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โครงกำรฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5  
กำต้มน  ำไฟฟ้ำ 

1. บทน ำ 

โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับประสิทธิภาพพลังงานและด าเนินการให้มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามข้อก าหนดรวมถึงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าทดสอบ (เฉพาะผู้ผลิตในประเทศ) และค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์  

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 

รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รณรงค์ให้ประชาชนรู้คุณค่าและใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป็นมาตรการให้ระดับหน่วยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองค์การของรัฐ ซ่ึงมีบทบาทอย่างชัดเจนในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม
และสังคม จึงได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและรณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงดังกล่าวซ่ึงตอบสนองจุดมุ่งหมายให้การใช้ไฟฟ้าของประเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2536 กฟผ. ได้ เปิดตัว “โครงการประชาร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า” (Together 
Conservation) ซ่ึงโครงการฯ ได้ด าเนินการผลักดันให้เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
หรือผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงด้วยการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
หรือ ฉลากเบอร์ 5) โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการผลิต/น าเข้า จ าหน่าย เพ่ือให้เกิดการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง จนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเป็นที่เช่ือถือและรู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบัน 

ปี 2550 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา กฟผ. จึงได้เปล่ียนช่ือเป็น “โครงกำร
ฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5” ภายใต้โครงการใหญ่ “รักพ่อ ใช้พลังงำนอย่ำงพอเพียง” และได้รับความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากผู้ประกอบการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการน าเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์
ประสิทธิภาพสูงมาโดยตลอด ท าให้การด าเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างราบร่ืน  

ในโอกาสที่ด าเนินโครงการฯ ครบ 25 ปี เมื่อเดือนกันยายน 2561 กฟผ. ได้มีเปิดตัวรูปแบบฉลากฯ ใหม่ 
โดยแสดงระดับประสิทธิภาพเป็นเบอร์ 5, เบอร์ 5 ★, เบอร์ 5 ★★ และเบอร์ 5 ★★★ เน่ืองจากฉลากฯ เดิม แสดง
ระดับประสิทธิภาพที่เบอร์ 1-5 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะขอเพียงเบอร์ 5 เท่าน้ัน ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมความ
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ชัดเจนของผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพเบอร์ 5 และเป็นข้อมูลแก่ผู้บริโภคให้
ตัดสินใจได้ง่ายข้ึนอีกทั้งเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน กฟผ. จึงปรับฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานรูปแบบใหม่ ก าหนดเร่ิมติดฉลากฯ และวางจ าหน่ายพร้อมกันในเดือนมกราคม 2562 

1.2 วัตถุประสงค ์

 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มุ่งรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพ 
และอย่างยั่งยืน ด้วยวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการฯ ดังน้ี 

- รณรงค์ให้ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า ผลิตและน าเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและจ าหน่ายใน
ราคาที่เหมาะสม รวมทั้งผลักดันให้เกิดตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 

- จูงใจและเสริมสร้างทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าแก่ประชาชน โดยให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 

- เป็นทางเลือกของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 

- สนับสนุนและแสวงหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ด้านการประหยัดไฟฟ้า รวมทั้งการบริหารการใช้
ไฟฟ้าเพ่ือน าพลังงานไฟฟ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค 

1.3 ประโยชน์ที่ได้รบั 

- เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลรวมถึงการ
ประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 

- ประชาชนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากขึ้นโดยพิจารณาจาก
ค่าไฟฟ้า ค่าประสิทธิภาพ และราคา เป็นต้น 

- สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

- ก่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในประเทศไทยมากขึ้น 

- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่ช้ันบรรยากาศ 

- ลดเงินตราออกต่างประเทศและลดการน าเข้าเช้ือเพลิงจากต่างประเทศในการผลิตไฟฟ้า 
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2. รำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำรที่ผ่ำนมำ 

การด าเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กาต้มน้ าไฟฟ้า ได้มีการจัดการประชุมและกิจกรรม
อย่างต่อเน่ือง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซ่ึงในการประชุมหรือกิจกรรมมีวาระส าคัญ ดังน้ี 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 พิจารณาและก าหนดคุณสมบัติ มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ เกณฑ์ประสิทธิภาพ 
เบอร์ 5 รวมถึงก าหนดรายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ต าแหน่งการติดฉลากฯ การค านวณค่าไฟฟ้าวันเร่ิมติดฉลากฯ  และวันจ่ายฉลากฯ  

วันที่ 8 กันยายน 2557   พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กาต้มน้ าไฟฟ้า
ระหว่างผู้ประกอบการ กับ กฟผ. 

วันที่ 15 ธันวาคม 2557   เร่ิมติดฉลากฯ กาต้มน้ าไฟฟ้า เพ่ือวางจ าหน่ายสู่ท้องตลาดคร้ังแรก 
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ก าหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) และ ก าหนดเร่ิม 
  ติดฉลากฯ เพ่ือวางจ าหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562  
วันที่ 1 มกราคม 2562 เร่ิมติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานรูปแบบใหม่ กาต้มน้ าไฟฟ้า เพ่ือวาง 
  จ าหน่ายสู่ท้องตลาดคร้ังแรก 

ปัจจุบันโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กาต้มน้ าไฟฟ้า ยังคงด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
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3. ขั นตอนกำรขอเข้ำร่วมโครงกำร 

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการขอเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กาต้มน้ าไฟฟ้า 
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3.1 ยืนยัน/ยอมรับข้อก ำหนดโครงกำรฯ 
ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยืนยัน/ยอมรับข้อก าหนด
โครงการฯ โดยผู้มีอ านาจลงนามหรือผู้ไดรั้บมอบอ านาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท ในหนังสือยืนยัน/
ยอมรับข้อก าหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กาต้มน้ าไฟฟ้า และส่งกลับที่กองส่งเสริม
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพ่ือสังคม กฟผ. ส านักงานใหญ่ ทั้งน้ี 
หนังสือยืนยัน/ยอมรับข้อก าหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กาต้มน้ าไฟฟ้า มีผลบังคับใช้ 2 ปี
ปฏิทิน หรือจนกว่าจะมีการแก้ไขข้อก าหนดโครงการฯ 

3.2 กำรส่งทดสอบ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องลงทะเบยีน ระบบออนไลน์ : ระบบฐำนข้อมูลโครงกำรฉลำกประหยัดไฟฟ้ำ
เบอร์ 5 ผ่ำนทำงเว็บไซต์ http://no5label.egat.co.th/app_lbno5/public/user_login หรือ
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ http://labelno5.egat.co.th ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จะต้องกรอกข้อมูลบริษัทฯ 
และข้อมูลผลิตภัณฑ์กำตม้น  ำไฟฟ้ำ ตำมรุ่นที่ต้องกำรขอฉลำกแสดงระดับประสิทธิภำพพลังงำน  
เป็นไปตามคู่มือการใช้งานระบบฯ ระบบครอบคลุมการยื่นและแจ้งข้อมูล/เอกสารทั้งในการรับรอง
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของกาต้มน้ าไฟฟ้า (งานทดสอบ , งานฉลากฯ และงานสุ่ม
ทดสอบประสิทธิภาพ) โดยในการรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของกาต้มน้ าไฟฟ้า 
กฟผ. พิจารณาจากรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน ซ่ึงได้มาจาก 2 กรณี ดังน้ี 

3.2ก กรณีไม่มีผลกำรทดสอบ  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องจัดส่งตัวอย่างกาต้มน้ าไฟฟ้าพร้อมกับ 

เอกสารประกอบ เพ่ือให้ กฟผ. ออกใบน าส่งผลิตภัณฑ์เพ่ือทดสอบให้กับห้องปฏิบัติการที่ 
กฟผ. ก าหนด ด าเนินการทดสอบค่าประสิทธิภาพต่อไป กรณีผู้ผลิตในประเทศ กฟผ. เป็นผู้
รับภาระค่าทดสอบ โดยรายละเอียดการรับภาระค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แสดงดังข้อที่ 3.11 การ
รับภาระค่าใช้จ่าย 

3.2ข  กรณีย่ืนผลกำรทดสอบ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องลงลายมือช่ือรับรองผลการทดสอบทุกหน้า 
โดยมีผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานกาต้มน้ าไฟฟ้าเป็นไปตามข้อ 5.1 มาตรฐานการ
ทดสอบ และทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025 ฉบับ
ปัจจุบัน หรือห้องปฏิบตัิการทดสอบที่ กฟผ. รับรอง ซ่ึงสามารถทดสอบตามข้อก าหนด
โครงการฯ ได้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถย่ืนผลการทดสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันที่แจ้งผลการทดสอบตามใบรายงานผลการทดสอบพร้อมกับเอกสารประกอบ เพ่ือให้ 
กฟผ. ด าเนินการตรวจสอบก่อนแจ้งผลทดสอบ  

 

 

http://no5label.egat.co.th/app_lbno5/public/user_login
http://labelno5.egat.co.th/new58/?lang=en
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ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลตามระบบออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบ ดังตารางที่ 1 
ตำรำงที่ 1 เอกสารที่เก่ียวข้องในการเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

ล ำดับ เอกสำร 
ผู้ผลิต 

และจ ำหน่ำย 
ผู้น ำเข้ำ 

ผู้รับจ้ำงผลิต 
(OEM) 

กำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำร 

1 หนังสือยืนยัน/ยอมรับข้อก าหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5 ✔ 

2 

ใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 (รง.2) หรือใบอนญุาต
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หรือใบอนญุาตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) หรือใบรับรองจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม* 

✔ - ✔ 

3 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)* ✔ 

4 
หนังสือรับรองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์)* 

✔ 

5 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า* ✔(ถ้ามี) 
6 หนังสือมอบอ านาจ1 ✔(ถ้ามี) 

 

หมายเหตุ1เอกสารยืนยัน/ยอมรับข้อก าหนดโครงการฯ รวมทั้งเอกสารการขอส่งทดสอบ การขอฉลากฯหรือเอกสารที่ย่ืน
กับโครงการฯ นั้น ต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ กรณีลงนามโดยผู้ได้รับมอบอ านาจบริษัทต้อง
ส่งหนังสือมอบอ านาจให้ กฟผ. ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้ได้รับมอบอ านาจ 

กำรส่งทดสอบ 
7 แบบฟอร์มรูปถ่าย ✔ 

 
3.3 กฟผ. ตรวจสอบเอกสำร 

ในการส่งเอกสารกาต้มน้ าไฟฟ้าเข้าทดสอบต้องเป็นไปตามข้อ 4 การส่งกาต้มน้ าไฟฟ้าเพ่ือทดสอบค่า
ประสิทธิภาพ พร้อมพิจารณาการรับภาระค่าใช้จ่ายเป็นไปตามข้อ  3.11 กฟผ. จะตรวจรายละเอียด
เอกสารว่าครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ หากไม่ครบจะแสดงสถานะในระบบฯ และจะแจ้งกลับทางอีเมล 

3.4 กฟผ. ก ำหนดวันส่งตัวอย่ำงทดสอบกำต้มน  ำไฟฟ้ำที่หน่วยงำนทดสอบ (กรณีไม่มีผลทดสอบ) 
หลังจาก ตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนและถูกต้องเรียบร้อยแล้ว กฟผ. จะนัดวัน ส่งตัวอย่างและวัน
ทดสอบกาต้มน้ าไฟฟ้า ซ่ึงผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องด าเนินการส่งตัวอย่างกาต้มน้ าไฟฟ้าที่หน่วยงาน
ทดสอบรายละเอียดการส่งกาต้มน้ าไฟฟ้าเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปตามข้อ 4  ซ่ึงวันที่ส่งตัวอย่าง
ทดสอบจะแสดงสถานะในระบบฯ และแจ้งกลับทางอีเมล 
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3.5 หน่วยงำนทดสอบด ำเนินกำรทดสอบกำต้มน  ำไฟฟ้ำตำมมำตรฐำนที่ กฟผ. ก ำหนด (กรณีไม่มี
ผลทดสอบ) 
เมื่อหน่วยงานทดสอบรับตัวอย่างทดสอบกาต้มน้ าไฟฟ้าไว้ จะตรวจสอบรายละเอียดกาต้มน้ าไฟฟ้า ซ่ึง
รายละเอียดของตัวอย่างทดสอบจะต้องตรงกับรายละเอียดที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ กรอกไว้ในระบบออนไลน์ 
จากน้ัน หน่วยงานทดสอบด าเนินการทดสอบกาต้มน้ าไฟฟ้าตามมาตรฐาน มอก. 2588 – 2556 กาต้มน้ า
ไฟฟ้า – คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน หลังจากการทดสอบแล้วเสร็จ หน่วยงาน
ทดสอบจะส่งผลทดสอบให้ กฟผ. 

3.6 กฟผ. แจ้งผลกำรทดสอบกำต้มน  ำไฟฟ้ำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ทรำบ 
กฟผ. จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจ้งผลการทดสอบพร้อมระดบัประสิทธิภาพให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ทราบ โดยการก าหนดระดับประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อ 6  

หมำยเหตุ 

- กรณี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายทดสอบ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้อง
ด าเนินการช าระเงินให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งค่าบริการทดสอบจาก 
หน่วยงานทดสอบ หากยังไม่ช าระเงินที่หน่วยงานทดสอบ กฟผ. จะยังไม่แจ้งผลการทดสอบ
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และไม่ทดสอบกาต้มน้ าไฟฟ้ารุ่นอ่ืนด้วย 

- กรณีกาต้มน้ าไฟฟ้ารุ่นที่ทดสอบและได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานแล้วมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างหรืออุปกรณ์ที่มีผลต่อค่าประสิทธิภาพพลังงานต้องส่งตัวอย่างกาต้ม
น้ าไฟฟ้าเพ่ือหาค่าประสิทธิภาพพลังงานใหม่ ในการทดสอบคร้ังที่ 2 ขึ้นไปพิจารณาผลการ
ทดสอบเป็นไปตามตารางที่ 2  

ตำรำงที่ 2 การพิจารณาผลการทดสอบ กรณีเปล่ียนอุปกรณ์ 
ค่ำประสิทธภิำพจำกกำร

ทดสอบ 
ค่ำหน้ำฉลำกแสดงระดบั

ประสิทธภิำพ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ  

รับภำระค่ำพิมพ์ฉลำกฯ 

ด้อยกว่าเดิม ปรับค่าตามการทดสอบใหม ่ ตามจ านวนฉลากฯ ที่คงเหลือ 

เท่าเดิม ใช้ค่าตามหน้าฉลากฯ เดิม - 

ดีกว่าเดิม ใช้ค่าตามหน้าฉลากฯ เดิมหรือตาม

ผลการทดสอบใหม่ 

ตามจ านวนฉลากฯ ที่คงเหลือ 

กรณีเปล่ียนค่า 
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3.7 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ตอบรับผลกำรทดสอบ  
เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับแจ้งผลการทดสอบแล้วผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องท าหนังสือตอบรับผลการ
ทดสอบให้ กฟผ. ไม่ว่าจะรับผลการทดสอบหรือไม่รับผลการทดสอบก็ตามภายใน 30 วันหลังจาก กฟผ. 
แจ้งผลอย่างเป็นทางการหากพ้นก าหนดน้ี กฟผ. จะด าเนินการตามข้อที่ 3.11 การรับภาระค่าใช้จ่าย 
กำรตอบรบัผลทดสอบแบ่งเปน็ 3 กรณี คือ 
  กรณีที่ 1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ รับผลทดสอบ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับผลทดสอบและต้องการติดฉลากฯ โดยต้องยืนยันค่ำที่ได้จำกกำรทดสอบ
พร้อมระบคุ่ำที่ต้องกำรระบุหน้ำฉลำกฯ โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯสำมำรถส ำแดงค่ำ (Declare) เพื่อ
ระบุคำ่หน้ำฉลำกฯ ได้ ดังนี  

ตำรำงที่ 3 การระบุค่าหน้าฉลากฯ 

เม่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ด ำเนินกำรยืนยันค่ำที่ได้จำกกำรทดสอบเรียบร้อยแล้ว สำมำรถด ำเนินกำร
ขอฉลำกฯ โดยระบุจ ำนวนฉลำกฯ ที่ต้องกำร เพื่อให้ กฟผ. รับทรำบและตรวจสอบต่อไป 
  กรณีที่ 2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ขอส่งทดสอบใหม่ 
  กรณีที่ 3 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ไม่รับผลทดสอบ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เลือกระบุไม่ยินดีรับผลการทดสอบ พร้อมระบุสาเหตุที่ไม่รับผลการทดสอบ 
หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการรักษา
สภาพผลการทดสอบน้ัน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถใช้ผลการทดสอบได้อีก และต้องรับผิดชอบค่า
ทดสอบตามข้อ 3.11 

3.8 บริษัทด ำเนินกำรพิมพ์ฉลำกแสดงระดับประสิทธิภำพพลังงำนได้เอง 

 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถพิมพ์ฉลากฯ ได้เอง โดยมีข้อก าหนดดังน้ี 

ข้อ รำยกำร กำรระบุค่ำหน้ำฉลำกฯ 

1 
ประสิทธิภาพ

พลังงานความร้อน
(ร้อยละ) 

ต้องไม่เกินค่าที่ได้จากผลการทดสอบ 
ค่าประสิทธิภาพที่ระบุต้องอยู่ในระดับประสิทธิภาพพลังงานที่ได้รับหรือต่ า
กว่าระดับประสิทธิภาพที่ได้จากผลทดสอบจริงแต่ไม่ต่ ากว่าระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 

2 
ระดับประสิทธิภาพ
พลังงาน 

ต้องไม่ระบุสูงกว่าระดับประสิทธิภาพพลังงานที่ได้รับ  
และสอดคล้องกับค่าประสิทธิภาพที่ระบุ 
ค่าประสิทธิภาพพลังงานที่ระบุสูงสุดไม่เกินร้อยละ 98 
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3.8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเลือกโรงพิมพ์ที่สะดวกต่อการจัดพิมพ์ฉลากฯ โดยด าเนินการขึ้น
ทะเบียนโรงพิมพ์ใหม่ สามารถศึกษารายละเอียดข้อก าหนดได้จาก “คู่มือการขึ้นทะเบียนโรง
พิมพ์” หรือ เลือกโรงพิมพ์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วในระบบของ กฟผ.  

3.8.2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ กรอกข้อมูลรุ่นและจ านวนฉลากที่ต้องการจัดพิมพ์ ผ่านโปรแกรมขอฉลากฯ 
ที่เว็บไซต์ http://labelno5.egat.co.th โดย กฟผ. จะตรวจสอบข้อมูลและส่ังพิมพ์ฉลากฯ ไปยัง
โรงพิมพ์ โรงพิมพ์จะจัดท า Artwork ให้ กฟผ. และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง 
หลังจากน้ัน กฟผ. จะอนุมัติการจัดพิมพ์ และโรงพิมพ์จัดพิมพ์ฉลากฯ ฉบับจริงพร้อมจัดส่งต่อไป 

3.9  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ รับมอบฉลำกแสดงระดับประสิทธิภำพพลังงำน และช ำระค่ำใช้จ่ำย 

   การรับมอบฉลากฯ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังน้ี 
 กรณีที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้ารับฉลากฯ ที่โรงพิมพ์ 
  กรณีที่ 2 โรงพิมพ์ส่งฉลากฯ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านบริษัทขนส่ง   
                   (ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับภาระค่าขนส่ง) 
   เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตรวจรับฉลากฯถูกต้องแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ช าระค่าพิมพ์ฉลากฯ 

ให้แก่โรงพิมพ์ และติดฉลากฯ เพ่ือวางจ าหน่ายต่อไป 
3.10  ข้อปฏิบัติในกำรรับฉลำกแสดงระดับประสิทธิภำพพลังงำนหลังจำกผ่ำนกำรทดสอบ  

3.10.1 หลังจากได้รับฉลากฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องติดฉลากฯ กาต้มน้ าไฟฟ้าในรุ่นน้ันๆ 
ภายในระยะเวลา 2 เดือน  

3.10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องติดฉลากฯ ในรุ่นที่ กฟผ. รับรองให้ตรงกับรุ่นตาม มอก. และจะต้อง
จัดท าเอกสาร ส่งเสริมการขาย และโฆษณาต่อผู้บริโภคในช่ือเดียวกัน โดยการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์เป็นไปตามข้อ 9 

3.10.3 การขอพิมพ์ฉลากฯ ให้ขอได้อย่างต่อเน่ือง ห้ามขอพิมพ์เพ่ือน าไปกักตุน เน่ืองจาก กฟผ. ต้อง
เปล่ียนหน้าฉลากฯ ตามการเปล่ียนแปลงของค่าไฟฟ้า หรือด าเนินมาตรการตามผลการสุ่ม
กลับทดสอบ เป็นต้น และกำต้มน  ำไฟฟ้ำรุ่นใดได้หยุดขอพิมพ์ฉลำกฯ เกิน 2 ปี จะยกเลิก
ฉลำกฯ ในรุ่นนั นๆ 

3.10.4 กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องการเปล่ียนช่ือรุ่น ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท าหนังสือแจ้ง 
สมอ. เพ่ือขอเอกสาร มอก. เมื่อได้รับใบอนุญาตตามช่ือรุ่นใหม่ จึงท าหนังสือขอเปล่ียนช่ือรุ่น
ต่อ กฟผ. 

3.10.5 ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ่น (ตัวอย่างทดสอบฯ) ถ้ามีการเปล่ียนแปลงส่วนประกอบ
อย่างใดอย่างหน่ึงของรุ่นน้ันๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต้องส่งมาทดสอบใหม่ตามขั้นตอน
การทดสอบถ้าไม่ได้แจ้งถือว่าผิดข้อก าหนดของโครงการฯ 
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3.11 กำรรับภำระค่ำใช้จ่ำย 
3.11.1 ค่ำทดสอบประสิทธิภำพกำต้มน  ำไฟฟ้ำ 

กฟผ. รับภาระค่าทดสอบในกรณี ดังน้ี 
-  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้ผลิตในประเทศ ที่ด าเนินการส่งทดสอบตัวอย่างกาต้มน้ าไฟฟ้าเพ่ือ

ทดสอบหาค่าประสิทธิภาพคร้ังแรกของรุ่นน้ันๆ ทั้งน้ีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องส่งเอกสาร
และด าเนินการตามข้อก าหนดโครงการฯ โดยกาต้มน้ าไฟฟ้ารุ่นน้ันต้องได้รับใบอนุญาต
ท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาข้อก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน (แบบ 
มอ.4 หรือ มอ.6) แล้วเท่าน้ัน 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับภาระค่าทดสอบในกรณี ดังน้ี 
- ผู้น าเข้า : รับภาระค่าทดสอบเองทั้งหมด 
- ผู้ผลิตในประเทศ : รับภาระค่าทดสอบในกรณีต่อไปน้ี 

 กรณีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่รับผลทดสอบ และต้องกำรปรับปรุงเพื่อส่ง
ทดสอบใหม่ ในรุ่นเดิม เน่ืองจากการส่งตัวอย่างทดสอบกาต้มน้ าไฟฟ้าคร้ังแรก
ไม่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ หรือผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพ
พลังงานแต่ไม่พอใจผลทดสอบ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องรับภาระค่าทดสอบของ
รุ่นเดิมในคร้ังที่ 2 ขึ้นไป เพ่ือชดเชยกับการทดสอบคร้ังแรก 

 กรณีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่รับผลทดสอบ และไม่ต้องกำรปรับปรุงเพื่อ
ทดสอบใหม่ ในรุ่นเดิม เน่ืองจากการส่งตัวอย่างทดสอบกาต้มน้ าไฟฟ้าคร้ังแรก
ไม่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้อง
รับภาระค่าทดสอบรุ่นอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุ่นเดิมที่ไม่รับผลการทดสอบ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องแจ้งยืนยันผลการทดสอบ และแจ้งจ านวนการขอฉลากฯ 
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ กฟผ. แจ้งผลทดสอบอย่างเป็นทางการ หากพ้น
ก าหนด หลังจากน้ันผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถใช้ผลการทดสอบดังกล่าวได้
อีก และต้องรับผิดชอบค่าทดสอบด้วย 

 กรณีที่กาต้มน้ าไฟฟ้าน้ันเป็นเคร่ืองที่ผลิตจากผู้รับจ้างผลิต (OEM) ถ้าหากส่ง
ตัวอย่างกาต้มน้ าไฟฟ้าทดสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ผู้รับจ้างผลิต 
(OEM) ต้องเป็นผู้รับภาระค่าทดสอบ 

 กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทดสอบผ่านเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานของ
โครงการฯ แล้วไม่ขอพิมพ์ฉลากฯ และไม่ด าเนินการผลิต ภายใน 2 เดือน 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องรับภาระค่าทดสอบในรุ่นน้ัน 
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3.11.2 ค่ำพิมพ์ฉลำกแสดงระดับประสิทธิภำพพลังงำน : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่า
พิมพ์ฉลากฯ 

3.11.3 กรณีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ต้องกำรขอฉลำกฯ เพื่อกำรส่งออกจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ 
สามารถด าเนินการโดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าทดสอบ และรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าฉลากฯ  

4. กำรส่งทดสอบเพ่ือขอฉลำกแสดงระดับประสิทธิภำพพลังงำน 

 ขอบข่ำยกำต้มน  ำไฟฟ้ำที่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรฯ มีดังนี  
- กาต้มน้ าไฟฟ้าชนิดตัวท าความร้อนแบบภายในหรือภายนอก กระแสสลับเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่

ก าหนดไม่เกิน 250 โวลต์ ความจุของน้ าที่ก าหนดไม่เกิน 2.5 ลิตร 

- กาต้มน้ าไฟฟ้า ที่ผลิตทั้งในประเทศหรือน าเข้า เพ่ือจ าหน่ายในประเทศไทย  

- ไม่เป็นรุ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสุ่มทดสอบประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของโครงการฯ  ภายใน 1 ปี นับจาก
การแจ้งผลสุ่มกลับทดสอบประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 

 กำรส่งตัวอย่ำงทดสอบแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
กรณีที่ 1  กำรส่งทดสอบแบบปกติ 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่งทดสอบตัวอย่างกาต้มน้ าไฟฟ้าเพ่ือทดสอบ จ านวน 1 เคร่ือง ต่อ 1 รุ่น ซ่ึง

ต้องมีลักษณะเหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตเพ่ือจ าหน่ายจริง กรณีที่ยังมิได้มีการผลิตและ

จ าหน่ายในตลาดผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งเคร่ืองต้นแบบ (Mock up) เข้าทดสอบ 

กรณีที่ 2 กำรส่งทดสอบเพื่อเทียบรุ่น 

การส่งทดสอบเพ่ือขอเทียบรุ่น หมายถึง กรณีที่กาต้มน้ าไฟฟ้าที่คุณสมบัติเหมือนกันแต่น าไป

ผลิตหลายรุ่นหรือหลายเคร่ืองหมายการค้า ทั้งน้ี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถใช้ผลทดสอบ

เทียบรุ่นกันได้โดยอุปกรณ์หลัก (อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ , ฉนวน ฯ) จะต้องไม่มีการ

เปล่ียนแปลง แต่สามารถเปล่ียนองค์ประกอบอ่ืนๆได้ (สี, ป้ายเคร่ืองหมายการค้า, ฐาน ฯ)  

การเทียบรุ่นกาต้มน้ าไฟฟ้า สามารถเทียบรุ่นได้ไม่จ ากัดจ านวนต่อการยื่นทดสอบคราว

เดียวกัน และสามารถยื่นขอเทียบรุ่นได้ภายหลัง ทั้งกรณีไม่มีผลการทดสอบ และกรณียื่นผล

การทดสอบโดย กฟผ. ก าหนดตัวหลัก (Main Model) ดังน้ี  

- ต้องเป็นรุ่นที่มีการทดสอบจริง โดยสามารถใช้ผลการทดสอบของตัวหลัก  (Main 
Model) ได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ กฟผ. แจ้งผลการทดสอบ จนถึงวันที่ขอเทียบรุ่น 
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- ตัวหลัก (Main Model) ต้องไม่เป็นรุ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสุ่มทดสอบประสิทธิภาพการใช้
ไฟฟ้าของโครงการฯ 

 

5. กำรทดสอบกำต้มน  ำไฟฟ้ำตำมมำตรฐำน  

การทดสอบกาต้มน้ าไฟฟ้าในโครงการฯ จะด าเนินการทดสอบกาต้มน้ าไฟฟ้าที่ห น่วยงานทดสอบ 
ห้องปฏิบัติการที่มีระบบการควบคุมเสถียรภาพทางไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า ความถี่ เป็นต้น มีระบบควบคุมสภาวะ
แวดล้อม เพ่ือเป็นการควบคุมการทดสอบให้อยู่ในสภาวะเดียวโดยตลอดการทดสอบ และห้องปฏิบัติการได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน มอก. 17025 ฉบับปัจจุบัน ซ่ึงมีรายละเอียดการทดสอบดังต่อไปน้ี 

5.1 มำตรฐำนกำรทดสอบ 

- มอก. 2588-2556 ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กาตม้น้ าไฟฟ้า - คุณลักษณะที่ต้องการ
ด้านประสิทธภิาพพลังงาน 

5.2 กำรทดสอบ 
5.2.1 สภำพแวดล้อมกำรทดสอบ 

- อุณหภูมิโดยรอบ 25 ±2°c 
- แรงดันไฟฟ้าทดสอบเข้า 230 ±1% Volt  
- อุณหภูมิของน้ าที่ใช้ในการทดสอบต้องเท่ากับอุณหภูมิโดยรอบ 

5.2.2 อุปกรณ์กำรทดสอบ 

- เคร่ืองวัดอุณหภูมิ มีเกณฑ์ความคาดเคล่ือน ±0.5 °c 
- เคร่ืองวัดก าลังไฟฟ้า (Power Meter) มีเกณฑ์ความคาดเคล่ือน ±0.5 % 

- เคร่ืองบันทึกข้อมูล (Data recorder) 
- หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้า (Variable voltage transformer) 
- แผ่นไม้หนาเรียบ 10 mm. 

- น้ าที่น ามาทดสอบ (ปริมาตรที่ต้องการใช้ขึ้นอยู่กับความจุที่ก าหนดของกาต้มน้ าไฟฟ้าที่
น ามาทดสอบ) 

- นาฬิกาจับเวลา มีเกณฑ์ความคาดเคล่ือน  ±0.1 S 
5.2.3 วงจรกำรทดสอบ 

จะใช้หม้อแปลงปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ต่อกับเคร่ืองมือวัดก าลังไฟฟ้าเพ่ือวัดค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของกาต้มน้ าไฟฟ้า โดยที่ชุดทดสอบกาต้มน้ าไฟฟ้ามีการต่อกับชุดวัดอุณหภูมิ โดยใช้เทอร์
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โมคัปเปิ้ลในการวัดอุณหภูมิ มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลท าการจัดเก็บข้อมูลจากเคร่ืองมือวัดก าลังไฟฟ้า
และชุดวัดอุณหภูมิ 

 
รูปที่ 2 รูปการต่อวงจรหาค่าประสิทธิภาพกาต้มน้ าไฟฟ้า 

5.2.4 ขั นตอนกำรทดสอบ 
- วางกาต้มน้ าไฟฟ้าบนไม้เรียบหนา 10 mm. 
- รินน้ าที่เตรียมไว้ลงในกาต้มน้ าไฟฟ้าเท่ากับความจุที่ก าหนด 
- วางเทอร์มอคับเปิลที่ต าแหน่งประมาณจุดก่ึงกลางมวลของน้ าในกาต้มน้ าไฟฟ้า  
- ปิดฝากาต้มน้ าไฟฟ้า 
- ปรับหม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้าให้ได้แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดป้อนกาต้มน้ าไฟฟ้า  
- บันทึกข้อมูลต่างๆที่อุณหภูมิเร่ิมต้นของน้ า T1 (ที่อุณหภูมิของน้ า 30 oC) และอุณหภูมิ

สุดท้ายของน้ า T2  (ที่อุณหภมูิของน้ า 90 oC) 
- บันทึกค่าก าลังไฟฟ้าเข้า P และเวลาที่ใช้ในการทดสอบ t จากอุณหภูมิของน้ า 30 oC 

จนกระทั่งอุณหภูมิของน้ าถึง 90 oC 
5.2.5 กำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 

รายงานผลการทดสอบกาต้มน้ าไฟฟ้าจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ี 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
- ช่ือผู้ผลิต / น าเข้า 
- ช่ือเคร่ืองหมายการค้า (Brand Name) 
- ช่ือรุ่น (Model) 
- แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด (โวลต์) 

- ความถี่ที่ก าหนด (เฮิรตซ์) 
- ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด (วัตต์) 

- กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด (แอมแปร์) 
ผลการทดสอบ (การทดสอบคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2) 

- ค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุด (วัตต์) 
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- ค่าก าลังไฟฟ้าเฉล่ีย (วัตต์) 
- พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ด้านเข้า (วัตต์-ช่ัวโมง) 
- ปริมาตรน้ า (มิลลิลิตร) 
- อุณหภูมิเร่ิมต้นของน้ า (°c) 
- อุณหภูมิสุดท้ายของน้ า (°c) 
- เวลาที่ใช้ในการทดสอบ (วินาที) 
- ประสิทธิภาพพลังงานความร้อน (ร้อยละ) 
- ระดับประสิทธิภาพ 
ซ่ึงทาง กฟผ. จะด าเนินการจัดระดับประสิทธิภาพ (เบอร์) ตามค่าประสิทธิภาพพลังงาน (ร้อยละ) 
และแจ้งบริษัทต่อไป 
 ผลกำรทดสอบจะรับรองเฉพำะรุ่น (ตัวอย่ำงทดสอบฯ) ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของรุ่นนั น ๆ ภำยหลังกำรทดสอบฯ จะต้องส่งมำทดสอบใหม่
ตำมขั นตอนกำรทดสอบถ้ำมิได้แจ้งถือว่ำผิดข้อก ำหนดของโครงกำร 

 

6. กำรก ำหนดระดับประสิทธิภำพพลังงำน  

กฟผ. ก าหนดระดับประสิทธิภาพพลังงานกาต้มน้ าไฟฟ้าเป็น 4 ระดับ ตั้งแต่ เบอร์ 5, เบอร์ 5 , เบอร์ 5  

และ เบอร์ 5  โดย “กาต้มน้ าไฟฟ้ามีประสิทธิภาพพลังงานสูง ตามจ านวนดาวที่ได้รับสูงสุดที่ 3 ดาว” 
เกณฑ์ระดับประสิทธิภำพพลังงำนของกำต้มน  ำไฟฟ้ำ พิจำรณำจำกค่ำประสิทธิภำพ มีหน่วยเป็น ร้อยละ  

6.1 กำรค ำนวณเกณฑ์ระดับประสิทธิภำพ กำต้มน  ำไฟฟ้ำ 
6.1.1 การค านวณค่าประสิทธิภาพ 

 
 ทั้งน้ีโดยที ่  คือ ประสิทธิภาพพลังงาน เป็น % 
           คือ ปริมาตรน้ าที่ใช้ในการทดสอบ ml 
        T1     คือ อุณหภูมิเร่ิมต้นของน้ า เป็น 30 oC  
               T2  คือ อุณหภูมิสุดท้ายของน้ าเป็น 90 oC (ในกรณีที่เทอร์มอสแตตตัดก่อนถึง 90oC  

     ให้ ลัดวงจรเทอร์มอสแตต เพ่ือให้น้ าในกาต้มน้ า  ไฟฟ้ามีอุณหภูมิ 90 oC  
        t  คือ เวลาในการให้ความร้อนแก่น้ า ตั้งแต่อุณหภูมิของน้ า 30 oC จนถึง 90 oC เป็น s     

P  คือ ก าลังไฟฟ้าเข้าของกาต้มน้ าไฟฟ้าตั้งแต่อุณหภูมิของน้ า 30 oC จนถึง 90 oC เป็น W 



15 

 

 
 

6.2 เกณฑ์ระดับประสิทธิภำพพลังงำนกำต้มน  ำไฟฟ้ำปี ค.ศ. 2019  (เร่ิมใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562) 

ตำรำงที่  4 เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

 

7. รูปแบบฉลำกแสดงระดับประสิทธิภำพพลังงำน  

7.1 รำยละเอียดของฉลำกแสดงระดบัประสิทธิภำพพลังงำน 
รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานมี 4 รูปแบบ โดยแบ่งตามระดับประสิทธิภาพพลังงานตั้งแต่ เบอร์ 
5, เบอร์ 5 , เบอร์ 5  และเบอร์ 5  

 
รูปที่ 3  รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนำดควำมจุ ค่ำประสิทธภิำพ (รอ้ยละ) 
(ลิตร) เบอร์ 5 เบอร์ 5 ★ เบอร์ 5 ★★ เบอร์ 5 ★★★ 
≤ 2.5  90.00 – 91.99 92.00 - 93.99 94.00 – 95.99 ≥ 96.00 
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 รายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานมีดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  รายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
(ขนาดจริง : กว้าง 45 มม.  สูง 57 มม.) 

 ต ำแหน่งที่ 1  แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานที่ได้รับ 

 แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพพลังงานตั้งแต่ เบอร์ 5, เบอร์ 5 , เบอร์ 5  
และ เบอร์ 5  หากกาต้มน้ าไฟฟ้าได้ระดับประสิทธิภาพพลังงานใด ลูกศรจะช้ี

ไปยังช่องที่ระบุระดับเบอร์ 5 หรือสัญลักษณ์ รูป  ตั้งแต่ 1-3 ดาว  
ต ำแหน่งที่ 2  ประเภท ระบุผลิตภัณฑ์ กาต้มน้ าไฟฟ้า 
ต ำแหน่งที่ 3  ค่าไฟฟ้า XXX  (บาท/ปี) แสดงเพ่ือใช้ในการประมาณค่าไฟฟ้าที่ใช้กาต้มน้ าไฟฟ้าต่อปี โดย

สามารถน าไปเปรียบเทียบค่าไฟฟ้ากับรุ่นอ่ืนๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้  
ต ำแหน่งที่ 4  ค่าประสิทธิภาพ XX.XX (หน่วย/ปี) ใช้เปรียบเทียบกับรุ่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันในการ

เลือกซ้ือ 
ต ำแหน่งที่ 5  ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากฯ  

- ยี่ห้อ  XXXX                  
- รุ่น    XXXX 

- ขนาด (ลิตร)  XXX.X ( X.X คิวบิกฟุต) 
ต ำแหน่งที่ 6  เว็บไซต์ โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ 

1 

2 

3 
4 

6 
5 
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หมำยเหตุ  - การคิดค่าไฟฟ้า กาต้มน้ าไฟฟ้า  

  ค่าไฟฟ้าต่อปี (บาท/ปี) = พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (หน่วย/ปี) X อัตราค่าไฟฟ้าเฉล่ีย (บาท/หน่วย) 
 - พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (หน่วย/ปี) = พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (หน่วย/วัน) x จ านวนวันใช้งาน/ปี 
 - พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (หน่วย/วัน) = พลังงานไฟฟ้าทีใ่ช้ (kWh/คร้ัง) x จ านวนคร้ังที่ใช้งาน/วัน  
 - จากผลการศึกษามีการใช้งานกาต้มน้ าไฟฟ้า 2 คร้ัง/วัน 
 - จ านวนวันการใช้งาน/ปี ค านวณที่ 365 วันต่อป ี
 - ค านวณอัตราค่าไฟฟ้าเฉล่ียหน่วยละ 3.96 บาท 

7.2 กำรติดฉลำกแสดงระดบัประสิทธภิำพพลังงำน 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับฉลากฯ แล้วจะต้องติดฉลากฯ ให้ตรงตามรุ่นที่ผ่านการทดสอบ โดยตดิฉลากฯ 1 

ดวงต่อกาต้มน้ าไฟฟ้า 1 เคร่ือง ที่ มุมล่างขวามือ ดังแสดงในรูป 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของกาต้มน้ าไฟฟ้า 
 

8. กำรสุ่มทดสอบกำต้มน  ำไฟฟ้ำที่ได้รับฉลำกแสดงระดับประสิทธิภำพพลังงำน     

 หลังจากกาต้มน้ าไฟฟ้าที่ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานออกจ าหน่ายสู่ตลาด กฟผ. จะ
ด าเนินการสุ่มทดสอบ กาต้มน้ าไฟฟ้า ตัวหลักหรือตัวเทียบรุ่นในกลุ่มเดียวกัน ที่ติดฉลากฯ เพ่ือน ากลับมา
ทดสอบที่หน่วยงานทดสอบ ในที่น้ี คือ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) ว่ายังคงระดับประสิทธิภาพ
ตามที่ กฟผ. รับรอง นอกจากน้ียังเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย ซ่ึง กฟผ. จะสุ่มทดสอบจากร้านค้าปลีกรุ่นละ 
1 ชุดตัวอย่าง โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับภาระค่าตัวอย่างที่ใช้ในการสุ่มทดสอบ และส าหรับ กาต้มน้ าไฟฟ้า 
เคร่ืองหมายการค้าใด ที่ไม่สามารถหาซ้ือได้จากร้านค้าปลีก ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องแจ้งรายช่ือตัวแทนจ าหน่าย
เพ่ือให้ กฟผ. สามารถด าเนินการจัดซ้ือได้ หากไม่สามารถจัดซ้ือจากตัวแทนจ าหน่ายได้ กฟผ. จะสุ่มตัวอย่างรุ่น
ดังกล่าวจากโรงงานผู้ผลิต/น าเข้า โดยไม่แจ้งวัน-เวลาให้ทราบ และหากไม่พบการผลิตในรุ่นดังกล่าว กฟผ. จะ
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ด าเนินการเช่นน้ีอีก 2 คร้ังภายในปีน้ันๆ หากยังไม่พบการผลิต กฟผ. จะยุติการให้ฉลากฯ โดยถือว่าเคร่ืองหมาย
การค้า และรุ่นน้ันๆ ได้ยกเลิกการผลิต ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท าหนังสือแจ้งยกเลิกการผลิตมายัง กฟผ. และ 
กฟผ. จะสุ่มตัวอย่างรุ่นที่มีขนาดใกล้เคียงที่ได้รับฉลากฯ จากโรงงานผู้ผลิต/น าเข้า  มาทดสอบที่หน่วยงานทดสอบ 
(สฟอ.) และหากมีการเปล่ียนแปลงหน่วยงานทดสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

8.1 ขั นตอนกำรด ำเนินกำรสุ่มทดสอบ 
8.1.1 กฟผ. คัดเลือกตัวอย่ำงจำกกำรขอฉลำกฯย้อนหลัง 1 ปี จำก 

- รุ่นที่มีการขอฉลากฯ สูงสุด 
- รุ่นที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ 
- รุ่นที่ไม่ผ่านการสุ่มทดสอบในปีที่ผ่านมา 

- รุ่นที่น าเทคโนโลยีใหม่ มาปรับปรุงกระบวนการผลิต 
8.1.2 กฟผ. สุ่มซื อตัวอย่ำงจำกร้ำนค้ำ 1 ตัวอย่ำง 

- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับภาระค่าตัวอย่าง 

- กฟผ. รับภาระค่าทดสอบ 
8.1.3 กฟผ. ส่งตัวอย่ำงทดสอบ ณ หน่วยงำนทดสอบ ในที่นี  คือ สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
8.1.4 กฟผ. พิจำรณำผลสุ่มทดสอบ ดังนี  

- หากผ่านการสุ่มทดสอบ กฟผ. แจ้งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบและแจ้งรับ
ตัวอย่างคืนที่ กฟผ. ส านักงานใหญ่ หรือหน่วยงานทดสอบ (กรณีผู้ประกอบการช าระค่า
ตัวอย่างแล้ว) 

- หากไม่ผ่านการสุ่มทดสอบ กฟผ. แจ้งผลทดสอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบ และ
แจ้งรับตัวอย่างคืนที่ กฟผ. ส านักงานใหญ่ หรือหน่วยงานทดสอบ (กรณีผู้ประกอบการ
ช าระค่าตัวอย่างแล้ว) โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พิจารณาว่าจะตอบรับผลทดสอบ
หรือไม่ กล่าวคือ 

- ตอบรับผลทดสอบที่ไม่ผ่านการสุ่มทดสอบ เปล่ียนค่าหน้าฉลากฯ หรือแจ้งยกเลิกการ
ผลิต 

- หรือให้ กฟผ. ด าเนินการสุ่มตัวอย่างจากโรงงานผู้ผลิต/น าเข้า หรือคลังสินค้าอีก 1 หรือ 
2 ชุดตัวอย่าง (ต้องมีตัวอย่างไม่น้อยกว่า 30 ชุดตัวอย่าง) โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็น
ผู้ก าหนดจ านวนตัวอย่าง เพ่ือท าการทดสอบและหาค่าเฉล่ีย (ค่าทดสอบและค่าตัวอย่าง
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับภาระ) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องตอบรับการสุ่มตัวอย่าง
เพ่ิมเติมแก่ กฟผ. ภายใน 7 วันท าการ หลังจากได้รับหนังสือแจ้งผลการสุ่มทดสอบจาก 
กฟผ. และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีสินค้าให้ กฟผ. สุ่มกลับภายใน 30 วัน  
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- หากผลทดสอบเฉล่ียผ่านการสุ่มทดสอบ กฟผ. แจ้งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
รับทราบ และแจ้งรับตัวอย่างสุ่มโรงงาน คืนที่หน่วยงานทดสอบ 

- หากผลทดสอบ เฉล่ียไม่ ผ่านการสุ่มทดสอบ กฟผ. แจ้งผลให้ ผู้ เข้า ร่วม
โครงการฯ รับทราบ และแจ้งรับตัวอย่างสุ่มโรงงาน คืนที่หน่วยงานทดสอบ 
พร้อมทั้งแจ้งมาตรการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการกรณีไม่
ผ่านการสุ่มทดสอบ 

8.1.5 กฟผ. เผยแพร่ข้อมูลกำรสุ่มทดสอบ http://labelno5.egat.co.th 

8.2 กำรพิจำรณำผลตำมเกณฑ์กำรสุ่มทดสอบ 
เกณฑ์การสุ่มทดสอบค่าประสิทธิภาพจะต้องเปล่ียนแปลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 (-5%) จากค่าผลทดสอบที่

แสดงอยู่หน้าฉลากฯ  

ตำรำงที่  5 เกณฑ์การสุ่มทดสอบ กาต้มน้ าไฟฟ้า 
กำรทดสอบ เกณฑ์ผำ่นกำรสุ่มทดสอบ 

ค่าประสิทธิภาพ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 
จากค่าประสิทธิภาพที่ระบุหน้าฉลากฯ 

8.2.1 ประเมินผลกำรสุ่มทดสอบ 

- ผลทดสอบจะต้องผ่านตาม หัวข้อการทดสอบ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การสุ่มทดสอบ 
- หากรุ่นที่ถูกสุ่มทดสอบประสิทธิภาพ เป็นรุ่นที่ขอฉลากฯ แบบเทียบรุ่น เป็นตัวหลักหรือตัวเทียบ

รุ่น ให้ถือว่าทุกรุ่นที่ขอเทียบรุ่นในกลุ่มเดียวกันทั้ งหมด มีผลการสุ่มทดสอบประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกัน 

8.3 มำตรกำรกรณีไม่ผ่ำนกำรสุ่มทดสอบ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ต้องปฏิบัติ ดังนี  
8.3.1 กรณีตอบรับผลกำรสุ่มทดสอบ (รอบแรก) ต้องปฏิบัติ ดังนี  

8.3.1.1 กรณีตอบรับผลกำรสุ่มทดสอบ (รอบแรก) เพื่อให้สุ่มตัวอย่ำงเพิ่มเติม 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตอบรับแบบฟอร์มยืนยันการซ้ือคืนผลิตภัณฑเ์บอร์ 5 และยืนยันการยอมรับผล

การสุ่มทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ภายใน 7 วันท าการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จาก กฟผ. และยืนยันความพร้อมให้ กฟผ. สุ่มตัวอย่างจากโรงงาน โดยระบุวันเวลาให้ชัดเจน  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องจัดเตรียมตัวอย่างไว้ จ านวน 30 ชุดตัวอย่าง/รุ่น เพ่ือให้ กฟผ. เลือกสุ่ม
ตัวอย่างจ านวนรุ่นละ 1 หรือ 2 ชุดตัวอย่าง  

3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องซ้ือตัวอย่าง ที่ กฟผ. จัดซ้ือจากท้องตลาดกลับคืนในราคาที่ กฟผ. ซ้ือมา 
โดยหน่วยงานบัญชีและงบประมาณจะด าเนินการออกใบแจ้งหน้ี เพ่ือให้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
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ด าเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารใบแจ้งหน้ี และน าใบเสร็จการซ้ือคืน
มารับตัวอย่างที่หน่วยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน 15 วันหลังจากช าระเงินซ้ือคืน 
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กฟผ. จะงดการจ่ายฉลากฯ รุ่นอ่ืน ๆ และพิจารณางดขึ้นทดสอบเพ่ือ
ขอฉลากฯ ส าหรับรุ่นใหม่ และ กฟผ. จะท าหนังสือแจ้งให้มารับตัวอย่างคืนภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่รับหนังสือ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กฟผ. จะด าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบ กฟผ. 
ฉบับที่ 26 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

8.3.1.2 กรณีตอบรับผลกำรสุ่มทดสอบ (รอบแรก) เพื่อเปลี่ยนค่ำหน้ำฉลำกฯ 

1. หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่ทดสอบได้จริง 
(เบอร์ 5) ตามที่ได้แจ้งยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอให้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ด าเนินการติดต่อกองส่งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (กสอ-ย.) ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้า
และกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือ กฟผ. จะได้ด าเนินการปรับค่าหน้าฉลากฯ ตามจริงของรุ่นดังกล่าว
ต่อไป 

2. กรณีเปล่ียนค่าหน้าฉลากฯ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร, แคตตาล็อค ที่
เก่ียวข้องโดยแก้ไขให้ถูกต้องตามผลทดสอบที่ได้รับ และแจ้งรายละเอียดเพ่ือให้ กฟผ. ตรวจสอบ 

3. ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานที่มีอยู่ทั้งหมดให้ กฟผ. 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องซ้ือตัวอย่าง ที่ กฟผ. จัดซ้ือจากท้องตลาดกลับคืนในราคาที่ กฟผ. ซ้ือมา 
โดยหน่วยงานบัญชีและงบประมาณจะด าเนินการออกใบแจ้งหน้ี เพ่ือให้บริษัทด าเนินการซ้ือคืน
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารใบแจ้งหน้ี และน าใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอย่างที่
หน่วยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน 15 วันหลังจากช าระเงินซ้ือคืน หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าว กฟผ. จะงดการจ่ายฉลากฯ รุ่นอ่ืน ๆ และพิจารณางดขึ้นทดสอบเพ่ือขอฉลาก
ฯ ส าหรับรุ่นใหม่ และ กฟผ. จะท าหนังสือแจ้งให้มารับตัวอย่างคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับ
หนังสือ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กฟผ. จะด าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 26 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

8.3.1.3 กรณีตอบรับผลกำรสุ่มทดสอบ (รอบแรก) เพื่อยกเลิกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ 

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯต้องตอบรับผลการทดสอบ ไม่ขอใช้สิทธิ์การสุ่มตัวอย่างจากโรงงาน (สุ่มรอบ 2) 
และถือว่าผลการทดสอบรอบแรก (สุ่มจากท้องตลาด) เป็นที่ส้ินสุด 

2.  ยุติการเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ในรุ่นดังกล่าว โดยไม่สามารถด าเนินการใดๆ 
เก่ียวกับการส่งทดสอบการติดฉลากเบอร์ 5 และอ่ืนๆ ทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปี 

3.  ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพที่มีอยู่ทั้งหมดให้ กฟผ.  
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4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องซ้ือตัวอย่าง ที่ กฟผ. จัดซ้ือจากท้องตลาดกลับคืนในราคาที่ กฟผ. ซ้ือมา 
โดยหน่วยงานบัญชีและงบประมาณจะด าเนินการออกใบแจ้งหน้ี เพ่ือให้บริษัทด าเนินการซ้ือคืน
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารใบแจ้งหน้ี และน าใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอย่างที่
หน่วยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน 15 วันหลังจากช าระเงินซ้ือคืน หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าว กฟผ. จะงดการจ่ายฉลากฯ รุ่นอ่ืน ๆ และพิจารณางดขึ้นทดสอบเพ่ือขอฉลาก
ฯ ส าหรับรุ่นใหม่ และ กฟผ. จะท าหนังสือแจ้งให้มารับตัวอย่างคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับ
หนังสือ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กฟผ. จะด าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 26 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

8.3.2 กรณีไม่ผ่ำนกำรสุ่มทดสอบ (รอบสอง) ต้องปฏิบัติ ดังนี  
8.3.2.1 กรณีตอบรับผลกำรสุ่มทดสอบ (รอบสอง) เพื่อเปลี่ยนค่ำหน้ำฉลำกฯ 

1. หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องการติดฉลากแสดงระดบัประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่ทดสอบได้จริง (เบอร์ 
5) ตามที่ได้แจ้งยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด าเนินการติดตอ่
กองส่งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (กสอ-ย.) ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพ่ือสังคม 
เพ่ือ กฟผ. จะได้ด าเนินการปรับค่าหน้าฉลากฯ ตามจริงของรุ่นดังกล่าวต่อไป 

2. กรณีเปล่ียนค่าหน้าฉลากฯ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร, แคตตาล็อค ที่เก่ียวข้อง
โดยแก้ไขให้ถูกต้องตามผลทดสอบที่ได้รับ และแจ้งรายละเอียดเพ่ือให้ กฟผ. ตรวจสอบ 

3. ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานที่มีอยู่ทั้งหมดให้ กฟผ. 
8.3.2.2 กรณีตอบรับผลกำรสุ่มทดสอบ (รอบสอง) เพื่อยกเลิกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ 

1. ยุติการเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ในรุ่นดังกล่าวโดยไม่สามารถด าเนินการใด ๆ 
เก่ียวกับการส่งทดสอบการติดฉลากฯ เบอร์ 5 และอ่ืนๆ ทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปี  

2. ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพที่มีอยู่ทั้งหมดให้ กฟผ. 
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รูปที่ 6 ขั้นตอนการสุ่มทดสอบประสิทธิภาพ 
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9. กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์  

 เพ่ือให้การด าเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของ ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะโฆษณาประชาสัมพันธ์โดย
อ้างอิงหรือใช้ข้อมูลของโครงการฯ ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มี การผลิตและจ าหน่ายสู่ตลาดประเทศไทยแล้วเท่าน้ัน 
ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ กฟผ. 
จึงได้ให้มีข้อก าหนดโฆษณาประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ดังน้ี 

9.1  เพ่ือเป็นข้อมูลว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในประเทศไทยจริง 
กฟผ. ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด าเนินการดังน้ี 

9.1.1  ผู้เข้าร่วมโครงการฯที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน จะต้องด าเนินการผลิต
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดภายใน 2 เดือนหลังจากที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจาก 
กฟผ. โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องแจ้งแผนการผลิต และ/หรือแสดงหลักฐานเอกสารที่
เก่ียวข้องที่เช่ือได้ว่ามีการผลิตและจ าหน่ายสู่ตลาดประเทศไทยจริง 

9.1.2  เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีการผลิต และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่นดังกล่าว 
กฟผ. จะด าเนินการส ารวจตลาด โดยส ารวจจากรายช่ือผู้แทนจ าหน่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯแจ้ง
ไว้จ านวน 3 รายเป็นอย่างน้อยและผู้แทนจ าหน่ายจะต้องสามารถส่งผลิตภัณฑ์รุ่นน้ันๆ ให้กับ 
กฟผ.ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมในด้านการตลาด (โครงสร้างใหม่ ยังด าเนินการหรือไม่?) 

9.1.3 กฟผ. มีสิทธิที่จะพิจารณา โดยใช้ข้อมูลที่ กฟผ. เช่ือว่าผลิตภัณฑ์รุ่นดังกล่าวไม่ได้มีการผลิต
ส าหรับตลาดประเทศไทยในเวลาน้ันๆ จริง 

9.1.4 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องแจ้งข้อมูลการประมาณการการผลิตผลิตภัณฑ์ในแต่ละรุ่นและแจ้งรุ่นที่
มีแผนด าเนินการผลิตพร้อมรุ่นที่ยกเลิกการผลิตให้ กฟผ. เป็นรายปี 

9.2  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าข้อมูลของ กฟผ. ไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์
ที่ได้มีการผลิต/น าเข้าและจ าหน่ายในตลาดในประเทศไทย ตามที่ กฟผ. ได้ก าหนดไว้ในข้อ 9.1 ข้างต้น
แล้วเท่าน้ัน 

9.3  ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้ด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ ที่ได้ฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานจาก 
กฟผ. ตามข้อก าหนดหรือ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. จะแจ้งยกเลิก
การเข้าร่วมโครงการฯ ของผลิตภัณฑ์รุ่นน้ันๆ โดยทางโทรสาร และ/หรือจดหมายลงทะเบียน ผู้เข้าร่วม
โครงการฯจะต้องด าเนินการดังน้ี 
 ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะต้องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์รุ่นน้ันที่

อ้างอิงข้อมูลของ กฟผ. หรือ ที่ กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ 



24 

 

และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ไม่ให้เผยแพร่สู่สาธารณะภายใน 2 วันนับจากวันที่ กฟผ. แจ้ง
โดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 

9.4  ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อ 9.3 หรือได้ปฏิบัติตามข้อ 9.3 แล้วและได้มีการ
ด าเนินการเป็นคร้ังที่ 2 กฟผ. จะด าเนินการดังต่อไปน้ี 

  9.4.1  กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
9.4.2  หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อไป กฟผ. จะแจ้งประกาศในส่ือ,  ส่ิงพิมพ์ 

และเว็บไซต์ labelno5.egat.co.th เก่ียวกับการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ กฟผ. 
เห็นสมควร 

9.5  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าข้อมูลที่ไดรั้บจาก กฟผ. ไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ หากมีการอ้างอิงถึง
ฉลากฯ ในการประชาสัมพันธ์ต้องมีหมายเหตุเฉพาะรุ่นที่ผ่านการรับรองโดย กฟผ. เท่าน้ัน  

9.6   ห้ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใช้ข้อความระบุว่าเป็นผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา 

9.7   การน าภาพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไปจัดพิมพ์ประกอบโฆษณา สามารถจัดท าได้โดยให้
แสดงส่วนประกอบทั้งหมดของฉลากฯ และหากมีการระบุช่ือรุ่นพร้อมข้อมูลในฉลากฯ ให้ใช้ได้เฉพาะ
กับผลิตภัณฑ์ในรุ่นน้ันๆ เท่าน้ัน 

9.8   การน าโลโก้ ตราสัญลักษณ์ กฟผ. และฉลากฯ ไปใช้ ต้องได้รับการอนุญาตจาก กฟผ. 
  9.9 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานที่สามารถลงโฆษณาได้ 
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 9.10  รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานที่สามารถแสดงบนกล่องบรรจุภัณฑ์ ต้องเป็นฉลากฯ ที่

ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 เท่าน้ัน พิมพ์ 1 สี ตัวอย่าง เช่น 

 
 
 

 
 

 

 

 

 9.11 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานที่ไม่สามารถลงโฆษณาได้ ตัวอย่าง เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของโครงการฯ ในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กฟผ. 

จะด าเนินการ ดังน้ี 
ครั งที่ 1    กฟผ. แจ้งเตือน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปรับปรุงแก้ไข ในประเด็นดังกล่าว  
ครั งที่ 2  กฟผ. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ์รุ่นน้ันๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยขอ

ฉลากฯ คืนทั้งหมด และห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์ใดๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ์รุ่นน้ัน โดยอ้างอิง
ข้อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ์ ของ กฟผ. 

ครั งที่ 3   กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเวลา 1 ปี โดยยกเลิกฉลากฯ 
ทุกรุ่น และงดการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ พร้อมทั้งประกาศลงเว็บไซต์ของ กฟผ. ให้ประชาชน
รับทราบ 

หมำยเหตุ  หากผู้ประกอบการ (พิจารณาในนามผู้รับจ้างผลิต ผู้จ้างผลิต ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้จัดจ าหน่ายของ
เคร่ืองหมายการค้าน้ันๆ) กระท าการปลอม หรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
ผลิตภัณฑ์ กฟผ. จะด าเนินการตามมาตรการคร้ังที่ 3 ทันที และด าเนินการตามกฎหมาย 
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10. เครื่องหมำยรับรองฉลำกแสดงระดับประสิทธิภำพพลังงำน  

 กฟผ. ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน เป็นเคร่ืองหมายซ่ึงเจ้าของ
เคร่ืองหมายใช้รับรองคุณภาพสินค้าหรือบริการผู้อ่ืนว่าคุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ  

 เคร่ืองหมายรับรองเมื่อจดทะเบียนแล้วเจ้าของเคร่ืองหมายมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เคร่ืองหมายที่ได้
จดทะเบียนไว้ กรณีผู้ อ่ืนละเมิดในเคร่ืองหมาย เจ้าของมี สิทธิ ฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายได้ ถ้าผู้ อ่ืนน า
เคร่ืองหมายไปจดทะเบียนซ้ าสามารถฟ้องให้เพิกถอนได้  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานน้ีมีการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองต่อกระทรวงพาณิชย์ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส านักงานใหญ่ 
ตั้งอยู่เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์   ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 เป็น
ผู้ด าเนินการ 
 การจดทะเบียนแล้วจะได้รับการคุ้มครอง 10 ปี เมื่อครบก าหนดแล้วสามารถต่ออายุไปได้คราวละ 10 ปี
ผู้ประกอบการที่จะได้รับเคร่ืองหมายรับรองสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 จาก กฟผ. ได้จะต้องมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปน้ี 

10.1   บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงท าการผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด มีสิทธิที่
จะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานได้จาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการอนุญาตที่
ได้ให้เคร่ืองหมายรับรอง 

10.2  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานน้ีใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยอาจผลิตในประเทศหรือน าเข้า
จากต่างประเทศ และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดตามเอกสารข้อก าหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5  

10.3   การอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะต้องเป็นไปตามแบบและเง่ือนไขที่ก าหนด
ตามบทบัญญัติของกฎหมายแห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับในขณะน้ัน  และตามข้อก าหนดของโครงการ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กฟผ. ซ่ึงก าหนดวิธีการควบคุมและป้องกันการใช้เคร่ืองหมายโดยมิชอบ  
ทั้งน้ีผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไขข้อก าหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
รวมทั้งช้ีแจงรายละเอียดของตัวสินค้าในด้านประโยชน์ที่มีต่อการประหยัดพลังงานให้มากที่สุดเท่าที่จะ
สามารถกระท าได้ 

10.4   การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จาก กฟผ. และปฏิบัติตามเง่ือนไขของข้อก าหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ก าหนดไว้
เท่าน้ัน 

10.5   ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะต้องปรากฏที่ตัวสินค้าตามหลักเกณฑ์การติดฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพพลังงาน โดยสามารถเห็นได้ชัดเจนและต้องใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
พลังงานตามรูปแบบและสีที่ก าหนดโดย กฟผ. เท่าน้ัน 
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10.6   บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะต้องยินยอมให้ 
กฟผ. เข้าตรวจสอบสถานที่ได้เสมอ เพ่ือตรวจสอบว่ามีการใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

10.7   การอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานอาจถูกเพิกถอนได้ หากผู้ได้ รับอนุญาต
น าไปใช้ผิดไปจากข้อบังคับน้ี หรือเมื่อ กฟผ. ได้รับการร้องเรียนจากผู้ซ้ือสินค้าหรือ กฟผ. ตรวจสอบ
ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

10.8   ผู้ที่กระท าการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของ กฟผ. ถือเป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจ าคุกหรือทั้ งจ าทั้งปรับ กฟผ. จะ
ด าเนินการตามกฎหมายทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด 

11. หน่วยงำนและสถำนที่ติดต่อ  

11.1  ผู้รับผิดชอบ  : กองส่งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า  
     ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพ่ือสังคม  
     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส านักงานใหญ่ 
11.2  สถานที่ติดต่อ    : เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย  
     จังหวัดนนทบุรี 11130 
11.3  หมายเลขโทรศัพท์   
  ข้อก าหนดโครงการฯ : 0 2436 4721 และ 0 2436 4728 
  งานทดสอบ           :  0 2436 4721 และ 0 2436 4796  
 งานฉลากฯ             :  0 2436 4722 และ 0 2436 4727 
 งานด้านการตลาด   :  0 2436 4723 และ 0 2436 4726 
 งานสุ่มทดสอบ    :  0 2436 4713 และ 0 2436 4716 
11.4 หมายเลขโทรสาร    :  0 2436 4792 

 

12. เอกสำรอ้ำงอิง  

1. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,“มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กาต้มน้ าไฟฟ้า: 
คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน มอก. 2588 – 2556”, กระทรวงอุตสาหกรรม , 
กทม, 2556  

2. http://labelno5.egat.co.th 
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13. ภำคผนวก 

ภำคผนวก 
แบบฟอร์ม กฟผ. 
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- ตัวอย่างหนังสือยืนยัน/ยอมรับข้อก าหนดโครงการฯ 

 


