างประเทศ 
สามารถดําเนินการโดยผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะเป�นผู-รับภาระค:าทดสอบ และรับภาระ
ค:าใช-จ:ายในการจัดทําฉลากฯ 
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4. การส:งทดสอบเพ่ือขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
• ขอบข:ายเตารีดไฟฟ�าท่ีสามารถส:งเข�าร:วมโครงการฯมีดังนี้ 

- ประเภท  เตารีดไฟฟ�าแบบแห-ง (Dry Type) 
   เตารีดไฟฟ�าแบบไอน้ํา (Steam Type) 
   เตารีดไอน้ําแบบมีหม-อต-มแยก (Steam Iron System) 
- เตารีดไฟฟ�าทุกขนาดวัตต� ใช-งานกับไฟฟ�ากระแสสลับเฟสเดียว ความถ่ีท่ีกําหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ�าท่ี

กําหนดไม:เกิน 250 V 
- เตารีดไฟฟ�าท่ีผลิตท้ังในประเทศหรือนําเข-า เพ่ือจําหน:ายในประเทศไทย  
- ไม:เป�นรุ:นท่ีไม:ผ:านเกณฑ�การสุ:มทดสอบประสิทธิภาพการใช-ไฟฟ�าของโครงการฯภายใน 1 ป\ นับจาก

การแจ-งผลสุ:มกลับทดสอบประสิทธิภาพการใช-ไฟฟ�า 
  ท้ังนี้ เตารีดไฟฟ�าดังกล:าว ต-องผ:านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เตารีดไฟฟ�า เฉพาะ

ด-านความปลอดภัย มอก. 366 -2547  
• การส:งตัวอย:างทดสอบผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องส:งเตารีดไฟฟ�า ตาม วัน เวลาท่ีกําหนด ท่ีหน:วยงาน

ทดสอบ หรือการไฟฟ�าฝGายผลิตแห:งประเทศไทย สํานักงานใหญ:  
การส:งตัวอย:างทดสอบแบ:งออกเปZน 2 กรณี คือ 
กรณีท่ี 1 การส:งทดสอบแบบปกติ  

ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ส:งทดสอบเตารีดไฟฟ�าเพ่ือทดสอบจํานวน 1 เครื่อง ต:อ 1 รุ:น ซ่ึงต�องมี
ลักษณะเหมือนกันกับผลิตภัณฑ�ท่ีจะผลิตเพ่ือจําหน:ายจริง   

กรณีท่ี 2 การส:งทดสอบเพ่ือเทียบรุ:น 
การเทียบรุ�น หมายถึง การใช-ผลการทดสอบเตารีดไฟฟ�าเพียง 1 รุ:น เป�นค:าแทนผลการทดสอบ
เตารีดไฟฟ�ารุ:นอ่ืนๆ ได- โดยเตารีดไฟฟ�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:วมโครงการฯจะต-องส:งตัวอย:างเตารีดไฟฟ�าในรุ:นท่ี กฟผ. สุ:มเลือกเพ่ือทําการ
ทดสอบ ท้ังนี้สามารถเทียบรุ:นได-ไม:จํากัดจํานวนรุ:นในการยื่นขอทดสอบคราวเดียวกันเท:านั้น  

5. การทดสอบเตารีดไฟฟ�าตามมาตรฐาน 
การทดสอบเตารีดไฟฟ�าในโครงการฯ จะดําเนินการทดสอบเตารีดไฟฟ�า ซ่ึงมีรายละเอียดการทดสอบ

ดังต:อไปนี้ 
5.1 มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบเตารีดไฟฟ�า ดําเนินการทดสอบท่ีหน:วยงานทดสอบ ห-องปฏิบัติการท่ีมีระบบการควบคุมความ
เสถียรภาพทางไฟฟ�า เช:น แรงดันไฟฟ�า ความถ่ี โดยมีระบบควบคุมสภาวะแวดล-อม เพ่ือเป�นการควบคุมการ
ทดสอบให-อยู:ในสภาวะเดียวโดยตลอดการทดสอบ 

มาตรฐานการทดสอบเตารีดไฟฟ�าโครงการฯ  



 

- IEC 60311 Edition 4.1:2006
measuring performance

- ข-อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 
5.2 ขอบข:ายการทดสอบ 

-  ทดสอบการใช-พลังงานไฟฟ�าในการเพ่ิมความร-อน
-   ทดสอบการใช-พลังงานไฟฟ�าในการรีดผ-า
-   ทดสอบความเรียบของผ-า 

5.3 การทดสอบ 
5.3.1 ข-อกําหนดท่ัวไป 

5.3.1.1 ควบคุมอุณหภูมิภายในห-องทดสอบให-อยู:ในพิกัดค:า
5.3.1.2 ควบคุมค:าแรงดันไฟฟ�าป�อนเข-า
5.3.1.3 ระหว:างการทดสอบต-องไม:มีการไหลเวียนของอากาศ

5.3.2 เครื่องมือทดสอบ 
5.3.2.1 ชุดวัดอุณหภูมิ ประกอบด-วย สาย

เท่ียงตรงไม:น-อยกว:า 
หนา 1 mm วางบนแท:งเซรามิกใส:สายเทอร�มอคัปเปNลแยกเส-น 
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2006-02 Electric irons for household or similar use 
measuring performance 
ข-อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เตารีดไฟฟ�า 

ทดสอบการใช-พลังงานไฟฟ�าในการเพ่ิมความร-อน 
ทดสอบการใช-พลังงานไฟฟ�าในการรีดผ-า 

 

ควบคุมอุณหภูมิภายในห-องทดสอบให-อยู:ในพิกัดค:า 23 ±2°C ตลอดการทดสอบ
ควบคุมค:าแรงดันไฟฟ�าป�อนเข-า 220 V ±1% ตลอดการทดสอบ 
ระหว:างการทดสอบต-องไม:มีการไหลเวียนของอากาศ 

ชุดวัดอุณหภูมิ ประกอบด-วย สายเทอร�มอคัปเปNล เส-นผ:านศูนย�กลางไม:เกิน 
เท่ียงตรงไม:น-อยกว:า Class 1 ใน IEC 60051-1 แผ:นเงินกลมเส-นผ:านศูนย�กลาง 

วางบนแท:งเซรามิกใส:สายเทอร�มอคัปเปNลแยกเส-น (รูปท่ี 1)

รูปท่ี 2 ชุดวัดอุณหภูมิ 

02 Electric irons for household or similar use – Methods for 

ตลอดการทดสอบ 

เส-นผ:านศูนย�กลางไม:เกิน 0.3 mm ความ
แผ:นเงินกลมเส-นผ:านศูนย�กลาง 10 mm 

) 
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5.3.2.2 ท่ีตั้ง 3 ขา สูงจากฐานไม:ต่ํากว:า 100 mm (รูปท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 ท่ีตั้ง 3 ขา 
 

5.3.2.3 ผ-าฝ�ายมาตรฐาน ISO 150-F  
5.3.2.4 แท:นทดสอบการรีดตามมาตรฐาน IEC 60311 Edition 4.1:2006-02 (รูปท่ี 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a

b

mm100h

รูปท่ี 4 แท:นทดสอบการรีด 
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5.3.2.5 อุปกรณ�ทําผ-ายับ (รูปท่ี 4) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 อุปกรณ�ทําผ-ายับ 
5.3.2.6 เครื่องบันทึกข-อมูล  
5.3.2.7 เครื่องวัดกําลังไฟฟ�า 
5.3.2.8 มัลติมิเตอร� 
5.3.2.9 นาฬิกาจับเวลา 
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5.3.3 วิธีทดสอบการใช-พลังงานในการเพ่ิมความร-อน (ช:วงทําอุณหภูมิ) 
5.3.3.1 แยกประเภทการเตรียมการทดสอบช:วงทําอุณหภูมิตามการใช-งาน  

- สําหรับเตารีดแบบแห-ง ให-วางเตารีดไฟฟ�าบนส:วนต้ัง 
- สําหรับเตารีดไฟฟ�าแบบไอน้ําที่มีการเติมน้ําในภาชนะบรรจุน้ําที่อยู:ในตัวเตารีด

ไฟฟ�า ให-วางเตารีดไฟฟ�าไว-บนส:วนต้ัง แล-วเติมน้ํากลั่นท่ีมีอุณหภูมิ 20 ±2 °C ปริมาตร
ตามท่ีผู-ผลิตระบุ  

- สําหรับเตารีดไฟฟ�าแบบไอน้ําท่ีมีการต-มน้ําจากภาชนะบรรจุน้ําหรือหม-อต-มน้ําแยก
ต:างหาก ให-วางเตารีดไฟฟ�าไว- ณ ท่ีวางเตารีดไฟฟ�า (ชุดต-มน้ํา) แล-วเติมน้ํากลั่นที่มี
อุณหภูมิ 20 ±2 °C ปริมาตรตามท่ีผู-ผลิตระบุ 

5.3.3.2 ต้ังเทอร�มอสแตต (Thermostat)เพ่ือให-อุณหภูมิเฉลี่ยของแผ:นฐาน(Sole plate) เป�น 
190±10 °C และสําหรับเตารีดไฟฟ�าแบบไอน้ําให-ปรับอุปกรณ�คุมค:าการจ:ายไอน้ําไว-ท่ี
ค:าสูงสุด ถ-าอุณหภูมิไม:เป�นไปตามท่ีกําหนด ให-ถือว:าเตารีดดังกล:าวไม:ผ:านมาตรฐาน 

5.3.3.3 ป�อนแรงดันไฟฟ�า 220 V ±1% 
5.3.3.4 บันทึกค:าพลังงานไฟฟ�าท่ีใช- ช:วงทําอุณหภูมิ (E1) จนถึงเตารีดไฟฟ�าเข-าสู:สภาวะคงตัว

(Steady) ท่ีอุณหภูมิเฉลี่ยของแผ:นฐานเป�น 190 ±10 °C  
5.3.3.5 สําหรับการบันทึกอุณหภูมิเฉลี่ยของแผ:นฐานจะต-องคํานวณ จากค:าอุณหภูมิสูงสุดและตํ่าสุด

ท่ีเข-าสู:สภาวะคงตัว โดยค:าอุณหภูมิเฉลี่ยของแผ:นฐานได-จากอุณหภูมิสูงสุด 5 ค:า และค:า
อุณหภูมิต่ําสุด 5 ค:าดังแสดงตามรูปท่ี 5 ซ่ึงค:าอุณหภูมิเฉลี่ยของแผ:นฐานต-องอยู:ในช:วง 190 
±10 °C จึงจะใช-ในการทดสอบได-และนําค:ามาใช-ในการต้ังค:าการทดสอบได- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 กราฟแสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแผ:นฐานหลังจากป�อน
แหล:งจ:ายไฟฟ�า 
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5.3.4 วิธีทดสอบการใช-พลังงานในการรีดผ-า (ช:วงรีดผ-ามาตรฐาน 10 นาที) 
5.3.4.1 เตรียมผ-าทดสอบ 

- นําผ-าฝ�ายมาตรฐาน ISO 105-F ขนาด ขนาด 600 mm X 1500 mm โดยแบ:งผ-า
ออกเป�น 5 แถบ แถบละ 300 mm (ไม:ตัด แต:ขีดด-วยปากกา) เก็บไว-ท่ีอุณหภูมิ 23 ±2 
°C เป�นเวลาอย:างน-อย 48h 

- คลี่ผ-าออกแล-วพรมด-วยน้ําอุ:นอุณหภูมิ 45 ±5°C ให-ท่ัว จนกระท่ังมวลของผ-าเพ่ิมข้ึน 
10 - 15% ของมวลผ-าแห-ง  

- ม-วนผ-าหลวมๆ เก็บไว-ท่ีอุณหภูมิ 30 ±2 °C ความชื้นสัมพัทธ� 90 - 95%RH เป�นเวลา
อย:างน-อย 24 h แต:ไม:เกิน 72 h 

5.3.4.2 ต้ังเทอร�มอสแตต เพ่ือให-อุณหภูมิเฉลี่ยของแผ:นหน-าฐานเป�น200 ±10 °C และสําหรับเตารีด
ไฟฟ�าแบบไอน้ํา ให-เติมน้ํากลั่นท่ีอุณหภูมิ 20 ±2 °C ปรับค:าอุปกรณ�สําหรับการผลิตไอน้ําไว-
ท่ีค:าสูงสุด 

5.3.4.3 ป�อนแรงดันไฟฟ�า 220 V ±1% 
5.3.4.4 นําผ-าฝ�ายมาตรฐานตามข-อ 5.3.4.1 มาวางไว-บนแท:นทดสอบการรีด 
5.3.4.5 ให-รีดผ-าฝ�ายมาตรฐาน ซ่ึงเตารีดไฟฟ�าต-องวางตุ-มน้ําหนัก 3 kg บนมือจับของเตารีดไฟฟ�า 

โดยการเริ่มต-นรีดแถบริมสุดด-านหนึ่ง แล-วรีดแถบถัดไปๆ ตามลําดับจนถึงแถบสุดท-ายอีก
ด-านหนึ่ง แล-วให-ทําซํ้าโดยการรีดแถบเริ่มต-นแล-วถัดไปๆ ใหม:เป�นวัฏจักร เป�นคาบ 10 min 
ดังนี้ 

5.3.4.6 สําหรับเตารีดไฟฟ�าแบบแห-ง ทําการรีดผ-าทันทีหลังจากเทอร�มอสแตต ตัดรอบทํางานท่ี 3 
โดยให-รีดทีละแถบๆ ละ 20 s และพักระหว:างการรีดของแต:ละแถบ 10 s 

5.3.4.7 สําหรับเตารีดไฟฟ�าแบบไอน้ําท่ีมีการเติมน้ําในภาชนะบรรจุน้ําท่ีอยู:ในตัวเตารีดไฟฟ�า ทํา
การรีดผ-าหลังจากเทอร�มอสแตต ตัดรอบทํางานท่ี 3 แล-วจ:ายไอน้ําสูงสุดอีก 15 ±1 s โดย
ให-รีดแบบมีไอน้ําทีละแถบๆ ละ 5 s สลับกับแบบไม:มีไอน้ําทีละแถบๆ 15 s และพักระหว:าง
การรีดของแต:ละแถบ 10 s 

5.3.4.8 สําหรับเตารีดไฟฟ�าแบบไอน้ําท่ีมีการต-มน้ําจากภาชนะบรรจุน้ําหรือหม-อต-มน้ําแยกต:างหาก 
ทําการรีดผ-าหลังจากเทอร�มอสแตต ตัดรอบทํางานท่ี 3 แล-วจ:ายไอน้ําสูงสุดอีก 15 ±1s โดย
ให-รีดแบบมีไอน้ําทีละแถบๆ ละ 5 s สลับกับแบบไม:มีไอน้ําทีละแถบๆ 15 s และพักระหว:าง
การรีดของแต:ละแถบ 10 s บันทึกพลังงานไฟฟ�า ช:วงรีดผ-ามาตรฐาน 10 min (E2)  

5.3.5 การคํานวณ 
5.3.5.1 ค:าพลังงานไฟฟ�าท่ีใช-รวม (Etotal) หาได-จากการคํานวณ ดังสมการนี้  

    Etotal = E1 + (6xE2) 
ท้ังนี้โดยท่ี E1 : พลังงานไฟฟ�าท่ีใช- ช:วงทําอุณหภูมิ (kWh) 
 E2 : พลังงานไฟฟ�าท่ีใช- ช:วงรีดผ-ามาตรฐาน 10 นาที (kWh) 
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5.3.6 การทดสอบความเรียบของผ-า 
5.3.6.1 เตรียมผ-ายับ 

- นําผ-าฝ�ายมาตรฐาน ISO 105-F ขนาด 140 mm X 300 mm เก็บไว-ท่ีอุณหภูมิ 20 ± 
5 °C เป�นเวลาอย:างน-อย 48h 

- คลี่ผ-าออกแล-วพรมด-วยน้ําอุ:นอุณหภูมิ 45 ±5°C ให-ท่ัว จนกระท่ังมวลของผ-าเพ่ิมข้ึน 
10 - 15% ของมวลผ-าแห-ง  

- ม-วนผ-าหลวมๆ เก็บไว-ท่ีอุณหภูมิ 30 ±2 °C ความชื้นสัมพัทธ� 90 - 95%RH เป�นเวลา
อย:างน-อย 24 h แต:ไม:เกิน 72 h 

- นําผ-าท่ีเตรียมไว-พันกับอุปกรณ�ทําผ-ายับใส:ในท่ียึด (fixture) และดึงด-วยแรง 1 N และ
นําอุปกรณ�ทําผ-ายับเก็บไว-ในตู-อบความชื้นท่ีมีอุณหภูมิ 30 ±2 °C ความชื้นสัมพัทธ� 90 
- 95%RH เป�นเวลา 30 min 

- นําผ-าทดสอบออกจากอุปกรณ�ทําผ-ายับ และเก็บในตู-อบความชื้นท่ีมีอุณหภูมิ 30± 2°C 
ความชื้นสัมพัทธ� 90 - 95% RH เป�นเวลา 2 - 24 h ก:อนนําไปทดสอบ 

5.3.6.2 ต้ังเทอร�มอสแตต เพ่ือให-อุณหภูมิเฉลี่ยท่ีแผ:นฐานเป�น200 ± 10 °C และสําหรับเตารีดแบบ
ไอน้ํา ให-เติมน้ํากลั่นท่ีอุณหภูมิ 20 ±2 °C ปรับค:าอุปกรณ�คุมค:าการจ:ายไอน้ําไว-ท่ีค:าสูงสุด 

5.3.6.3 ป�อนแรงดันไฟฟ�า 220 V ±1% 
5.3.6.4 นําผ-าฝ�ายมาตรฐานออกจากตู-อบความชื้น คลี่ออกช-าๆ วางไว-บนแท:นทดสอบการรีด 
5.3.6.5 ให-รีดผ-าฝ�ายมาตรฐาน ซ่ึงเตารีดไฟฟ�าต-องวางตุ-มน้ําหนัก 3 kg บนมือจับของเตารีดไฟฟ�า

ตามรูปท่ี 6 โดยเริ่มต-นการรีด ให-ปลายของเตารีดไฟฟ�ารีดบนผ-าท่ีปลายด-านนอกของผ-ายับ
ท่ีคลี่ออกแล-ว ตามรูปท่ี 7 และดึงเตารีดในแนวนอนด-วยความเร็ว 0.1 ±0.03 min/s ท่ี
ตําแหน:งเหนือแผ:นฐาน 20 mm รีดผ-า 1 รอบ 
- สําหรับเตารีดไฟฟ�าแบบแห-ง ทําการรีดผ-าทันทีหลังจากเทอร�มอสแตต ตัดรอบทํางานท่ี 3 
- สําหรับเตารีดไฟฟ�าแบบไอน้ําท่ีมีการเติมน้ําในภาชนะบรรจุน้ําท่ีอยู:ในตัวเตารีดไฟฟ�า 

ทําการรีดผ-าหลังจากเทอร�มอสแตต ตัดรอบทํางานท่ี 3 แล-วจ:ายไอน้ําอีก 15 ±1 s 
- สําหรับเตารีดไฟฟ�าแบบไอน้ําท่ีมีการต-มน้ําจากภาชนะบรรจุน้ําหรือหม-อต-มน้ําแยก

ต:างหาก ทําการรีดผ-าหลังจากเทอร�มอสแตต ตัดรอบทํางานท่ี 3 แล-วจ:ายไอน้ําอีก 15 
±1 s 

5.3.6.6 เม่ือรีดเสร็จ ให-นําผ-าท่ีทดสอบ เก็บไว-ท่ีความชื้นสัมพัทธ� 65±15%RH เป�นเวลา 24 ±4 h 
5.3.6.7 นําผ-าท่ีทดสอบวางท่ีแท:นระนาบเพ่ือประเมินระดับมาตรฐานความเรียบของผ-าโดย

เปรียบเทียบระดับมาตรฐานความเรียบของผ-าตามรูปท่ี 8 
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รูปท่ี 7 การวางตุ-มน้ําหนักบนตัวเตารีดไฟฟ�า 
 
 
 

 
  

รูปท่ี 8 การวางเตารีดไฟฟ�าเพ่ือทดสอบความเรียบ 
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รูปท่ี 9 ระดับมาตรฐานความเรียบของผ-า 
 

5.3.7 การรายงานผลการทดสอบ 
รายงานผลการทดสอบเตารีดไฟฟ�าจะต-องประกอบด-วยข-อมูลดังต:อไปนี้เป�นอย:างน-อย 
5.3.7.1 ข-อมูลผลิตภัณฑ� 

- ชื่อเครื่องหมายการค-า (Brand Name) 
- ชื่อรุ:น (Model), ขนาด (Rated Capacity) และประเภท (Type) 
- พิกัดแรงดันไฟฟ�าท่ีกําหนด, ความถ่ีไฟฟ�า และกําลังไฟฟ�าท่ีกําหนด 

5.3.7.2 ข-อมูลขณะทดสอบ 
- วันท่ีทําการทดสอบ 
- พลังงานไฟฟ�าท่ีใช- 

5.3.8 ข-อมูลผลการทดสอบ 
5.3.8.1 ข-อมูลผลิตภัณฑ� 

- ขนาดของเตารีดไฟฟ�า 
- อุณหภูมิของห-องขณะทดสอบ 
- พลังงานไฟฟ�าท่ีใช- 

o ค:าพลังงานไฟฟ�าท่ีใช-ในการเพ่ิมความร-อน 
o ค:าพลังงานไฟฟ�าท่ีใช-ในการรีดผ-า 
o ค:าพลังงานไฟฟ�าท่ีใช-รวม (Etotal) 

- ระดับมาตรฐานความเรียบของผ-าจากการทดสอบการรีดผ-า 

 1   

 

 

  

2 3 

7 

4 5 6 
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6. การกําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงาน  
 กฟผ. กําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงานเตารีดไฟฟ�าเป�น 4 ระดับ ต้ังแต: เบอร� 5, เบอร� 5 , เบอร� 5 
 และ เบอร� 5  โดย“เตารีดไฟฟ�ามีประสิทธิภาพพลังงานสูง ตามจํานวนดาวท่ีได-รับสูงสุดท่ี 3 ดาว” 
  
 เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานเตารีดไฟฟ�าปc ค.ศ. 2020 (เริ่มใช�ตั้งแต:วันท่ี 1 มกราคม 2563) 

ตารางท่ี 4 เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

ผลิตภัณฑ� 
ระดับ 
ความ
เรียบ 

ใช-พลังงานไฟฟ�า (กิโลวัตต�-ชัว่โมง) 

เบอร� 5 เบอร� 5 เบอร� 5 เบอร� 5 

1. เตารีดไฟฟ�าแบบแห-ง ≤4 0.24-0.21 0.20-0.17 0.16-0.13 ≤ 0.12 

2. เตารีดไฟฟ�าแบบไอน้ํา ≤3 0.51-0.40 0.39-0.28 0.27-0.16 ≤ 0.15 

3. เตารีดไฟฟ�าแบบหม-อต-มแยก ≤2 1.05-1.02 1.01-0.98 0.97-0.94 ≤ 0.93 

7. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน  
7.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานมี 4 รูปแบบ โดยแบ:งตามระดับประสิทธิภาพพลังงานต้ังแต: 
เบอร� 5, เบอร� 5 , เบอร� 5  และเบอร� 5  

 

รูปท่ี 10 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
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 รายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานมีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11 รายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
(ขนาดจริง : กว-าง 25 มม.  สูง 30 มม.) 

 ตําแหน:งท่ี 1 แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีได-รับ 
 แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพพลังงานต้ังแต: เบอร� 5, เบอร� 5 , เบอร� 5  

และ เบอร� 5  หากเตารีดไฟฟ�าได-ระดับประสิทธิภาพพลังงานใด ลูกศรจะชี้ไป
ยังช:องท่ีระบุระดับเบอร� 5 หรือสัญลักษณ�รูป  ต้ังแต: 1-3 ดาว  

ตําแหน:งท่ี 2 ประเภท ระบุผลิตภัณฑ� เตารีดไฟฟ�า 
ตําแหน:งท่ี 3 ค:าไฟฟ�า XXX  (บาท/ป\) แสดงเพ่ือใช-ในการประมาณค:าไฟฟ�าท่ีใช-เตารีดไฟฟ�าต:อป\ โดย

สามารถนําไปเปรียบเทียบค:าไฟฟ�ากับรุ:นอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดใกล-เคียงกันได-  
ตําแหน:งท่ี 4 ค:าประสิทธิภาพ XX.XX (กิโลวัตต�-ชั่วโมง) ใช-เปรียบเทียบกับรุ:นท่ีมีขนาดใกล-เคียงกันใน

การเลือกซ้ือ 
ตําแหน:งท่ี 5 ข-อมูลของผลิตภัณฑ�ท่ีได-รับการรับรองฉลากฯ  

- ยี่ห-อ  XXXX 
- รุ:น XXXX 
- ขนาด XXXX (วัตต�)   

ตําแหน:งท่ี 6 เว็บไซต� โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 แสดงข-อมูลผลิตภัณฑ�ท่ีได-รับการรับรอง
ฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 และข-อมูลต:างๆ ท่ีเก่ียวข-องกับโครงการฯ 

 
 
 
 

1 

2 

3 
4 

6 

5 
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หมายเหตุ - การคิดค:าไฟฟ�า เตารีดไฟฟ�า  
     -   ค:าไฟฟ�าต:อป\ (บาท/ป\) = พลังงานไฟฟ�าท่ีใช- (หน:วย/ป\) X อัตราค:าไฟฟ�าเฉลี่ย (บาท/หน:วย) 

- พลังงานไฟฟ�าท่ีใช- (หน:วย/ป\) = พลังงานไฟฟ�าท่ีใช- (หน:วย/ชัว่โมง) X จํานวนชัว่โมงใช-งาน/ป\   
- จํานวนชั่วโมงใช-งาน/ป\ = 200 ชั่วโมง 

   -  คํานวณอัตราค:าไฟฟ�าเฉลี่ยหน:วยละ 3.96 บาท 
 
7.2  การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ท่ีได-รับฉลากฯ แล-วจะต-องติดฉลากฯ ให-ตรงตามรุ:นท่ีผ:านการทดสอบ โดยติดฉลากฯ 1 
ดวงต:อเตารีดไฟฟ�า 1 เครื่อง โดยติดฉลากฯ ท่ีด-านล:างของตัวเตารีดไฟฟ�ามุมขวามือ ดังแสดงในรูปท่ี 12 

 

 
 
 
 

รูปท่ี12 แสดงตัวอย:างการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเตารีดไฟฟ�า 

8. การสุ:มทดสอบเตารีดไฟฟ�าที่ได�รับฉลากแสดงระดบัประสิทธิภาพพลังงาน  
 หลังจากเตารีดไฟฟ�าท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานออกจําหน:ายสู:ตลาด กฟผ. จะ
ดําเนินการสุ:มทดสอบ เตารีดไฟฟ�าตัวหลักหรือตัวเทียบรุ:นในกลุ:มเดียวกัน ท่ีติดฉลากฯ เพื่อนํากลับมาทดสอบท่ี
หน:วยงานทดสอบ ในท่ีนี้ คือ สถาบันไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� (สฟอ.) ว:ายังคงระดับประสิทธิภาพตามที่ กฟผ. 
รับรอง นอกจากนี้ยังเป�นการคุ-มครองผู-บริโภคด-วย ซึ่ง กฟผ. จะสุ:มทดสอบจากร�านค�าปลีกรุ:นละ 1 ชุด
ตัวอย:าง โดยผู�เข�าร:วมโครงการฯ เปZนผู�รับภาระค:าตัวอย:างท่ีใช�ในการสุ:มทดสอบและสําหรับ เตารีดไฟฟ�า 
เครื่องหมายการค�าใด ท่ีไม:สามารถหาซ้ือได�จากร�านค�าปลีก ผู�เข�าร:วมโครงการฯ ต�องแจ�งรายช่ือตัวแทน
จําหน:ายเพ่ือให� กฟผ. สามารถดําเนินการจัดซ้ือได� หากไม:สามารถจัดซ้ือจากตัวแทนจําหน:ายได� กฟผ. จะสุ:ม
ตัวอย:างรุ:นดังกล:าวจากโรงงานผู�ผลิต/นําเข�า โดยไม:แจ�งวัน-เวลาให�ทราบ และหากไม:พบการผลิตในรุ:น
ดังกล:าว กฟผ. จะดําเนินการเช:นนี้อีก 2 ครั้งภายในปcนั้นๆ หากยังไม:พบการผลิต กฟผ. จะยุติการให�ฉลากฯ โดย
ถือว:าเครื่องหมายการค�า และรุ:นนั้นๆ ได�ยกเลิกการผลิต ให�ผู�เข�าร:วมโครงการฯ ทําหนังสือแจ�งยกเลิกการผลิต
มายัง กฟผ. และ กฟผ. จะสุ:มตัวอย:างรุ:นท่ีมีขนาดใกล�เคียงท่ีได�รับฉลากฯ จากโรงงานผู�ผลิต/นําเข�า มา
ทดสอบท่ีหน:วยงานทดสอบ (สฟอ.) และหากมีการเปลี่ยนแปลงหน:วยงานทดสอบจะแจ-งให-ทราบภายหลัง  

8.1 ข้ันตอนการดําเนินการสุ:มทดสอบ 
8.1.1 กฟผ. คัดเลือกตัวอย:างจากการขอฉลากย�อนหลัง 1 ปc จาก 

- รุ:นท่ีมีการขอฉลากฯ สูงสุด 
- รุ:นท่ีมีการโฆษณาประชาสัมพันธ�ทางสื่อสิ่งพิมพ� วิทยุและโทรทัศน� 
- รุ:นท่ีไม:ผ:านการสุ:มทดสอบในป\ท่ีผ:านมา 
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- รุ:นท่ีนําเทคโนโลยีใหม: มาปรับปรุงกระบวนการผลิต 
8.1.2 กฟผ. สุ:มซ้ือตัวอย:างจากร�านค�า 1 ตัวอย:าง  

-  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ รับภาระค:าตัวอย:าง 
-  กฟผ. รับภาระค:าทดสอบ 

8.1.3 กฟผ. ส:งตัวอย:างทดสอบ ณ หน:วยงานทดสอบ ในท่ีนี้ คือ สถาบันไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� 
8.1.4 กฟผ. พิจารณาผลสุ:มทดสอบ ดังนี้  

- หากผ:านการสุ:มทดสอบ กฟผ. แจ-งผลให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ รับทราบและแจ-งรับ
ตัวอย:างคืนท่ี กฟผ. สํานักงานใหญ: หรือหน:วยงานทดสอบ (กรณีผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
ชําระค:าตัวอย:างแล-ว) 

- หากไม:ผ:านการสุ:มทดสอบ กฟผ. แจ-งผลทดสอบให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ รับทราบ และ
แจ-งรับตัวอย:างคืนท่ี กฟผ. สํานักงานใหญ: หรือหน:วยงานทดสอบ (กรณีผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ชําระค:าตัวอย:างแล-ว) โดยให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ พิจารณาว:าจะตอบรับ
ผลทดสอบหรือไม: กล:าวคือ 
- ตอบรับผลทดสอบท่ีไม:ผ:านการสุ:มทดสอบ เปลี่ยนค:าหน-าฉลาก หรือแจ-งยกเลิกการผลิต 
- หรือให- กฟผ. ดําเนินการสุ:มตัวอย:างจากโรงงานผู-ผลิต/นําเข-า หรือคลังสินค-าอีก 1 

หรือ 2 ชุดตัวอย:าง (ต-องมีตัวอย:างไม:น-อยกว:า 30 ชุดตัวอย:าง) โดยผู- เข-าร:วม
โครงการฯ เป�นผู-กําหนดจํานวนตัวอย:าง เพ่ือทําการทดสอบและหาค:าเฉลี่ย (ค:า
ทดสอบและค:าตัวอย:างผู-เข-าร:วมโครงการฯ เป�นผู-รับภาระ) ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-อง
ตอบรับการสุ:มตัวอย:างเพ่ิมเติมแก: กฟผ. ภายใน 7 วันทําการ หลังจากได-รับหนังสือ
แจ-งผลการสุ:มทดสอบจาก กฟผ. และผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องมีสินค-าให- กฟผ. สุ:ม
กลับภายใน 30 วัน   

- หากผลทดสอบเฉลี่ยผ:านการสุ:มทดสอบ กฟผ. แจ-งผลให-ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ รับทราบ และแจ-งรับตัวอย:างสุ:มโรงงาน คืนท่ีหน:วยงาน
ทดสอบ 

- หากผลทดสอบเฉลี่ยไม:ผ:านการสุ:มทดสอบ กฟผ. แจ-งผลให-ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ รับทราบ และแจ-งรับตัวอย:างสุ:มโรงงาน คืนท่ีหน:วยงาน
ทดสอบ พร-อมท้ังแจ-งมาตรการแก:ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องปฏิบัติตาม
มาตรการกรณีไม:ผ:านการสุ:มทดสอบ 

8.1.5 กฟผ. เผยแพร:ข�อมูลการสุ:มทดสอบ http://labelno5.egat.co.th 

  

 8.2 การพิจารณาผลตามเกณฑ�การสุ:มทดสอบ 

 เกณฑ�การสุ:มทดสอบค:าประสิทธิภาพ (กิโลวัตต�-ชั่วโมง) จะต-องไม:เกินร-อยละ 105  (+5%) จากค:า
ประสิทธิภาพท่ีระบุหน-าฉลากฯ 
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ตารางท่ี 5 เกณฑ�การสุ:มทดสอบ เตารีดไฟฟ�า 
การทดสอบ เกณฑ�ผ:านการสุ:มทดสอบ 

ค:าประสิทธิภาพ 
(กิโลวัตต�-ชั่วโมง) 

ไม:เกินร-อยละ 105  
จากค:าประสิทธิภาพท่ีระบุหน-าฉลากฯ 

 
8.2.1 ประเมินผลการสุ:มทดสอบ 

- ผลทดสอบจะต-องผ:านตามหัวข-อการทดสอบ จึงจะถือว:าผ:านเกณฑ�การสุ:มทดสอบ 
- หากรุ:นท่ีถูกสุ:มทดสอบประสิทธิภาพ เป�นรุ:นท่ีขอฉลากฯ แบบเทียบรุ:น เป�นตัวหลักหรือตัว

เทียบรุ:น ให-ถือว:าทุกรุ:นท่ีขอเทียบรุ:นในกลุ:มเดียวกันท้ังหมด มีผลการสุ:มทดสอบ
ประสิทธิภาพเช:นเดียวกัน 

8.3 มาตรการกรณีไม:ผ:านการสุ:มทดสอบ ผู�เข�าร:วมโครงการฯ ต�องปฎิบัติ ดังนี้ 
 8.3.1 กรณีตอบรับผลการสุ:มทดสอบ (รอบแรก) ต�องปฏิบัติ ดังนี้ 

  8.3.1.1 กรณีตอบรับผลการสุ:มทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือให�สุ:มตัวอย:างเพ่ิมเติม 
1. ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ตอบรับแบบฟอร�มยืนยันการซ้ือคืนผลิตภัณฑ�เบอร� 5 และยืนยัน

การยอมรับผลการสุ:มทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ�เบอร� 5ภายใน 7 วันทําการ นับ
จากวันท่ีได-รับหนังสือแจ-งจาก กฟผ. และยืนยันความพร-อมให- กฟผ. สุ:มตัวอย:างจาก
โรงงาน โดยระบุวันเวลาให-ชัดเจน  

2. ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องจัดเตรียมตัวอย:างไว- จํานวน 30 ชุดตัวอย:าง/รุ:น เพ่ือให- 
กฟผ. เลือกสุ:มตัวอย:างจํานวนรุ:นละ 1 หรือ 2 ชุดตัวอย:างโดยผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
เป�นผู-รับภาระค:าทดสอบสุ:มตัวอย:างเพ่ิมเติม 

3. ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องซ้ือตัวอย:าง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากท-องตลาดกลับคืนในราคาท่ี 
กฟผ. ซ้ือมา โดยหน:วยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจ-งหนี้ 
เพ่ือให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ดําเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับต้ังแต:วันท่ีได-รับ
เอกสารใบแจ-งหนี้ และนําใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอย:างท่ีหน:วยงานคลังพัสดุและ
จัดหาในประเทศภายใน 15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว 
กฟผ. จะงดการจ:ายฉลากฯ รุ:นอ่ืน ๆ และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ 
สําหรับรุ:นใหม: และ กฟผ. จะทําหนังสือแจ-งให-มารับตัวอย:างคืนภายใน 30 วัน นับ
จากวันท่ีรับหนังสือ หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. จะดําเนินการจําหน:ายตาม
ระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 26 ว:าด-วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

 
  8.3.1.2 กรณีตอบรับผลการสุ:มทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือเปล่ียนค:าหน�าฉลาก 

1. หากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ตาม
เกณฑ�ท่ีทดสอบได-จริง ตามท่ีได-แจ-งยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอให-
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ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ดําเนินการติดต:อกองส:งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า 
(กสอ-ย.) ฝGายบริหารด-านการใช-ไฟฟ�าและกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือ กฟผ. จะได-
ดําเนินการปรับค:าหน-าฉลากฯ ตามจริงของรุ:นดังกล:าวต:อไป 

2. กรณีเปลี่ยนค:าหน-าฉลากฯ ให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ตรวจสอบข-อมูลเอกสาร, แคตตา
ล็อค ท่ีเก่ียวข-องโดยแก-ไขให-ถูกต-องตามผลทดสอบท่ีได-รับ และแจ-งรายละเอียด
เพ่ือให- กฟผ. ตรวจสอบ 

3. ขอให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ส:งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีมีอยู:
ท้ังหมดให- กฟผ.  

4. ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องซ้ือตัวอย:าง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากท-องตลาดกลับคืนในราคาท่ี 
กฟผ. ซ้ือมา โดยหน:วยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจ-งหนี้ 
เพ่ือให-บริษัทดําเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับต้ังแต:วันท่ีได-รับเอกสารใบแจ-งหนี้ 
และนําใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอย:างท่ีหน:วยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศ
ภายใน 15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. จะงดการ
จ:ายฉลากฯ รุ:นอ่ืนๆ และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุ:นใหม: และ 
กฟผ. จะทําหนังสือแจ-งให-มารับตัวอย:างคืนภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีรับหนังสือ 
หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. จะดําเนินการจําหน:ายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 
26 ว:าด-วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

  8.3.1.3 กรณีตอบรับผลการสุ:มทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือยกเลิกการเข�าร:วมโครงการฯ 
1. ผู-เข-าร:วมโครงการฯต-องตอบรับผลการทดสอบ ไม:ขอใช-สิทธิ์การสุ:มตัวอย:างจาก

โรงงาน (สุ:มรอบ 2) และถือว:าผลการทดสอบรอบแรก (สุ:มจากท-องตลาด) เป�นท่ีสิ้นสุด 
2. ยุติการเข-าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 ในรุ:นดังกล:าวโดยไม:สามารถ

ดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการส:งทดสอบการติดฉลากเบอร� 5 และอ่ืนๆ ท้ังหมดเป�น
เวลา 1 ป\  

3. ขอให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ส:งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีมีอยู:
ท้ังหมดให- กฟผ.  

4. ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องซ้ือตัวอย:าง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากท-องตลาดกลับคืนในราคาท่ี 
กฟผ. ซ้ือมา โดยหน:วยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจ-งหนี้ 
เพ่ือให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ดําเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับต้ังแต:วันท่ีได-รับ
เอกสารใบแจ-งหนี้ และนําใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอย:างท่ีหน:วยงานคลังพัสดุและ
จัดหาในประเทศภายใน 15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว 
กฟผ. จะงดการจ:ายฉลากฯ รุ:นอ่ืน ๆ และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ 
สําหรับรุ:นใหม: และ กฟผ. จะทําหนังสือแจ-งให-มารับตัวอย:างคืนภายใน 30 วัน นับ
จากวันท่ีรับหนังสือ หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. จะดําเนินการจําหน:ายตาม
ระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 26 ว:าด-วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 
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8.3.2 กรณีไม:ผ:านการสุ:มทดสอบ (รอบสอง) ต�องปฏิบัติ ดังนี้ 
  8.3.2.1 กรณีตอบรับผลการสุ:มทดสอบ (รอบสอง) เพ่ือเปล่ียนค:าหน�าฉลาก 

1. หากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ตาม
เกณฑ�ท่ีทดสอบได-จริง ตามท่ีได-แจ-งยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอให-
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ดําเนินการติดต:อกองส:งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า 
(กสอ-ย.) ฝGายบริหารด-านการใช-ไฟฟ�าและกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือ กฟผ. จะได-
ดําเนินการปรับค:าหน-าฉลากฯ ตามจริงของรุ:นดังกล:าวต:อไป 

2. กรณีเปลี่ยนค:าหน-าฉลากฯให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ตรวจสอบข-อมูลเอกสาร, แคตตา
ล็อค ท่ีเก่ียวข-องโดยแก-ไขให-ถูกต-องตามผลทดสอบท่ีได-รับ และแจ-งรายละเอียด
เพ่ือให- กฟผ. ตรวจสอบ 

3. ขอให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ส:งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีมีอยู:
ท้ังหมดให- กฟผ.  

  8.3.2.2 กรณีตอบรับผลการสุ:มทดสอบ (รอบสอง) เพ่ือยกเลิกการเข�าร:วมโครงการฯ 
1. ยุติการเข-าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 ในรุ:นดังกล:าวโดยไม:สามารถ

ดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการส:งทดสอบการติดฉลากเบอร� 5 และอ่ืนๆ ท้ังหมดเป�น
เวลา 1 ป\ 

2. ขอให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ส:งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีมีอยู:
ท้ังหมดให- กฟผ.  
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 รูปท่ี 13 ข้ันตอนการสุ:มทดสอบประสิทธิภาพ 
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9. การโฆษณาประชาสัมพันธ�  
เพื่อให-การดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของผู-เข-าร:วม

โครงการฯ เป�นไปตามวัตถุประสงค�ของโครงการฯ กล:าวคือ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะโฆษณาประชาสัมพันธ�โดย
อ-างอิงหรือใช-ข-อมูลของโครงการฯ ได-เฉพาะผลิตภัณฑ�ท่ีมีการผลิตและจําหน:ายสู:ตลาดประเทศไทยแล-วเท:านั้น 
ท้ังนี้เพ่ือเป�นการคุ-มครองสิทธิของผู-บริโภคและให-ความเป�นธรรมแก:ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ท่ีเข-าร:วมโครงการฯ กฟผ. 
จึงได-ให-มีข-อกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ดังนี้ 

9.1  เพ่ือเป�นข-อมูลว:าผู-เข-าร:วมโครงการฯ ได-มีการผลิตและจําหน:ายผลิตภัณฑ�ออกสู:ตลาดในประเทศไทยจริง 
กฟผ. ขอให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ดําเนินการดังนี้ 

9.1.1  ผู-เข-าร:วมโครงการฯท่ีได-รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน จะต-องดําเนินการผลิต
ผลิตภัณฑ�ออกสู:ตลาดภายใน 2 เดือนหลังจากท่ีได-รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจาก 
กฟผ. โดยผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องแจ-งแผนการผลิต และ/หรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ี
เก่ียวข-องท่ีเชื่อได-ว:ามีการผลิตและจําหน:ายสู:ตลาดประเทศไทยจริง 

9.1.2  เพ่ือเป�นการตรวจสอบว:า ผู-เข-าร:วมโครงการฯ มีการผลิต และจําหน:ายผลิตภัณฑ�รุ:นดังกล:าว 
กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผู-แทนจําหน:ายท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯแจ-ง
ไว-จํานวน 3 รายเป�นอย:างน-อยและผู-แทนจําหน:ายจะต-องสามารถส:งผลิตภัณฑ�รุ:นนั้นๆ ให-
กับกฟผ.ได-ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในด-านการตลาด  

9.1.3 กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช-ข-อมูลท่ี กฟผ. เชื่อว:าผลิตภัณฑ�รุ:นดังกล:าวไม:ได-มีการผลิต
สําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

9.1.4 ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องแจ-งข-อมูลการประมาณการการผลิตผลิตภัณฑ�ในแต:ละรุ:นและแจ-งรุ:นท่ี
มีแผนดําเนินการผลิตพร-อมรุ:นท่ียกเลิกการผลิตให- กฟผ. เป�นรายป\ 

9.2  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ สามารถนําข-อมูลของ กฟผ. ไปใช-ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ได-เฉพาะผลิตภัณฑ�
ท่ีได-มีการผลิต/นําเข-าและจําหน:ายในตลาดในประเทศไทย ตามท่ี กฟผ. ได-กําหนดไว-ในข-อ 9.1 ข-างต-น
แล-วเท:านั้น 

9.3  ในกรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:ได-ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ� ท่ีได-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
พลังงานจาก กฟผ. ตามข-อกําหนดหรือ ผู-เข-าร:วมโครงการฯได-มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. 
จะแจ-งยกเลิกการเข-าร:วมโครงการฯ ของผลิตภัณฑ�รุ:นนั้นๆ โดยทางโทรสาร และ/หรือจดหมาย
ลงทะเบียนผู-เข-าร:วมโครงการฯจะต-องดําเนินการดังนี้ 
 ผู-เข-าร:วมโครงการฯจะต-องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ของผลิตภัณฑ�รุ:นนั้นท่ี

อ-างอิงข-อมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทางโทรทัศน� วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ� 
และข-อมูลอิเล็กทรอนิกส�ท้ังหมด ไม:ให-เผยแพร:สู:สาธารณะภายใน 2 วันนับจากวันท่ี กฟผ. แจ-ง
โดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 



 

9.4  ในกรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯละเลยไม:ปฏิบัติตามข-อ 
ดําเนินการเป�นครั้งท่ี 2 กฟผ

  9.4.1  กฟผ. จะยกเลิกการเข-าร:วมโครงการฯ ของผู-เข-าร:วมโครงการฯ
9.4.2  หากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ยังโฆษณาประชาสัมพันธ�ต:อไป กฟผ

และเว็บไซต� http
ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร

9.5  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ สามารถนําข-อมูลท่ีได-รับจาก กฟผ
ฉลากฯ ในการประชาสัมพันธ�ต-องมีหมายเหตุเฉพาะรุ:นท่ีผ:านการรับรองโดย กฟผ

9.6   ห-ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ�ในลักษณะการเปรียบเทียบ และ
โครงการฯ ท่ีผลิตผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดข
ต:างๆ ท่ีเข-าร:วมโครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ�อยู:ตลอดเวลา

9.7   การนําภาพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไปจัดพิมพ�ประกอบโฆษณา สามารถจัดทําได-โดยให-
แสดงส:วนประกอบท้ังหมดของฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุ:
กับผลิตภัณฑ�ในรุ:นนั้นๆ เท:านั้น

9.8   การนําโลโก- ตราสัญลักษณ� กฟผ
  9.9 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีสามารถลงโฆษณาได-

  
      9.10  รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีสามารถ

ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร� 
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ในกรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯละเลยไม:ปฏิบัติตามข-อ 9.3 หรือได-ปฏิบัติตามข-อ 9.
กฟผ. จะดําเนินการดังต:อไปนี้ 

จะยกเลิกการเข-าร:วมโครงการฯ ของผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
ากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ยังโฆษณาประชาสัมพันธ�ต:อไป กฟผ. จะแจ-งประกาศในสื่อ

http://labelno5.egat.co.th เกี่ยวกับการยกเลิกการเข-าร:วมโครงการฯ 
เห็นสมควร 

มโครงการฯ สามารถนําข-อมูลท่ีได-รับจาก กฟผ. ไปโฆษณาประชาสัมพันธ�ได- หากมีการอ-างอิงถึง
ในการประชาสัมพันธ�ต-องมีหมายเหตุเฉพาะรุ:นท่ีผ:านการรับรองโดย กฟผ. 

ห-ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ�ในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใช-ข-อความระบุว:าเป�นผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ท่ีผลิตผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
ต:างๆ ท่ีเข-าร:วมโครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ�อยู:ตลอดเวลา 
การนําภาพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไปจัดพิมพ�ประกอบโฆษณา สามารถจัดทําได-โดยให-
แสดงส:วนประกอบท้ังหมดของฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุ:นพร-อมข-อมูลในฉลากฯ ให-ใช-ได-เฉพาะ
กับผลิตภัณฑ�ในรุ:นนั้นๆ เท:านั้น 
การนําโลโก- ตราสัญลักษณ� กฟผ. และฉลากฯ ไปใช- ต-องได-รับการอนุญาตจาก กฟผ
รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีสามารถลงโฆษณาได- 

รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีสามารถแสดงบนกล:องบรรจุภัณฑ� ต-องเป�นฉลากฯ ท่ี
ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร� 5 เท:านั้น พิมพ� 1 สี ตัวอย:าง เช:น 

.3 แล-วและได-มีการ

จะแจ-งประกาศในสื่อ,สิ่งพิมพ� 
เกี่ยวกับการยกเลิกการเข-าร:วมโครงการฯ 

สัมพันธ�ได- หากมีการอ-างอิงถึง
เท:านั้น  

หรือใช-ข-อความระบุว:าเป�นผู-เข-าร:วม
องประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากผู-เข-าร:วมโครงการฯ 

การนําภาพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไปจัดพิมพ�ประกอบโฆษณา สามารถจัดทําได-โดยให-
นพร-อมข-อมูลในฉลากฯ ให-ใช-ได-เฉพาะ

และฉลากฯ ไปใช- ต-องได-รับการอนุญาตจาก กฟผ. 

 

แสดงบนกล:องบรรจุภัณฑ� ต-องเป�นฉลากฯ ท่ี



 

      9.11  รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไม:สามารถลงโฆษณาได-

 
 
 
 

 
 
 
 
กรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:ปฏิบัติตามข-อกําหนดของโครงการฯ ในด-านการโฆษณาประชาสัมพันธ� กฟผ
ดําเนินการ ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 กฟผ. แจ-งเตือน เพ่ือให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ปรับปรุงแก-ไข ในประเด็นดังกล:าว
ครั้งท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ�รุ:นนั้นๆ เป�นเวลา 

ฉลากฯ คืนท้ังหมด และห-ามโฆษณาประชาสัมพันธ�ใดๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ�รุ:นนั้น โดยอ-างอิง
ข-อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ� ของ กฟผ

ครั้งท่ี 3 กฟผ. จะยกเลิกการเข-าร:วมโครง
ทุกรุ:น และงดการเข-าร:วมกิจกรรมใดๆ พร-อมท้ังประกาศลงเว็บไซต�ของ กฟผ
รับทราบ 

หมายเหตุ หากผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
จําหน:ายของเครื่องหมายการค-านั้นๆ) 
ผลิตภัณฑ� กฟผ. จะดําเนินการตามมาตรการครั้งท่ี 

10. เคร่ืองหมายรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
กฟผ. ได-จดทะเบียนเครื่องหมายฉลากแสดงระดับป

เครื่ องหมายใช- รับรองคุณภาพสินค- าหรือบริการผู- อ่ืนว: า คุณภาพหรือลักษณะของสินค- าหรือบริการ 
 เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล-วเจ-าของเครื่องหมายมีสิทธิแต:เพียงผู-เดียวท่ีจะใช-เครื่องหมายท่ีได-
จดทะเบียนไว- กรณีผู- อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจ-าของมีสิทธิฟ�องร-องและเรียกค:าเสียหายได- ถ-าผู- อ่ืนนํา
เครื่องหมายไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟ�องให-เพิกถอนได- ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานนี้มีการจด
ทะเบียนเครื่องหมายรับรองต:อกระทรวงพาณิชย� โดยการไฟฟ�าฝGายผลิตแห:งประเทศไทย 
ต้ังอยู:เลขท่ี 53 หมู: 2 ถนนจรัญสนิทวงศ�  
ผู-ดําเนินการ 
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รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไม:สามารถลงโฆษณาได- ตัวอย:าง เช:น

กรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:ปฏิบัติตามข-อกําหนดของโครงการฯ ในด-านการโฆษณาประชาสัมพันธ� กฟผ

แจ-งเตือน เพ่ือให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ปรับปรุงแก-ไข ในประเด็นดังกล:าว
จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ�รุ:นนั้นๆ เป�นเวลา 

คืนท้ังหมด และห-ามโฆษณาประชาสัมพันธ�ใดๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ�รุ:นนั้น โดยอ-างอิง
ข-อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ� ของ กฟผ. 

จะยกเลิกการเข-าร:วมโครงการฯ ของผู-เข-าร:วมโครงการฯ เป�นเวลา 1 ป\ โดยยกเลิกฉลากฯ 
ทุกรุ:น และงดการเข-าร:วมกิจกรรมใดๆ พร-อมท้ังประกาศลงเว็บไซต�ของ กฟผ

เข-าร:วมโครงการฯ (พิจารณาในนามผู-รับจ-างผลิต ผู-จ-างผลิต ผู-ผลิต ผู-นําเข-า หรือผู-จั
) กระทําการปลอม หรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงา

จะดําเนินการตามมาตรการครั้งท่ี 3 ทันที และดําเนินการตามกฎหมาย 

ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
ได-จดทะเบียนเครื่องหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน เป�นเครื่องหมายซ่ึงเจ-าของ

เครื่ องหมายใช- รับรองคุณภาพสินค- าหรือบริการผู- อ่ืนว: า คุณภาพหรือลักษณะของสินค- าหรือบริการ 
เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล-วเจ-าของเครื่องหมายมีสิทธิแต:เพียงผู-เดียวท่ีจะใช-เครื่องหมายท่ีได-

นละเมิดในเครื่องหมาย เจ-าของมีสิทธิฟ�องร-องและเรียกค:าเสียหายได- ถ-าผู- อ่ืนนํา
เครื่องหมายไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟ�องให-เพิกถอนได- ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานนี้มีการจด

ะทรวงพาณิชย� โดยการไฟฟ�าฝGายผลิตแห:งประเทศไทย (กฟผ
ถนนจรัญสนิทวงศ�  ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ตัวอย:าง เช:น 

กรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:ปฏิบัติตามข-อกําหนดของโครงการฯ ในด-านการโฆษณาประชาสัมพันธ� กฟผ. จะ

แจ-งเตือน เพ่ือให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ปรับปรุงแก-ไข ในประเด็นดังกล:าว 
จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ�รุ:นนั้นๆ เป�นเวลา 1 ป\ โดยขอ

คืนท้ังหมด และห-ามโฆษณาประชาสัมพันธ�ใดๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ�รุ:นนั้น โดยอ-างอิง

ป\ โดยยกเลิกฉลากฯ 
ทุกรุ:น และงดการเข-าร:วมกิจกรรมใดๆ พร-อมท้ังประกาศลงเว็บไซต�ของ กฟผ. ให-ประชาชน

ลิต ผู-ผลิต ผู-นําเข-า หรือผู-จัด
กระทําการปลอม หรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน

ระสิทธิภาพพลังงาน เป�นเครื่องหมายซ่ึงเจ-าของ
เครื่ องหมายใช- รับรองคุณภาพสินค- าหรือบริการผู- อ่ืนว: า คุณภาพหรือลักษณะของสินค- าหรือบริการ 

เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล-วเจ-าของเครื่องหมายมีสิทธิแต:เพียงผู-เดียวท่ีจะใช-เครื่องหมายท่ีได-
นละเมิดในเครื่องหมาย เจ-าของมีสิทธิฟ�องร-องและเรียกค:าเสียหายได- ถ-าผู- อ่ืนนํา

เครื่องหมายไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟ�องให-เพิกถอนได- ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานนี้มีการจด
กฟผ.) สํานักงานใหญ: 

ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 เป�น
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 การจดทะเบียนแล-วจะได-รับการคุ-มครอง 10 ป\ เม่ือครบกําหนดแล-วสามารถต:ออายุไปได-คราวละ 10 ป\
ผู-ประกอบการท่ีจะได-รับเครื่องหมายรับรองสินค-า หรือผลิตภัณฑ�เบอร� 5 จาก กฟผ. ได-จะต-องมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ�ต:อไปนี้ 

10.1   บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน:ายผลิตภัณฑ� ซ่ึงเป�นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด มีสิทธิท่ี
จะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานได-จาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการอนุญาตท่ี
ได-ให-เครื่องหมายรับรอง 

10.2  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานนี้ใช-กับอุปกรณ�ไฟฟ�าโดยอาจผลิตในประเทศหรือนําเข-า
จากต:างประเทศ และเป�นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเอกสารข-อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�า
เบอร� 5  

10.3 การอนุญาตให-ใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะต-องเป�นไปตามแบบและเง่ือนไขท่ีกําหนด
ตามบทบัญญัติของกฎหมายแห:งประเทศไทยท่ีใช-บังคับในขณะนั้น  และตามข-อกําหนดของโครงการ
ฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 กฟผ. ซ่ึงกําหนดวิธีการควบคุมและป�องกันการใช-เครื่องหมายโดยมิชอบ  
ท้ังนี้ผู-ได-รับอนุญาตจะต-องปฏิบัติให-เป�นไปตามเง่ือนไขข-อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 
รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินค-าในด-านประโยชน�ท่ีมีต:อการประหยัดพลังงานให-มากท่ีสุดเท:าท่ีจะ
สามารถกระทําได- 

10.4   การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน การโฆษณาและการประชาสัมพันธ�ต:อเม่ือได-รับอนุญาตจาก 
กฟผ. และปฏิบัติตามเง่ือนไขของข-อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 ท่ีกําหนดไว-เท:านั้น 

10.5  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะต-องปรากฏท่ีตัวสินค-าตามหลักเกณฑ�การติดฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพพลังงาน โดยสามารถเห็นได-ชัดเจนและต-องใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
พลังงานตามรูปแบบและสีท่ีกําหนดโดย กฟผ. เท:านั้น 

10.6   บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีได-รับอนุญาตให-ใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะต-องยินยอมให- 
กฟผ. เข-าตรวจสอบสถานท่ีได-เสมอ เพ่ือตรวจสอบว:ามีการใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
อย:างถูกต-อง และเป�นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

10.7   การอนุญาตให-ใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานอาจถูกเพิกถอนได- หากผู-ได-รับอนุญาต
นําไปใช-ผิดไปจากข-อบังคับนี้ หรือเม่ือ กฟผ. ได-รับการร-องเรียนจากผู-ซ้ือสินค-าหรือ กฟผ. ตรวจสอบ
ท้ังในด-านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

10.8  ผู-ประกอบการไม:สามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเองไม:ว:ากรณีใดๆ ฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีนําไปติดบนผลิตภัณฑ�ต-องขอรับจาก กฟผ. เท:านั้น ตามระเบียบท่ี
กําหนด  

10.9 ผู-ท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของ กฟผ. ถือเป�นความผิด
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค-า พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกหรือท้ังจําท้ังปรับ กฟผ. จะ
ดําเนินการตามกฎหมายทางแพ:งและอาญาจนถึงท่ีสุด 
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11. หน:วยงานและสถานที่ติดต:อ  
11.1  ผู-รับผิดชอบ  : กองส:งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า  
     ฝGายบริหารด-านการใช-ไฟฟ�าและกิจการเพ่ือสังคม  
     การไฟฟ�าฝGายผลิตแห:งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ: 
11.2  สถานท่ีติดต:อ    : เลขท่ี 53 หมู: 2 ถนนจรัญสนิทวงศ� ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย  
     จังหวัดนนทบุรี 11130 
11.3  หมายเลขโทรศัพท�   
  ข-อกําหนดโครงการฯ  : 0 2436 4721 และ 0 2436 4725 
  งานทดสอบ           : 0 2436 4721 และ 0 2436 4796 
 งานฉลากฯ             :  0 2436 4722 และ 0 2436 4724 
 งานด-านการตลาด   :  0 2436 4723 และ 0 2436 4726    
 งานสุ:มทดสอบ    : 0 2436 4713 และ 0 2436 4716 
11.4 หมายเลขโทรสาร    : 0 2436 4792  

12. เอกสารอ�างอิง  

1. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เตารีดไฟฟ�า เฉพาะด-าน
ความปลอดภัย เลขท่ี มอก. 366-2547”, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2547 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร�ม กฟผ. 
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- ตัวอย:างหนังสือยืนยัน/ยอมรับข-อกําหนดโครงการฯ 
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- ตัวอย:างหนังสือเข-าร:วมโครงการฯ ขอทดสอบ (หนังสือบริษัท) 
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- แบบแจ-งความจํานงเข-าร:วมโครงการ (EI – 01) 
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- แบบรายการข-อมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบเตารีดไฟฟ�า (EI – 02)   
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- แบบฟอร�มรูปถ:ายเตารีดไฟฟ�า 
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- ตัวอย:างหนังสือตอบรับผลการทดสอบ (หนังสือบริษัท) 
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- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเตารีดไฟฟ�า(EI - 03) 
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- ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข-าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (EI - 04) 
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- ตัวอย:างหนังสือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (หนังสือบริษัท) 
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