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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5  
เครื่องซักผ�า 

1. บทนํา 
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เป�นภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. ได-กําหนดเกณฑ�มาตรฐานระดับ

ประสิทธิภาพพลังงานและดําเนินการให-มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานที่ผ:านเกณฑ�มาตรฐานตาม
ข-อกําหนดรวมถึงการสนับสนุนค:าใช-จ:าย ได-แก: ค:าทดสอบ (เฉพาะผู-ผลิตในประเทศ) ค:าพิมพ�ฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน และค:าโฆษณาประชาสัมพันธ�  

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

ประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป�นมาตรการให-ระดับหน:วยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟ�าฝGายผลิตแห:งประเทศไทย 
(กฟผ.) ในฐานะองค�การของรัฐ ซึ่งมีบทบาทอย:างชัดเจนในการมีส:วนร:วมรับผิดชอบต:อส่ิงแวดล-อมและสังคม จึงได-
ดําเนินการเพื่อให-เกิดอุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�ประสิทธิภาพสูงและรณรงค�ให-มีการใช-อุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�
ประสิทธิภาพสูงดังกล:าวซ่ึงตอบสนองจุดมุ:งหมายให-การใช-ไฟฟ�าของประเทศเป�นไปอย:างมีประสิทธิภาพ และสนอง
นโยบายของภาครัฐในการลดการใช-พลังงานโดยรวมของประเทศ 

เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2536 กฟผ. ได-เปNดตัว “โครงการประชาร:วมใจ ประหยัดไฟฟ�า” (Together Conservation) 
ซึ่งโครงการฯ ได-ดําเนินการผลักดันให-เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�
ประสิทธิภาพสูงด-วยการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (ฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 หรือ ฉลากเบอร� 5) โดย
สนับสนุนและส:งเสริมให-มีการผลิต/นําเข-า จําหน:าย เพื่อให-เกิดการเลือกใช-อุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�ประสิทธิภาพสูง จน
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเป�นที่เช่ือถือและรู-จักกันแพร:หลายในป[จจุบัน 

ป\ 2550 เพื่อเป�นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา กฟผ. จึงได-เปล่ียนช่ือเป�น “โครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5” ภายใต-โครงการใหญ: “รักพ<อ ใช�พลังงานอย<างพอเพียง” และได-รับความร:วมมือและการสนับสนุน
จากผู-ประกอบการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนําเข-าอุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�ประสิทธิภาพสูงมา
โดยตลอด ทําให-การดําเนินโครงการฯ เป�นไปอย:างราบรื่น  

ในโอกาสที่ดําเนินโครงการฯ ครบ 25 ป\ เมื่อเดือนกันยายน 2561 กฟผ. ได-มีเปNดตัวรูปแบบฉลากฯ ใหม: โดยแสดง
ระดับประสิทธิภาพเป�นเบอร� 5, เบอร� 5 ★, เบอร� 5 ★★ และเบอร� 5 ★★★ เน่ืองจากฉลากฯ เดิม แสดงระดับ
ประสิทธิภาพที่เบอร� 1-5 ผู-ประกอบการส:วนใหญ:จะขอเพียงเบอร� 5 เท:าน้ัน ดังน้ัน เพื่อเป�นการเพิ่มความชัดเจนของ
ผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว:าเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 และเป�นข-อมูลแก:ผู-บริโภคให-ตัดสินใจได-ง:ายข้ึนอีกท้ัง
เป�นการตอบสนองความต-องการของประชาชน กฟผ. จึงปรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานรูปแบบใหม: กําหนด
เริ่มติดฉลากฯ 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 และ

อย:างย่ังยืน ด-วยวัตถุประสงค�ในการดําเนินโครงการฯ ดังน้ี 
- รณรงค�ให-ผู-ผลิต/ผู-นําเข-า ผลิตและนําเข-าอุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและจําหน:ายในราคาท่ี

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

การใช-พลังงานไฟฟ�าอย:างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
- เป�นทางเลือกของผู-บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ�ที่มีประสิทธิภาพสูง 
- สนับสนุนและแสวงหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต:างๆ ด-านการประหยัดไฟฟ�า รวมท้ังการบริหารการใช-ไฟฟ�า

เพื่อนําพลังงานไฟฟ�ามาใช-ให-เกิดประโยชน�สูงสุดต:อผู-บริโภค 

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

ประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 
- ประชาชนมีข-อมูลในการตัดสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ�ไฟฟ�าและผลิตภัณฑ�เพิ่มมากข้ึนโดยพิจารณาจากค:าไฟฟ�า 

ค:าประสิทธิภาพ และราคา เป�นต-น 
- สามารถช:วยลดค:าใช-จ:ายด-านพลังงานไฟฟ�าลงมีการใช-พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 
- ก:อให-เกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณ�ไฟฟ�าท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 
- การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปล:อยกfาซคาร�บอนไดออกไซด� สู:ช้ันบรรยากาศ 
- ลดเงินตราออกต:างประเทศและลดการนําเข-าเช้ือเพลิงจากต:างประเทศในการผลิตไฟฟ�า 
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2. รายละเอียดการดําเนินโครงการที่ผ<านมา 

การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เครื่องซักผ-า ได-มีการจัดการประชุมและกิจกรรมอย:าง
ต:อเน่ือง โดยได-รับความร:วมมือจากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ซ่ึงในการประชุมหรือกิจกรรมมีวาระสําคัญ ดังน้ี 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2555     แจ-งข-อมูลด-านการตลาด การศึกษาค:าประสิทธิภาพเกณฑ�พลังงานและการกําหนด
คุณสมบัติเครื่องซักผ-าแบบถังต้ัง ถังเด่ียว มาตรฐานท่ีใช-ในการทดสอบพร-อม อธิบาย
วิธีการทดสอบ และพิจารณาการกําหนดเกณฑ� แผนการติดฉลากฯ เพื่อวางจําหน:าย 
และตําแหน:งการติดฉลากฯ พร-อม แจ-งข-อกําหนดโครงการฯ  

วันที่ 18 กันยายน  2555       พิธีลงนามความร:วมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เครื่องซักผ-า
ระหว:างผู-ประกอบการ กับ กฟผ.  

วันที่ 1 มกราคม  2556      เริ่มติดฉลากฯ เครื่องซักผ-าแบบถังต้ัง ถังเด่ียว เพื่อวางสู:ท-องตลาดครั้งแรก 
วันที่ 26 เมษายน 2560       แจ-งพิจารณาและกําหนดเพิ่มขอบข:ายเครื่องซักผ-าแบบถังต้ัง ถังคู: แจ-งข-อมูลด-าน

การตลาด การศึกษาค:าประสิทธิภาพเกณฑ�พลังงานและการกําหนดคุณสมบัติเครื่อง
ซักผ-า มาตรฐานท่ีใช-ในการทดสอบพร-อมอธิบายวิธีการทดสอบ และพิจารณาการ
กําหนดเกณฑ� แผนการติดฉลากฯ  

วันที่ 12 กันยายน 2560 แจ-งพิจารณาและกําหนดรายละเอียดมาตรฐานการทดสอบเครื่องซักผ-าแบบถังต้ัง ถังคู:
เพิ่มเติม และกําหนดปรับเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ 

เดือนตุลาคม 2560 เริ่มติดฉลากฯ เครื่องซักผ-าแบบถังต้ัง ถังคู: เพื่อวางสู:ท-องตลาดครั้งแรก 
วันที่ 14 มีนาคม 2561  กําหนดเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ ป\ ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) และกําหนดปรับรูปแบบ

ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเป�นรูปแบบใหม: โดยกําหนดเริ่มติดฉลากฯ เพื่อ
วางจําหน:าย ต้ังแต:วันที่ 1 มกราคม 2562  

 วันท่ี 1 มกราคม 2562  เริ่มติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานรูปแบบใหม: เครื่องซักผ-า เพื่อวางจําหน:าย
สู:ท-องตลาดครั้งแรก 

ป[จจุบันโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เครื่องซักผ-า ยังคงดําเนินการอย:างต:อเน่ือง 
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3. ขั้นตอนการขอเข�าร<วมโครงการ 

 
รูปที่ 1 ข้ันตอนการขอเข-าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เครื่องซักผ-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-อกําหนดโครงการฯ โดย
ผู-มีอํานาจลงนามหรือผู-ได-รับมอบอํานาจลงนามพร-อมประทับตราบริษัท ในหนังสือยืนยัน/ยอมรับข-อกําหนด
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เครื่องซักผ-า และส:งกลับที่กองส:งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า ฝGาย
บริหารด-านการใช-ไฟฟ�าและกิจการเพื่อสังคม กฟผ. สํานักงานใหญ: ทั้งน้ี หนังสือยืนยัน/ยอมรับข-อกําหนด
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เครื่องซักผ-า มีผลบังคับใช- 2 ป\ปฏิทิน หรือจนกว:าจะมีการแก-ไขข-อกําหนด
โครงการฯ 

3.2 การส<งทดสอบ 
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องทําหนังสือบริษัทแจ-งขอทดสอบและเข-าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 
พร-อมประทับตราบริษัท (ถ-ามี) โดยจะต�องกรอกข�อมูลบริษัทฯ และข�อมูลผลิตภัณฑ�เคร่ืองซักผ�า ตามรุ<นที่
ต�องการขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน แสดงดังแบบฟอร�ม WM-01 ถึง WM-02 ในภาคผนวก ซึ่ง
การรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องซักผ-า กฟผ. พิจารณาจากรายงานผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งได-มาจาก 2 กรณี ดังน้ี 

3.2ก กรณีไม<มีผลการทดสอบ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องจัดส:งตัวอย:างเครื่องซักผ-าพร-อมกับ ใบอนุญาต
ทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให-ต-องเป�นไปตามมาตรฐาน (มอ.4) ในกรณี
ผลิตในประเทศ หรือใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให-ต-อง
เป�นไปตามมาตรฐานเข-ามาเพื่อจําหน:ายในราชอาณาจักร (มอ.6) ในกรณีนําเข-า ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก.1463–2556 เครื่องซักผ-าใช-ในท่ีอยู:อาศัย – คุณลักษณะท่ี
ต-องการด-านความปลอดภัย และเอกสารประกอบ เพื่อให- กฟผ. ออกใบนําส:งผลิตภัณฑ�เพื่อทดสอบ
ให-กับห-องปฏิบัติการท่ี กฟผ. กําหนด ดําเนินการทดสอบค:าประสิทธิภาพต:อไป กรณีผู-ผลิตใน
ประเทศ กฟผ. เป�นผู-รับภาระค:าทดสอบ โดยรายละเอียดการรับภาระค:าใช-จ:ายอ่ืนๆ แสดงดังข-อท่ี 
3.11 การรับภาระค:าใช-จ:าย 

   3.2ข  กรณียื่นผลการทดสอบ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องลงลายมือช่ือรับรองผลการทดสอบทุกหน-า โดยมี
ผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานเครื่องซักผ-าเป�นไปตามข-อ 5.1 มาตรฐานการทดสอบ และ
ทดสอบจากห-องปฏิบัติการทดสอบที่ได-รับการรับรองตาม มอก. 17025–2548 หรือห-องปฏิบัติการ
ทดสอบท่ี กฟผ. รับรอง ซ่ึงสามารถทดสอบตามข-อกําหนดโครงการฯ ได- ผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
สามารถย่ืนผลการทดสอบท่ีมีอายุไม:เกิน 2 ป\ นับจากวันที่แจ-งผลการทดสอบตามใบรายงานผล
การทดสอบพร-อมกับเอกสารประกอบ เพื่อให- กฟผ. ดําเนินการตรวจสอบก:อนแจ-งผลการทดสอบ 
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ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องแสดงรายละเอียดข-อมูลตามแบบฟอร�ม กฟผ. และส:งเอกสารประกอบ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 เอกสารที่เก่ียวข-องในการเข-าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 

ลําดับ เอกสาร 
ผู�ผลิต 

และจําหน<าย 
ผู�นําเข�า 

ผู�รับจ�างผลิต 
(OEM) 

การสมัครเข�าร<วมโครงการ 
1 หนังสือยืนยัน/ยอมรับข-อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 ✔ 

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

✔ - ✔ 

3 ใบทะเบียนภาษีมูลค:าเพ่ิม (ภพ.20)* ✔ 
4 หนังสือรับรองจดทะเบียนเป�นนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพ:งและพาณิชย�)* ✔ 
5 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครือ่งหมายการค-า* ✔(ถ-ามี) 
6 หนังสือมอบอํานาจ1 ✔(ถ-ามี) 

 

หมายเหตุ1เอกสารยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฯ รวมท้ังเอกสารการขอส�งทดสอบ การขอฉลากฯหรือเอกสารท่ียื่นกับโครงการฯ นั้น 
ต�องลงนามโดยผู�มีอํานาจลงนามหรือผู�ได�รับมอบอํานาจ กรณีลงนามโดยผู�ได�รับมอบอํานาจบริษัทต�องส�งหนังสือมอบอํานาจให� กฟผ. ทุก
ครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิผู�ได�รับมอบอํานาจ 

การส<งทดสอบ 

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

8 แบบแจ-งความจํานงขอเข-าร:วมโครงการ (WM-01) 
✔ ✔ ✔ 

- ผู-รับจ-างผลิต 
- ผู-จ-างผลิต 

9 แบบรายการข-อมูลเพื่อขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบเครื่องซักผ-า (WM-02) ✔ 
10 แบบโครงสร-างเครื่องซักผ-า (Drawing) รายละเอียดอุปกรณ�และแบบฟอร�มรูปถ:าย  ✔ 
11 เอกสาร มอก. 1463-2556 (มอ.4 หรือ มอ.6) ✔ 

การขอรับฉลากฯ 

12 
หนังสือตอบรับผลการทดสอบ (ใบปะหน-า) ลงนามบริษัท ผู-เข-าร:วมโครงการฯ
พร-อมประทับตราบริษัท (ถ-าม)ี 

✔ 

13 แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเครื่องซักผ-า (WM-03) ✔ 

14 
ตารางแสดงปริมาณการผลิตเพื่อขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
เครื่องซักผ-า (WM-04) 

 

15 หนังสือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (หนังสือบริษัท) ✔ 

หมายเหตุ  *เอกสารดังกล:าว ส:งครั้งแรกท่ีเข-าทดสอบและส:งป\ละ 1 ครั้ง 
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3.3 กฟผ. ตรวจสอบเอกสาร 
ในการส:งเอกสารเคร่ืองซักผ-าเข-าทดสอบต-องเป�นไปตามข-อ 4 การส:งเพื่อขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
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<างทดสอบเคร่ืองซักผ�าที่หน<วยงานทดสอบ (กรณีไม<มีผลทดสอบ) 
หลังจาก ตรวจสอบว:าเอกสารครบถ-วนและถูกต-องเรียบร-อยแล-ว กฟผ. จะนัดวันส:งตัวอย:างและวันทดสอบเคร่ือง
ซักผ-า ซึ่งผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องดําเนินการส:งตัวอย:างเครื่องซักผ-าท่ีหน:วยงานทดสอบรายละเอียดการส:งเคร่ือง
ซักผ-าเพื่อเข-าร:วมโครงการฯ เป�นไปตามข-อ 4 

3.5 หน<วยงานทดสอบดําเนินการทดสอบเคร่ืองซักผ�าตามมาตรฐานที่ กฟผ. กําหนด (กรณีไม<มีผลทดสอบ) 
เมื่อหน:วยงานทดสอบรับตัวอย:างทดสอบเครื่องซักผ-าไว- จะตรวจสอบรายละเอียดเครื่องซักผ-า ซ่ึงรายละเอียด
ของตัวอย:างทดสอบจะต-องตรงกับรายละเอียดในเอกสารท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ย่ืนแบบแจ-งความจํานงขอทดสอบ
เคร่ืองซักผ-า และแบบรายการข-อมูลเพื่อขอทดสอบ/ย่ืนผลทดสอบเครื่องซักผ-า (WM-02) จากน้ัน หน:วยงาน
ทดสอบดําเนินการทดสอบเครื่องซักผ-าตามมาตรฐาน มาตรฐาน IEC 60456 : 2010 หลังจากการทดสอบแล-ว
เสร็จ หน:วยงานทดสอบจะส:งผลทดสอบให- กฟผ. 

3.6 กฟผ. แจ�งผลการทดสอบเคร่ืองซักผ�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-องดําเนินการชําระ
เงินให-แล-วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได-รับใบแจ-งค:าบริการทดสอบจาก หน:วยงานทดสอบ หาก
ยังไม:ชําระเงินที่หน:วยงานทดสอบ กฟผ. จะยังไม:แจ-งผลการทดสอบให-กับผู-เข-าร:วมโครงการฯ และ
ไม:ทดสอบเคร่ืองซักผ-ารุ:นอ่ืนด-วย 

- กรณีเคร่ืองซักผ-ารุ:นท่ีทดสอบและได-รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานแล-วมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร-างหรืออุปกรณ�ที่มีผลต:อค:าประสิทธิภาพต-องส:งตัวอย:างเครื่องซักผ-าเพื่อหาค:า
ประสิทธิภาพใหม: ในการทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไปพิจารณาผลการทดสอบเป�นไปตามตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2 การพิจารณาผลการทดสอบ กรณีเปล่ียนอุปกรณ� 

ค<าประสิทธิภาพจากการ
ทดสอบ 

ค<าหน�าฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพ 

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

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

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

ตามจํานวนฉลากฯ ที่คงเหลือ 
กรณีเปล่ียนค:า 

 
3.7 ผู�เข�าร<วมโครงการฯ ตอบรับผลการทดสอบและแจ�งแผนการผลิตรายเดือน  

เมื่อผู-เข-าร:วมโครงการฯ ได-รับแจ-งผลการทดสอบแล-วผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องทําหนังสือตอบรับผลการทดสอบ
ให- กฟผ. ไม:ว:าจะรับผลการทดสอบหรือไม:รับผลการทดสอบก็ตามภายใน 30 วันหลังจาก กฟผ. แจ-งผลอย:างเป�น
ทางการหากพ-นกําหนดน้ี กฟผ. จะดําเนินการตามข-อที่ 3.11 การรับภาระค:าใช-จ:าย 

การตอบรับผลทดสอบแบ<งเป[น 2 กรณี คือ 
  กรณีที่ 1 ผู�เข�าร<วมโครงการฯ รับผลทดสอบ 

ผู-เข-าร:วมโครงการฯ รับผลทดสอบและต-องการติดฉลากฯ โดยส:งแบบฟอร�ม ของ กฟผ. ดังน้ี 
-    แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเคร่ืองซักผ�า (WM-03) ซึ่งผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องยืนยัน

ค:าที่ได-จากการทดสอบพร-อมระบุค:าที่ต-องการระบุหน-าฉลากฯ โดยผู-เข-าร:วมโครงการฯ สามารถ
สําแดงค:า (Declare) เพื่อระบุค:าหน-าฉลากฯ ได- ดังน้ี 

ตารางที่ 3 การระบุค:าหน-าฉลากฯ 

-  ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�าเพื่อขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
เคร่ืองซักผ�า (WM-04) 

   

ข�อ รายการ การระบุค<าหน�าฉลากฯ 

1 
ค:าประสิทธิภาพ 
(วัตต�-ช่ัวโมง/กิโลกรัม) 

- ต-องระบุค:ามากกว:าหรือเท:ากับค:าประสิทธิภาพท่ีได-จากการทดสอบ 
- ค:าประสิทธิภาพที่ระบุต-องอยู:ในระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีได-รับ 
หรือตํ่ากว:าระดับประสิทธิภาพจากผลทดสอบจริง 
แต:ไม:ตํ่ากว:าระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร� 5 

2 ระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
ต-องไม:ระบุสูงกว:าระดับประสิทธิภาพพลังงานที่ได-รับ  
และสอดคล-องกับค:าประสิทธิภาพที่ระบุ 
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กรณีที่ 2 ผู�เข�าร<วมโครงการฯ ไม<รับผลทดสอบ 
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ กรอกแบบรายการตอบรับผลการทดสอบเครื่องซักผ-า (WM-03) ระบุไม<ยินดีรับ
ผลการทดสอบ พร-อมระบุสาเหตุท่ีไม:รับผลการทดสอบ 

หากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:ตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาที่กําหนด กฟผ. สงวนสิทธ์ิใน
การรักษาสภาพผลการทดสอบน้ัน ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:สามารถใช-ผลการทดสอบได-อีก และต-อง
รับผิดชอบค:าทดสอบตามข-อ 3.11 

3.8 กฟผ. ส่ังพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ตามเอกสารหนังสือขอรับฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องซักผ-า ตามภาคผนวก โดย กฟผ. เป�นผู-รับภาระค:าใช-จ:ายในการจัดทําฉลากฯ 
ยกเว-นกรณีตามข-อ 3.11.2 ค:าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

3.9  ผู�เข�าร<วมโครงการฯ รับมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ตามวันที่ กฟผ. แจ-งให-มารับฉลากฯ 

3.10  ข�อปฏิบัติในการรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานหลังจากผ<านการทดสอบ 
3.10.1 หลังจากได-รับฉลากฯ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องติดฉลากฯ เครื่องซักผ-าในรุ:นน้ันๆ ภายใน

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

เอกสาร ส:งเสริมการขาย และโฆษณาต:อผู-บริโภคในช่ือเดียวกัน โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ�
เป�นไปตามข-อ 9 

3.10.3 ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:สามารถจัดทําฉลากฯ เองไม:ว:ากรณีใดๆ ฉลากฯ ท่ีนําไปติดบนเครื่องซักผ-า
ต-องขอรับจาก กฟผ. เท:าน้ัน เป�นไปตามข-อ 10 เครื่องหมายรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
พลังงาน 

3.10.4 การขอฉลากฯ ให-ขอได-อย:างต:อเน่ือง ห-ามขอเพื่อนําไปกักตุน เน่ืองจาก กฟผ. ต-องเปล่ียนหน-า
ฉลากฯ ตามการเปล่ียนแปลงของค:าไฟฟ�า หรือดําเนินมาตรการตามผลการสุ:มทดสอบ เป�นต-น 
และเคร่ืองซักผ�ารุ<นใดได�หยุดขอฉลากฯ เกิน 2 ปc จะยกเลิกการรับรองฉลากฯ ในรุ<นนั้นๆ 

3.10.5 กรณีที่ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องการเปล่ียนช่ือรุ:น ให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ทําหนังสือแจ-ง สมอ. เพื่อ
ขอเอกสาร มอก. เมื่อได-รับใบอนุญาตตามช่ือรุ:นใหม: จึงทําหนังสือขอเปล่ียนช่ือรุ:นต:อ กฟผ. 

3.10.6 กรณีที่ กฟผ. ได-จัดทําฉลากฯ ตามท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ แจ-งส่ังพิมพ�ฉลากฯ แต:ผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
ต-องการเปล่ียนช่ือรุ:นให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ทําหนังสือเพื่อเปล่ียนช่ือรุ:นแจ-ง สมอ. เพื่อขอเอกสาร 
มอก. ช่ือรุ:นใหม:และทําหนังสือเปล่ียนช่ือรุ:นดังกล:าวแจ-ง กฟผ. และผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-อง
เป�นผู-รับภาระค:าใช-จ:ายในการจัดทําฉลากฯ ที่ กฟผ. จัดพิมพ�แล-วทั้งหมด  

3.10.7 ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ:น (ตัวอย:างทดสอบฯ) ถ-ามีการเปล่ียนแปลงส:วนประกอบอย:างใด
อย:างหน่ึงของรุ:นน้ันๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต-องส:งมาทดสอบใหม:ตามข้ันตอนการทดสอบถ-า
ไม:ได-แจ-งถือว:าผิดข-อกําหนดของโครงการฯ 
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3.11 การรับภาระค<าใช�จ<าย 
3.11.1 ค<าทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองซักผ�า 

กฟผ. รับภาระค:าทดสอบในกรณี ดังน้ี 
-  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ผู-ผลิตในประเทศ ที่ดําเนินการส:งทดสอบตัวอย:างเครื่องซักผ-าเพื่อทดสอบ

หาค:าประสิทธิภาพครั้งแรกของรุ:นน้ันๆ ทั้งน้ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องส:งเอกสารและดําเนินการ
ตามข-อกําหนดโครงการฯ โดยเครื่องซักผ-ารุ:นน้ันต-องได-รับใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
ที่มีพระราชกฤษฎีกาข-อกําหนดให-เป�นไปตามมาตรฐาน (แบบ มอ.4 หรือ มอ.6) แล-วเท:าน้ัน 

ผู-เข-าร:วมโครงการฯ รับภาระค:าทดสอบในกรณี ดังน้ี 
- ผู-นําเข-า : รับภาระค:าทดสอบเองทั้งหมด 
- ผู-ผลิตในประเทศ : รับภาระค:าทดสอบในกรณีต:อไปน้ี 

 กรณีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม<รับผลทดสอบ และต�องการปรับปรุงเพื่อส<งทดสอบใหม< 
ในรุ<นเดิม เน่ืองจากการส:งตัวอย:างทดสอบเครื่องซักผ-าครั้งแรกไม:ผ:านเกณฑ�ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ หรือผ:านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานแต:ไม:
พอใจผลทดสอบ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องรับภาระค:าทดสอบของรุ:นเดิมในครั้งท่ี 2 
ข้ึนไป เพื่อชดเชยกับการทดสอบครั้งแรก 

 กรณีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม<รับผลทดสอบ และไม<ต�องการปรับปรุงเพ่ือทดสอบใหม< 
ในรุ<นเดิม เน่ืองจากการส:งตัวอย:างทดสอบเครื่องซักผ-าครั้งแรกไม:ผ:านเกณฑ�ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องรับภาระค:าทดสอบรุ:น
อ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุ:นเดิมที่ไม:รับผลการทดสอบ 

 ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องแจ-งยืนยันผลการทดสอบ และแจ-งจํานวนการขอฉลากฯ 
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ กฟผ. แจ-งผลทดสอบอย:างเป�นทางการ หากพ-นกําหนด 
หลังจากน้ันผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:สามารถใช-ผลการทดสอบดังกล:าวได-อีก และต-อง
รับผิดชอบค:าทดสอบด-วย 

 กรณีท่ีเครื่องซักผ-าท่ีย่ืนขอทดสอบโดยผู-รับจ-างผลิต (Original Equipment 
Manufacturer : OEM) ถ-าหากส:งตัวอย:างเครื่องซักผ-าทดสอบแล-วไม:ผ:านเกณฑ�ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานการพิจารณา ผู-รับจ-างผลิต (OEM) ต-องเป�นผู-รับภาระค:าทดสอบ 

 กรณีผู-เข-าร:วมโครงการฯ แจ-งส่ังพิมพ�ฉลากฯ แต:ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:มารับฉลากฯ 
กฟผ. จะทําหนังสือแจ-งรับฉลากฯ ให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ มารับฉลากฯ ภายใน 15 วัน
นับจากวันท่ี กฟผ. แจ-ง มิฉะน้ันผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องรับภาระค:าทดสอบและค:า
ฉลากฯ ในรุ:นน้ัน 

 กรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ทดสอบผ:านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานของ
โครงการฯ แล-วไม:ขอฉลากฯ และไม:ดําเนินการผลิต ภายใน 2 เดือน ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ต-องรับภาระค:าทดสอบในรุ:นน้ัน 
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3.11.2 ค<าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน : กฟผ. เป�นผู-รับภาระค:าใช-จ:ายในการจัดทําฉลากฯ 
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-มารับฉลากฯ 
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องเป�นผู-รับภาระค:าใช-จ:ายในการจัดทําฉลากฯ ที่ 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:วม
โครงการฯ ต-องการเปล่ียนรายละเอียดบนหน-าฉลากฯ เช:น ย่ีห-อ ช่ือรุ:น เป�นต-น 
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องแสดงเอกสารที่เก่ียวข-องกับรายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 
เช:น หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค-า เอกสารที่ได-รับรองจากสมอ.
เป�นต-น พร-อมทําหนังสือขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดดังกล:าวแจ-งมายัง กฟผ. เพื่อ
จัดทําฉลากฯ ใหม: ท้ังน้ี ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องเป�นผู-รับภาระค:าใช-จ:ายในการจัดทํา
ฉลากฯ ที่ กฟผ. ได-ดําเนินการแล-วทั้งหมด 

 กรณี กฟผ. ได-จัดทําฉลากฯ ตามที่ผู-เข-าร:วมโครงการฯ แจ-งส่ังพิมพ�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-รับภาระค:าใช-จ:ายใน
การจัดทําฉลากฯ 

3.11.3 กรณีผู�เข�าร<วมโครงการฯ ต�องการขอฉลากฯ เพ่ือการส<งออกจําหน<ายในต<างประเทศ สามารถ
ดําเนินการโดยผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะเป�นผู-รับภาระค:าทดสอบ และรับภาระค:าใช-จ:ายในการ
จัดทําฉลากฯ  
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4. การส<งทดสอบเพ่ือขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน     
• ขอบข<ายเคร่ืองซักผ�าที่สามารถส<งเข�าร<วมโครงการ มีดังนี้  

- ประเภท เครื่องซักผ-าแบบถังต้ัง ถังเด่ียว และเครื่องซักแบบผ-าถังต้ัง ถังคู: 

- ขนาดท่ีกําหนดไม:เกิน 30 kg 

- ใช-งานกับไฟฟ�ากระแสสลับเฟสเดียว สามเฟส แรงดันไฟฟ�าที่กําหนดไม:เกิน 250 V และ 480 V ตามลําดับ  

- เครื่องซักผ-าที่ผลิตท้ังในประเทศหรือนําเข-า  
ทั้งน้ี เครื่องซักผ-าดังกล:าวต-องผ:านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก.1463–2556 

เครื่องซักผ-าใช-ในท่ีอยู:อาศัย – คุณลักษณะท่ีต-องการด-านความปลอดภัย 
• การส<งตัวอย<างทดสอบ  

ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องส:งเครื่องซักผ-า ตาม วัน เวลาที่กําหนด ที่หน:วยงานทดสอบ โดยการส:งทดสอบแบ:ง
ออกเป�น  2 กรณี คือ 

กรณีที่ 1  การส<งทดสอบแบบปกติ 
   ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ส:งทดสอบตัวอย:างเครื่องซักผ-าเพื่อทดสอบ จํานวน 1 เครื่อง ต:อ 1 รุ:น ซึ่งต�องมีลักษณะ

เหมือนกันกับผลิตภัณฑ�ที่จะผลิตเพื่อจําหน<ายจริง กรณีที่ยังมิได-มีการผลิตและจําหน:ายในตลาดผู-เข-าร:วม
โครงการฯ สามารถส:งเครื่องต-นแบบ (Mock up) เข-าทดสอบ 

กรณีที่ 2 การส<งทดสอบเพ่ือเทียบรุ<น 
การส:งทดสอบเพื่อขอเทียบรุ:น หมายถึง กรณีที่เครื่องซักผ-าท่ีคุณสมบัติเหมือนกันแต:นําไปผลิตหลายรุ:น
หรือหลายเครื่องหมายการค-า ท้ังน้ี ผู-เข-าร:วมโครงการฯ สามารถใช-ผลทดสอบเทียบรุ:นกันได-จะต-องเป�นไป
ตามข-อกําหนด ดังต:อไปน้ี 

 อุปกรณ�หลักของเคร่ืองซักผ�าที่จะต�องไม<ให�มีการเปล่ียนแปลง 
1) โครงสร-างและอุปกรณ�ไฟฟ�า ได-แก: ถังซัก แกนซัก ใบพัดซัก มอเตอร� เป�นต-น 
2) โปรแกรมการซัก ท่ีใช-ทดสอบเพื่อติดฉลากฯ  
3) อุปกรณ�อ่ืนๆ ท่ีมีผลให-ค:าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องซักผ-าเปล่ียนแปลง 

องค�ประกอบที่ยอมให�มีการเปล่ียนแปลงได� 
1) ช่ือรุ:น ช่ือเครื่องหมายการค-า และสี 
2) อุปกรณ�อ่ืนๆ ท่ีไม:มีผลต:อค:าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องซักผ-า 

การเทียบรุ<นเคร่ืองซักผ�า สามารถเทียบรุ:นได-ไม:จํากัดจํานวนต:อการย่ืนทดสอบคราวเดียวกัน และสามารถย่ืน
ขอเทียบรุ:นได-ภายหลัง ทั้งกรณีไม:มีผลการทดสอบ และกรณีย่ืนผลการทดสอบโดย กฟผ. กําหนดตัวหลัก 
(Main Model) ดังน้ี  

- ต-องเป�นรุ:นท่ีมีการทดสอบจริง โดยสามารถใช-ผลการทดสอบของตัวหลัก (Main Model) 
ได-ไม:เกิน 2 ป\ นับจากวันท่ี กฟผ. แจ-งผลการทดสอบ จนถึงวันที่ขอเทียบรุ:น 

- ตัวหลัก (Main Model) ต-องไม:เป�นรุ:นที่ไม:ผ:านเกณฑ�การสุ:มทดสอบประสิทธิภาพการใช-
ไฟฟ�าของโครงการฯ  
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5. การทดสอบเคร่ืองซักผ�าตามมาตรฐาน 
การทดสอบเครื่องซักผ-าในโครงการฯ จะดําเนินการทดสอบเครื่องซักผ-าท่ีหน:วยงานทดสอบ ห-องปฏิบัติการที่มี

ระบบการควบคุมเสถียรภาพทางไฟฟ�า เช:น แรงดันไฟฟ�า ความถ่ี เป�นต-น มีระบบควบคุมสภาวะแวดล-อม เพื่อเป�นการ
ควบคุมการทดสอบให-อยู:ในสภาวะเดียวโดยตลอดการทดสอบ และห-องปฏิบัติการได-รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 
17025-2548 ซึ่งมีรายละเอียดการทดสอบดังต:อไปน้ี 

5.1 มาตรฐานการทดสอบ 
-  IEC 60456 : 2010, Clothes washing machines for household use - Methods for 

measuring the performance 

- ข-อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เคร่ืองซักผ-า  

5.2 วิธีการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน 
5.2.1 ข-อกําหนดทั่วไป 

5.2.1.1 ควบคุมอุณหภูมิแวดล-อมในการทดสอบท่ี 23 ± 2 ºC ตลอดการทดสอบ 
5.2.1.2 แหล:งจ:ายไฟฟ�า ควบคุม แรงดันไฟฟ�า 220 V ± 2 % และความถ่ี 50 Hz ± 1 % ตลอดการ

ทดสอบ 
5.2.1.3 ควบคุมอุณหภูมินํ้าเข-าท่ี 20 ± 2 ºC มีความกระด-างของนํ้าที่ 2.5 ± 0.2 mmol/l 

(สําหรับการปรับสภาพนํ้าให-อ-างอิงตาม IEC 60734:2001)  
5.2.1.4 รายละเอียดในการทดสอบมีดังน้ี 

        เคร่ืองซักผ�าแบบถังต้ัง ถังเด่ียว 
-  โปรแกรมในการทดสอบ ตามโปรแกรมที่ผู-ผลิตระบุ 
-  ระดับนํ้า และข้ันตอนการทดสอบ ตามโปรแกรมท่ีผู-ผลิตระบุ 

 เคร่ืองซักผ�าแบบถังต้ัง ถังคู< 
-  ระดับนํ้าท่ีใช-ตามท่ีผู-ผลิตระบุไว-ในคู:มือการใช-งาน หรือใบนําส:ง กฟผ. หรือ ใช-ระดับนํ้า

สูงสุด  
-  โปรแกรมในการทดสอบใช- Standard หรือ Normal (Default Program) 
-  ระยะเวลาในการซัก 15 ± 0.5 min 
-  ระยะเวลาในการป[�นสลัดนํ้าสองครั้งๆ ละ 5 ± 0.5 min รวมเวลาทั้งหมด 10 ± 1 min 
-  ระยะเวลาในการล-าง 5 ± 0.5 min  
-  ระยะเวลาในการป[�นสลัดนํ้าสองครั้งๆ ละ 5 ± 0.5 min รวมเวลาทั้งหมด 10 ± 1 min 
-  รวมเวลาในการทดสอบทั้งหมด 40 ± 3 min  

5.2.2 เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบและอุปกรณ� 
5.2.2.1 คุณสมบัติของเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบและอุปกรณ�ที่ใช-ในการทดสอบเครื่องซักผ-าใน

ส:วนท่ีเก่ียวข-องกับการประเมินค:าพลังงานให-เป�นไปตามที่กําหนดข-อ 5.4 อ-างอิงตาม IEC 
60456:2010 
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5.2.2.2 ความถูกต-องในการวัด (Accuracy) สําหรับเครื่องมือวัดให-เป�นไปตาม ข-อ 5.5 อ-างอิงตาม 
IEC 60456:2010 

5.2.3 การเตรียมทดสอบเครื่องซักผ-า และวัสดุทดสอบ 
5.2.3.1 ในการเตรียมเครื่องซักผ-าสําหรับการทดสอบหาค:าพลังงาน ให-ดําเนินตามข-อ 6.2.1 

อ-างอิงตาม IEC 60456:2010 
5.2.3.2 ให-เตรียมผงซักฟอกตามข-อ 6.3 อ-างอิงตาม IEC 60456:2010 
5.2.3.3 ในการทดสอบให-ใช-ผ-าฝ�าย 100% โดยให-เตรียมผ-ามาตรฐานทดสอบตามข-อ 6.4 อ-างอิง

ตาม IEC 60456:2010 
-   ไม:ต-องบรรจุผ-าเป��อนมาตรฐาน โดยถ-าจําเป�นให-เพื่อผ-าเช็ดหน-า (towel) เพื่อให-ได-

นํ้าหนักใกล-เคียงกับความจุที่กําหนด (+/- 100 g) 
-   ไม:ต-องคํานึงถึงการ Balance อายุของผ-าทดสอบมาตรฐาน โดยแต:ละชนิดน้ันยอมให-

ใช-ได-ถึงรอบการซักได-ไม:เกิน 80 รอบ 
5.2.4 วิธีการทดสอบ 

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

5.2.4.2 การคํานวณค:าพลังงานให-อ-างอิงวิธีการตามข-อ 9.5.4 อ-างอิงตาม IEC 60456:2010 โดย
ทําการเฉล่ียค:าจากการทดสอบที่จํานวน 5 รอบการทํางาน โดยค:าปริมาณไฟฟ�าท่ีใช- 
(วัตต�-ช่ัวโมง/กิโลกรัม) หรือ ค:าประสิทธิภาพ (วัตต�-ช่ัวโมง/กิโลกรัม) ได-จากการคํานวณ
ตามสมการดังน้ี            พลังงานไฟฟ�าท่ีใช-เฉล่ีย (วัตต�-ช่ัวโมง) 
 

5.2.4.3 การโหลดผ-าทดสอบให-เป�นไปตามมาตรฐาน อ-างอิงตาม IEC 60456:2010 
5.2.4.4 การปรับสภาวะผ-ามาตรฐานทดสอบก:อนดําเนินการทดสอบในครั้งต:อไปให-ล-างผ-าทดสอบ

ด-วยเครื่องซักผ-ามาตรฐานที่กําหนด 
5.2.5 การรายงานผลการทดสอบ 

รายงานผลการทดสอบเครื่องซักผ-าจะต-องประกอบด-วยข-อมูลดังต:อไปน้ี 
5.2.5.1 ข-อมูลทางหน:วยงานทดสอบส:งให- กฟผ.  

-   ช่ือผู-ผลิต / นําเข-า 
-   ช่ือเครื่องหมายการค-า (Brand Name) 
-   ช่ือรุ:น (Model) 
ผลการทดสอบ 
-  มวลผ-าแห-ง (กิโลกรัม) ของการทดสอบทั้ง 5 รอบ และค:าเฉล่ีย 
- ปริมาตรนํ้าตลอดรอบการทดสอบ (ลิตร) ของการทดสอบทั้ง 5 รอบ และค:าเฉล่ีย 
- เวลาต:อรอบการใช-งาน (นาที) ของการทดสอบทั้ง 5 รอบ และค:าเฉล่ีย 
- พลังงานไฟฟ�าท่ีใช- (วัตต�-ช่ัวโมง) ของการทดสอบท้ัง 5 รอบ และค:าเฉล่ีย 
-   ค:าประสิทธิภาพ หรือ ปริมาณไฟฟ�าท่ีใช- (วัตต�-ช่ัวโมง/กิโลกรัม) จากค:าเฉล่ีย 

มวลผ-าแห-งเฉล่ีย (กิโลกรัม) 



 

15 

 

5.2.5.2 ข-อมูลทาง กฟผ. ส:งให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
-   ช่ือผู-ผลิต / นําเข-า 
-   ช่ือเครื่องหมายการค-า (Brand Name) 
-   ช่ือรุ:น (Model) 
-   ประเภทเครื่องซักผ-า 
-   ความจุที่กําหนด (กิโลกรัม) 
ผลการทดสอบ 
-   โปรแกรมการซัก 
-   ความจุการซัก (กิโลกรัม) 
-   ปริมาณนํ้าท่ีใช- (ลิตร) 
-   เวลาต:อรอบการซัก (นาที) 
-   พลังงานไฟฟ�าท่ีใช- (วัตต�-ช่ัวโมง) 
-   ค:าประสิทธิภาพ หรือ พลังงานไฟฟ�าที่ใช-ต:อกิโลกรัม (วัตต�-ช่ัวโมง/กิโลกรัม) 
-   ระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

6. การกําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

 กฟผ. กําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงานเครื่องซักผ-าเป�น 4 ระดับ ต้ังแต: เบอร� 5, เบอร� 5 , เบอร� 5  
และ เบอร� 5  โดย “เครื่องซักผ-ามีประสิทธิภาพพลังงานสูง ตามจํานวนดาวท่ีได-รับสูงสุดท่ี 3 ดาว” 
 เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานของเคร่ืองซักผ-า พิจารณาจากค:าประสิทธิภาพ หรือ พลังงานไฟฟ�าท่ีใช- มีหน:วย
เป�น วัตต�-ช่ัวโมง/กิโลกรัม โดยแบ:งเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงาน ตามประเภทของเครื่องซักผ-า  

•  เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานเคร่ืองซักผ�าปc ค.ศ. 2019 (เร่ิมใช�ต้ังแต<วันที่ 1 มกราคม 2562) 

ตารางที่ 4  เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานเครื่องซักผ-า ป\ ค.ศ. 2019 

 
 ประเภทเคร่ืองซักผ�า 

ค<าประสิทธิภาพ (วัตต�-ช่ัวโมง/กิโลกรัม) 
เบอร� 5  เบอร� 5 ★ เบอร� 5 ★★ เบอร� 5 ★★★ 

แบบถังต้ัง ถังเด่ียว 14.00 - 11.71 11.70 - 9.41 9.40 - 7.11 ≤ 7.10 

แบบถังต้ัง ถังคู: 14.00 - 11.71 11.70 - 9.41 9.40 - 7.11 ≤ 7.10 
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7. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

 7.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

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

 

รูปที่ 2  รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

 รายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานมีดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3  รายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
(ขนาดจริง : กว-าง 72 มม.  สูง 89 มม.) 

 ตําแหน<งที่ 1  แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีได-รับ 
 แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพพลังงานต้ังแต: เบอร� 5, เบอร� 5 , เบอร� 5  และ 

เบอร� 5  หากเครื่องซักผ-าได-ระดับประสิทธิภาพพลังงานใด ลูกศรจะช้ีไปยังช:องที่ระบุ
ระดับเบอร� 5 หรือสัญลักษณ� รูป  ต้ังแต: 1-3 ดาว  

1 

2 

3 
4 

6 

5 
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ตําแหน<งที่ 2  ประเภท ระบุผลิตภัณฑ� เคร่ืองซักผ-า และประเภท ถังต้ัง ถังเด่ียว หรือ ถังต้ัง ถังคู: 
ตําแหน<งที่ 3  ค:าไฟฟ�า XXX  (บาท/ป\) แสดงเพื่อใช-ในการประมาณค:าไฟฟ�าที่ใช-เครื่องซักผ-าต:อป\ โดยสามารถ

นําไปเปรียบเทียบค:าไฟฟ�ากับรุ:นอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดใกล-เคียงกันได-  
ตําแหน<งที่ 4  ค:าประสิทธิภาพ XX.XX (วัตต�-ช่ัวโมง/กิโลกรัม) ใช-เปรียบเทียบกับรุ:นที่มีขนาดใกล-เคียงกันใน

การเลือกซ้ือ 
ตําแหน<งที่ 5  ข-อมูลของผลิตภัณฑ�ท่ีได-รับการรับรองฉลากฯ  

-  ย่ีห-อ  XXXX                  
- รุ:น    XXXX 
- ขนาด XX.X กิโลกรัม (โปรแกรมการซัก) 

ตําแหน<งที่ 6  เว็บไซต� โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 แสดงข-อมูลผลิตภัณฑ�ท่ีได-รับการรับรองฉลาก
ประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 และข-อมูลต:างๆ ที่เก่ียวข-องกับโครงการฯ 

หมายเหตุ   - การคิดค:าไฟฟ�า เครื่องซักผ-า 
 ค:าไฟฟ�าต:อป\ (บาท/ป\) =  พลังงานไฟฟ�าท่ีใช-เฉล่ียต:อรอบการซัก (วัตต�-ช่ัวโมง)/1,000  

X จํานวนครั้งท่ีใช-เครื่องซักผ-าต:อป\ (ครั้ง/ป\) X อัตราค:าไฟฟ�า
เฉล่ีย (บาท/หน:วย) 

- จํานวนครั้งท่ีใช-เครื่องซักผ-าต:อป\ (ครั้ง/ป\) คํานวณท่ี 312 คร้ัง/ป\ (คิดเป�น 6 ครั้ง/สัปดาห�) 
- คํานวณอัตราค:าไฟฟ�าเฉล่ียหน:วยละ 3.96 บาท 

7.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ท่ีได-รับฉลากฯ แล-วจะต-องติดฉลากฯ ให-ตรงตามรุ:นที่ผ:านการทดสอบ โดยติดฉลากฯ 1 ดวง

ต:อเครื่องซักผ-า 1 เคร่ือง ที่มุมบนขวาของเครื่องซักผ-า ดังแสดงในรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของเคร่ืองซักผ-า 



 

18 

 

8.  การสุ<มทดสอบเคร่ืองซักผ�าที่ได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน  

 หลังจากเคร่ืองซักผ-าท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานออกจําหน:ายสู:ตลาด กฟผ. จะดําเนินการสุ:ม
ทดสอบ เครื่องซักผ-าตัวหลักหรือตัวเทียบรุ:นในกลุ:มเดียวกัน ท่ีติดฉลากฯ เพื่อนํากลับมาทดสอบที่หน:วยงานทดสอบ 
ในท่ีน้ี คือ สถาบันไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� (สฟอ.) ว:ายังคงระดับประสิทธิภาพตามที่ กฟผ. รับรอง นอกจากนี้ยังเป�น
การคุ-มครองผู-บริโภคด-วย ซึ่ง กฟผ. จะสุ<มทดสอบจากร�านค�าปลีกรุ<นละ 1 ชุดตัวอย<าง โดยผู�เข�าร<วมโครงการฯ 
เป[นผู�รับภาระค<าตัวอย<างที่ใช�ในการสุ<มทดสอบ และสําหรับ เคร่ืองซักผ�า เคร่ืองหมายการค�าใด ที่ไม<สามารถหาซื้อได�
จากร�านค�าปลีก ผู�เข�าร<วมโครงการฯ ต�องแจ�งรายชื่อตัวแทนจําหน<ายเพ่ือให� กฟผ. สามารถดําเนินการจัดซื้อได� หาก
ไม<สามารถจัดซื้อจากตัวแทนจําหน<ายได� กฟผ. จะสุ<มตัวอย<างรุ<นดังกล<าวจากโรงงานผู�ผลิต/นําเข�า โดยไม<แจ�งวัน-
เวลาให�ทราบ และหากไม<พบการผลิตในรุ<นดังกล<าว กฟผ. จะดําเนินการเช<นน้ีอีก 2 คร้ังภายในปcน้ันๆ หากยังไม<พบ
การผลิต กฟผ. จะยุติการให�ฉลากฯ โดยถือว<าเคร่ืองหมายการค�า และรุ<นนั้นๆ ได�ยกเลิกการผลิต ให�ผู�เข�าร<วม
โครงการฯ ทําหนังสือแจ�งยกเลิกการผลิตมายัง กฟผ. และ กฟผ. จะสุ<มตัวอย<างรุ<นที่มีขนาดใกล�เคียงที่ได�รับฉลากฯ 
จากโรงงานผู�ผลิต/นําเข�า มาทดสอบที่หน:วยงานทดสอบ (สฟอ.) และหากมีการเปล่ียนแปลงหน:วยงานทดสอบจะแจ-งให-
ทราบภายหลัง  

8.1 ขั้นตอนการดําเนินการสุ<มทดสอบ 
8.1.1 กฟผ. คัดเลือกตัวอย<างจากการขอฉลากฯ ย�อนหลัง 1 ปc จาก 

- รุ:นที่มีการขอฉลากฯ สูงสุด 
- รุ:นท่ีมีการโฆษณาประชาสัมพันธ�ทางส่ือส่ิงพิมพ� วิทยุและโทรทัศน� 
- รุ:นที่ไม:ผ:านการสุ:มทดสอบในป\ที่ผ:านมา 
- รุ:นที่นําเทคโนโลยีใหม: มาปรับปรุงกระบวนการผลิต 

8.1.2 กฟผ. สุ<มซื้อตัวอย<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 ในที่น้ี คือ สถาบันไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� 
8.1.4 กฟผ. พิจารณาผลสุ<มทดสอบ ดังนี้  

- หากผ:านการสุ:มทดสอบ กฟผ. แจ-งผลให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ รับทราบและแจ-งรับตัวอย: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 และแจ-งรับ
ตัวอย:างคืนท่ี กฟผ. สํานักงานใหญ: หรือหน:วยงานทดสอบ (กรณีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ชําระค:า
ตัวอย:างแล-ว) โดยให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ พิจารณาว:าจะตอบรับผลทดสอบหรือไม: กล:าวคือ 
- ตอบรับผลทดสอบท่ีไม:ผ:านการสุ:มทดสอบ เปล่ียนค: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:วมโครงการฯ เป�นผู-
กําหนดจํานวนตัวอย:าง เพื่อทําการทดสอบและหาค:าเฉล่ีย (ค:าทดสอบและค:าตัวอย:าง
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ เป�นผู-รับภาระ) ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องตอบรับการสุ:มตัวอย:าง
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เพิ่มเติมแก: กฟผ. ภายใน 7 วันทําการ หลังจากได-รับหนังสือแจ-งผลการสุ:มทดสอบจาก 
กฟผ. และผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องมีสินค-าให- กฟผ. สุ:มกลับภายใน 30 วัน   

- หากผลทดสอบเฉล่ียผ:านการสุ:มทดสอบ กฟผ. แจ-งผลให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
รับทราบ และแจ-งรับตัวอย:างสุ:มโรงงาน คืนที่หน:วยงานทดสอบ 

- หากผลทดสอบเฉล่ียไม:ผ:านการสุ:มทดสอบ กฟผ. แจ-งผลให-ผู- เข-าร:วม
โครงการฯ รับทราบ และแจ-งรับตัวอย:างสุ:มโรงงาน คืนที่หน:วยงานทดสอบ 
พร-อมทั้งแจ-งมาตรการแก:ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องปฏิบัติตามมาตรการกรณี
ไม:ผ:านการสุ:มทดสอบ 

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

 8.2 การพิจารณาผลตามเกณฑ�การสุ<มทดสอบ 

 เกณฑ�การสุ:มทดสอบ ค:าประสิทธิภาพ (วัตต�-ช่ัวโมง/กิโลกรัม) จะต-องไม:เกินร-อยละ 110 (+10%) จากค:า
ประสิทธิภาพที่ระบุหน-าฉลากฯ 

ตารางที่  5 เกณฑ�การสุ:มทดสอบ เครื่องซักผ-า 

การทดสอบ เกณฑ�ผ<านการสุ<มทดสอบ 
ค:าประสิทธิภาพ (วัตต�-ช่ัวโมง/กิโลกรัม) ไม:เกินร-อยละ 110 

จากค:าประสิทธิภาพที่ระบุหน-าฉลากฯ 
 
8.2.1 ประเมินผลการสุ<มทดสอบ 

- ผลทดสอบจะต-องผ:านตาม หัวข-อการทดสอบ จึงจะถือว:าผ:านเกณฑ�การสุ:มทดสอบ 
- หากรุ:นที่ถูกสุ:มทดสอบประสิทธิภาพ เป�นรุ:นที่ขอฉลากฯ แบบเทียบรุ:น เป�นตัวหลักหรือตัวเทียบ

รุ:น ให-ถือว:าทุกรุ:นท่ีขอเทียบรุ:นในกลุ:มเดียวกันทั้งหมด มีผลการสุ:มทดสอบประสิทธิภาพ
เช:นเดียวกัน 

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

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

ยอมรับผลการสุ:มทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ�เบอร� 5 ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันท่ี
ได-รับหนังสือแจ-งจาก กฟผ. และยืนยันความพร-อมให- กฟผ. สุ:มตัวอย:างจากโรงงาน โดยระบุ
วันเวลาให-ชัดเจน  

2. ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องจัดเตรียมตัวอย:างไว- จํานวน 30 ชุดตัวอย:าง/รุ:น เพื่อให- กฟผ. 
เลือกสุ:มตัวอย:างจํานวนรุ:นละ 1 หรือ 2 ชุดตัวอย:าง โดยผู-เข-าร:วมโครงการฯ เป�นผู-
รับภาระค:าทดสอบสุ:มตัวอย:างเพิ่มเติม 
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3. ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องซื้อตัวอย:าง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากท-องตลาดกลับคืนในราคาที่ กฟผ. 
ซื้อมา โดยหน:วยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจ-งหน้ี เพื่อให-ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ดําเนินการซื้อคืนภายใน 15 วัน นับต้ังแต:วันท่ีได-รับเอกสารใบแจ-งหน้ี และนํา
ใบเสร็จการซื้อคืนมารับตัวอย:างที่หน:วยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน 15 วัน
หลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. จะงดการจ:ายฉลากฯ รุ:นอ่ืน ๆ 
และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพื่อขอฉลากฯ สําหรับรุ:นใหม: และ กฟผ. จะทําหนังสือแจ-งให-
มารับตัวอย:างคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับหนังสือ หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. 
จะดําเนินการจําหน:ายตามระเบียบ 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 ตามเกณฑ�ท่ี
ทดสอบได-จริง ตามที่ได-แจ-งยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอให-ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ดําเนินการติดต:อกองส:งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า (กสอ-ย.) ฝGายบริหาร
ด-านการใช-ไฟฟ�าและกิจการเพื่อสังคม เพื่อ กฟผ. จะได-ดําเนินการปรับค:าหน-าฉลากฯ ตาม
จริงของรุ:นดังกล:าวต:อไป 

2. กรณีเปล่ียนค:าหน-าฉลากฯ ให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ตรวจสอบข-อมูลเอกสาร, แคตตาล็อค 
ที่เก่ียวข-องโดยแก-ไขให-ถูกต-องตามผลทดสอบที่ได-รับ และแจ-งรายละเอียดเพื่อให- กฟผ. 
ตรวจสอบ 

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

4. ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องซื้อตัวอย:าง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากท-องตลาดกลับคืนในราคาที่ กฟผ. 
ซื้อมา โดยหน:วยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจ-งหน้ี เพื่อให-บริษัท
ดําเนินการซื้อคืนภายใน 15 วัน นับต้ังแต:วันที่ได-รับเอกสารใบแจ-งหน้ี และนําใบเสร็จการ
ซื้อคืนมารับตัวอย:างท่ีหน:วยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน 15 วันหลังจาก
ชําระเงินซื้อคืน หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. จะงดการจ:ายฉลากฯ รุ:นอ่ืนๆ และ
พิจารณางดข้ึนทดสอบเพื่อขอฉลากฯ สําหรับรุ:นใหม: และ กฟผ. จะทําหนังสือแจ-งให-มารับ
ตัวอย:างคืนภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีรับหนังสือ หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. จะ
ดําเนินการจําหน:ายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 26 ว:าด-วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

      8.3.1.3 กรณีตอบรับผลการสุ<มทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือยกเลิกการเข�าร<วมโครงการฯ 
1. ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องตอบรับผลการทดสอบ ไม:ขอใช-สิทธ์ิการสุ:มตัวอย:างจากโรงงาน (สุ:ม

รอบ 2) และถือว:าผลการทดสอบรอบแรก (สุ:มจากท-องตลาด) เป�นที่ส้ินสุด 
2. ยุติการเข-าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 ในรุ:นดังกล:าว โดยไม:สามารถ

ดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการส:งทดสอบการติดฉลากเบอร� 5 และอ่ืนๆ ท้ังหมดเป�นเวลา 1 ป\  
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3. ขอให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ส:งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานที่มีอยู:ท้ังหมดให- 
กฟผ.  

4. ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องซื้อตัวอย:าง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากท-องตลาดกลับคืนในราคาที่ กฟผ. 
ซื้อมา โดยหน:วยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจ-งหน้ี เพื่อให-ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ดําเนินการซื้อคืนภายใน 15 วัน นับต้ังแต:วันท่ีได-รับเอกสารใบแจ-งหน้ี และนํา
ใบเสร็จการซื้อคืนมารับตัวอย:างที่หน:วยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน 15 วัน
หลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. จะงดการจ:ายฉลากฯ รุ:นอ่ืน ๆ 
และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพื่อขอฉลากฯ สําหรับรุ:นใหม: และ กฟผ. จะทําหนังสือแจ-งให-
มารับตัวอย:างคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับหนังสือ หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. 
จะดําเนินการจําหน:ายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 26 ว:าด-วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

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 ตามเกณฑ�ท่ี
ทดสอบได-จริง ตามที่ได-แจ-งยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอให-ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ดําเนินการติดต:อกองส:งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า (กสอ-ย.) ฝGายบริหาร
ด-านการใช-ไฟฟ�าและกิจการเพื่อสังคม เพื่อ กฟผ. จะได-ดําเนินการปรับค:าหน-าฉลากฯ ตาม
จริงของรุ:นดังกล:าวต:อไป 

2. กรณีเปล่ียนค:าหน-าฉลากฯ ให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ตรวจสอบข-อมูลเอกสาร, แคตตาล็อค 
ที่เก่ียวข-องโดยแก-ไขให-ถูกต-องตามผลทดสอบที่ได-รับ และแจ-งรายละเอียดเพื่อให- กฟผ. 
ตรวจสอบ 

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

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

ดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการส:งทดสอบการติดฉลากเบอร� 5 และอ่ืนๆ ทั้งหมดเป�นเวลา 1 ป\ 
2. ขอให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ส:งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานที่มีอยู:ท้ังหมดให- 

กฟผ.  
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9. การโฆษณาประชาสัมพันธ� 

 เพื่อให-การดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
เป�นไปตามวัตถุประสงค�ของโครงการฯ กล:าวคือ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะโฆษณาประชาสัมพันธ�โดยอ-างอิงหรือใช-ข-อมูล
ของโครงการฯ ได-เฉพาะผลิตภัณฑ�ท่ีมีการผลิตและจําหน:ายสู:ตลาดประเทศไทยแล-วเท:าน้ัน ทั้งน้ีเพื่อเป�นการคุ-มครองสิทธิ
ของผู-บริโภคและให-ความเป�นธรรมแก:ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ที่เข-าร:วมโครงการฯ กฟผ. จึงได-ให-มีข-อกําหนดโฆษณา
ประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ดังน้ี 

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

9.1.1  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ท่ีได-รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน จะต-องดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ�
ออกสู:ตลาดภายใน 2 เดือนหลังจากที่ได-รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจาก กฟผ. โดย
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องแจ-งแผนการผลิต และ/หรือแสดงหลักฐานเอกสารที่เก่ียวข-องที่เช่ือได-ว:ามี
การผลิตและจําหน:ายสู:ตลาดประเทศไทยจริง 

9.1.2  เพื่อเป�นการตรวจสอบว:า ผู-เข-าร:วมโครงการฯ มีการผลิต และจําหน:ายผลิตภัณฑ�รุ:นดังกล:าว กฟผ. จะ
ดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายช่ือผู-แทนจําหน:ายท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ แจ-งไว-จํานวน 3 
รายเป�นอย:างน-อยและผู-แทนจําหน:ายจะต-องสามารถส:งผลิตภัณฑ�รุ:นน้ันๆ ให-กับ กฟผ.ได-ในระยะเวลา
ที่เหมาะสมในด-านการตลาด  

9.1.3 กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช-ข-อมูลท่ี กฟผ. เช่ือว:าผลิตภัณฑ�รุ:นดังกล:าวไม:ได-มีการผลิตสําหรับ
ตลาดประเทศไทยในเวลาน้ันๆ จริง 

9.1.4 ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องแจ-งข-อมูลการประมาณการการผลิตผลิตภัณฑ�ในแต:ละรุ:นและแจ-งรุ:นที่มีแผน
ดําเนินการผลิตพร-อมรุ:นที่ยกเลิกการผลิตให- กฟผ. เป�นรายป\ 

9.2  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ สามารถนําข-อมูลของ กฟผ. ไปใช-ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ได-เฉพาะผลิตภัณฑ�ที่ได-มี
การผลิต/นําเข-าและจําหน:ายในตลาดในประเทศไทย ตามท่ี กฟผ. ได-กําหนดไว-ในข-อ 9.1 ข-างต-นแล-วเท:าน้ัน 

9.3  ในกรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:ได-ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ� ที่ได-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจาก 
กฟผ. ตามข-อกําหนดหรือ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ได-มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. จะแจ-งยกเลิกการเข-า
ร:วมโครงการฯ ของผลิตภัณฑ�รุ:นน้ันๆ โดยทางโทรสาร และ/หรือจดหมายลงทะเบียน ผู-เข-าร:วมโครงการฯ
จะต-องดําเนินการดังน้ี 
 ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ของผลิตภัณฑ�รุ:นน้ันท่ีอ-างอิง

ข-อมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ทั้งทางโทรทัศน� วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ� และข-อมูล
อิเล็กทรอนิกส�ทั้งหมด ไม:ให-เผยแพร:สู:สาธารณะภายใน 2 วันนับจากวันท่ี กฟผ. แจ-งโดยโทรสารและ
หรือจดหมายลงทะเบียน 
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9.4  ในกรณีที่ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ละเลยไม:ปฏิบัติตามข-อ 9.3 หรือได-ปฏิบัติตามข-อ 9.3 แล-วและได-มีการ
ดําเนินการเป�นครั้งท่ี 2 กฟผ. จะดําเนินการดังต:อไปน้ี 

  9.4.1  กฟผ. จะยกเลิกการเข-าร:วมโครงการฯ ของผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
9.4.2  หากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ยังโฆษณาประชาสัมพันธ�ต:อไป กฟผ. จะแจ-งประกาศในส่ือ, ส่ิงพิมพ� และ

เว็บไซต� http://labelno5.egat.co.th เกี่ยวกับการยกเลิกการเข-าร:วมโครงการฯ ตามที่ กฟผ. 
เห็นสมควร 

9.5  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ สามารถนําข-อมูลที่ได-รับจาก กฟผ. ไปโฆษณาประชาสัมพันธ�ได- หากมีการอ-างอิงถึงฉลากฯ 
ในการประชาสัมพันธ�ต-องมีหมายเหตุเฉพาะรุ:นท่ีผ:านการรับรองโดย กฟผ. เท:าน้ัน  

9.6   ห-ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ�ในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใช-ข-อความระบุว:าเป�นผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ท่ีผลิตผลิตภัณฑ�ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ท้ังน้ีเน่ืองจากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต:างๆ ท่ีเข-า
ร:วมโครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ�อยู:ตลอดเวลา 

9.7   การนําภาพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไปจัดพิมพ�ประกอบโฆษณา สามารถจัดทําได-โดยให-แสดง
ส:วนประกอบท้ังหมดของฉลากฯ และหากมีการระบุช่ือรุ:นพร-อมข-อมูลในฉลากฯ ให-ใช-ได-เฉพาะกับผลิตภัณฑ�
ในรุ:นน้ันๆ เท:าน้ัน 

9.8   การนําโลโก- ตราสัญลักษณ� กฟผ. และฉลากฯ ไปใช- ต-องได-รับการอนุญาตจาก กฟผ. 
  9.9 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีสามารถลงโฆษณาได- 

 

  
 9.10  รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีสามารถแสดงบนกล:องบรรจุภัณฑ� ต-องเป�นฉลากฯ ท่ีระดับ

ประสิทธิภาพพลังงานเบอร� 5 เท:าน้ัน พิมพ� 1 สี ตัวอย:าง เช:น 
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 9.11  รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไม:สามารถลงโฆษณาได- ตัวอย:าง เช:น 

 

 
 
 
 
 

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

ดําเนินการ ดังน้ี 
คร้ังที่ 1    กฟผ. แจ-งเตือน เพื่อให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ปรับปรุงแก-ไข ในประเด็นดังกล:าว 
คร้ังที่ 2  กฟผ. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ�รุ:นน้ันๆ เป�นเวลา 1 ป\ โดยขอฉลากฯ 

คืนท้ังหมด และห-ามโฆษณาประชาสัมพันธ�ใดๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ�รุ:นน้ัน โดยอ-างอิงข-อมูลฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ� ของ กฟผ. 

คร้ังที่ 3   กฟผ. จะยกเลิกการเข-าร:วมโครงการฯ ของผู-เข-าร:วมโครงการฯ เป�นเวลา 1 ป\ โดยยกเลิกฉลากฯ ทุกรุ:น 
และงดการเข-าร:วมกิจกรรมใดๆ พร-อมทั้งประกาศลงเว็บไซต�ของ กฟผ. ให-ประชาชนรับทราบ 

หมายเหตุ  หากผู-เข-าร:วมโครงการฯ (พิจารณาในนามผู-รับจ-างผลิต ผู-จ-างผลิต ผู-ผลิต ผู-นําเข-า หรือผู-จัดจําหน:ายของ
เคร่ืองหมายการค-าน้ันๆ) กระทําการปลอม หรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
ผลิตภัณฑ� กฟผ. จะดําเนินการตามมาตรการครั้งท่ี 3 ทันที และดําเนินการตามกฎหมาย 

10. เคร่ืองหมายรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

กฟผ. ได-จดทะเบียนเครื่องหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน เป�นเครื่องหมายซ่ึงเจ-าของเครื่องหมาย
ใช-รับรองคุณภาพสินค-าหรือบริการผู-อ่ืนว:าคุณภาพหรือลักษณะของสินค-าหรือบริการ  

 เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล-วเจ-าของเครื่องหมายมีสิทธิแต:เพียงผู-เดียวที่จะใช-เครื่องหมายท่ีได-จด
ทะเบียนไว- กรณีผู-อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจ-าของมีสิทธิฟ�องร-องและเรียกค:าเสียหายได- ถ-าผู-อ่ืนนําเครื่องหมายไปจด
ทะเบียนซ้ําสามารถฟ�องให-เพิกถอนได- ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานน้ีมีการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองต:อ
กระทรวงพาณิชย� โดยการไฟฟ�าฝGายผลิตแห:งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ: ต้ังอยู:เลขท่ี 53 หมู: 2 ถนนจรัญสนิทวงศ�  
ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 เป�นผู-ดําเนินการ 
  



 

26 

 

การจดทะเบียนแล-วจะได-รับการคุ-มครอง 10 ป\ เม่ือครบกําหนดแล-วสามารถต:ออายุไปได-คราวละ 10 ป\
ผู-ประกอบการท่ีจะได-รับเครื่องหมายรับรองสินค-า หรือผลิตภัณฑ�เบอร� 5 จาก กฟผ. ได-จะต-องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ�
ต:อไปน้ี 

10.1   บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน:ายผลิตภัณฑ� ซึ่งเป�นไปตามเง่ือนไขที่กําหนด มีสิทธิท่ีจะขอรับ
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานได-จาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการอนุญาตท่ีได-ให-เครื่องหมาย
รับรอง 

10.2  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานนี้ใช-กับอุปกรณ�ไฟฟ�า โดยอาจผลิตในประเทศหรือนําเข-าจาก
ต:างประเทศ และเป�นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเอกสารข-อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5  

10.3   การอนุญาตให-ใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะต-องเป�นไปตามแบบและเง่ือนไขท่ีกําหนดตาม
บทบัญญัติของกฎหมายแห:งประเทศไทยที่ใช-บังคับในขณะน้ัน และตามข-อกําหนดของโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 กฟผ. ซ่ึงกําหนดวิธีการควบคุมและป�องกันการใช-เครื่องหมายโดยมิชอบ ท้ังน้ีผู-ได-รับ
อนุญาตจะต-องปฏิบัติให-เป�นไปตามเง่ือนไขข-อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 รวมท้ังช้ีแจง
รายละเอียดของตัวสินค-าในด-านประโยชน�ที่มีต:อการประหยัดพลังงานให-มากที่สุดเท:าท่ีจะสามารถกระทําได- 

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

10.5   ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะต-องปรากฏที่ตัวสินค-าตามหลักเกณฑ�การติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน โดยสามารถเห็นได-ชัดเจนและต-องใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานตาม
รูปแบบและสีท่ีกําหนดโดย กฟผ. เท:าน้ัน 

10.6   บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีได-รับอนุญาตให-ใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะต-องยินยอมให- กฟผ. 
เข-าตรวจสอบสถานท่ีได-เสมอ เพื่อตรวจสอบว:ามีการใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานอย:างถูกต-อง 
และเป�นไปตามเง่ือนไขที่กําหนด 

10.7   การอนุญาตให-ใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานอาจถูกเพิกถอนได- หากผู-ได-รับอนุญาตนําไปใช-ผิดไป
จากข-อบังคับน้ี หรือเมื่อ กฟผ. ได-รับการร-องเรียนจากผู-ซื้อสินค-าหรือ กฟผ. ตรวจสอบท้ังในด-านคุณภาพและ
มาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

10.8   ผู-ประกอบการไม:สามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเองไม:ว:ากรณีใดๆ ฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานที่นําไปติดบนผลิตภัณฑ�ต-องขอรับจาก กฟผ. เท:าน้ัน ตามระเบียบที่กําหนด  

10.9  ผู-ท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของ กฟผ. ถือเป�นความผิดตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค-า พ.ศ. 2534 ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกหรือท้ังจําท้ังปรับ กฟผ. จะดําเนินการ
ตามกฎหมายทางแพ:งและอาญาจนถึงท่ีสุด 



 

27 

 

11. หน<วยงานและสถานที่ติดต<อ 
11.1  ผู-รับผิดชอบ  : กองส:งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า  
     ฝGายบริหารด-านการใช-ไฟฟ�าและกิจการเพื่อสังคม  
     การไฟฟ�าฝGายผลิตแห:งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ: 
11.2  สถานท่ีติดต:อ    : เลขที่ 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 4728 
 งานฉลากฯ             :  0 2436 4722 และ 0 2436 4727 
 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 เครื่องซักผ-าใช-ในที่อยู:

อาศัย-คุณลักษณะที่ต-องการด-านความปลอดภับ เลขที่ มอก.1463-2556”, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 
2556 

2. IEC 60456:2010 Edition 5.0 (2010-02) Clothes washing machines of household use – 
Methods for measuring the performance  
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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 (WM–01)  
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-   แบบรายการข-อมูลเพื่อขอทดสอบ/ย่ืนผลทดสอบเครื่องซักผ-า (WM–02)   
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-  แบบฟอร�มรูปถ:ายเครื่องซักผ-า (1/4 แผ:น)  
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- แบบฟอร�มรูปถ:ายเครื่องซักผ-า (2/4 แผ:น)  
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-  แบบฟอร�มรูปถ:ายเครื่องซักผ-า (3/4 แผ:น)  
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-  แบบฟอร�มรูปถ:ายเครื่องซักผ-า (4/4 แผ:น)  



 

37 

 

- ตัวอย:างหนังสือตอบรับผลการทดสอบ (หนังสือบริษัท) 
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- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเคร่ืองซักผ-า (WM-03)  
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-   ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข-าเพื่อขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (WM-04) 
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-   ตัวอย:างหนังสือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (หนังสือบริษัท) 
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