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โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  

เตารีดไฟฟา 

1. บทนํา 

โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เปนภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. ไดกําหนดเกณฑมาตรฐาน

ระดับประสิทธิภาพพลังงานและดําเนินการใหมีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีผานเกณฑ

มาตรฐานตามขอกําหนดรวมถึงการสนับสนุนคาใชจาย ไดแก คาทดสอบ(เฉพาะผูผลิตในประเทศ) และคาโฆษณา

ประชาสัมพันธ  

1.1 ความเปนมาของโครงการ 

รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการอนุรักษพลังงาน รณรงคใหประชาชนรูคุณคาและใชไฟฟาอยางประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปนมาตรการใหระดับหนวยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองคการของรัฐ ซ่ึงมีบทบาทอยางชัดเจนในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

และสังคม จึงไดดําเนินการเพ่ือใหเกิดอุปกรณไฟฟาหรือผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูงและรณรงคใหมีการใชอุปกรณ

ไฟฟาหรือผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูงดังกลาวซ่ึงตอบสนองจุดมุงหมายใหการใชไฟฟาของประเทศเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการใชพลังงานโดยรวมของประเทศ 

เม่ือวันท่ี  20 กันยายน 2536 กฟผ. ได เปดตัว “โครงการประชารวมใจ ประหยัดไฟฟา” (Together 

Conservation) ซ่ึงโครงการฯ ไดดําเนินการผลักดันใหเกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณไฟฟา

หรือผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูงดวยการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5

หรือ ฉลากเบอร 5) โดยสนับสนุนและสงเสริมใหมีการผลิต/นําเขา จําหนาย เพ่ือใหเกิดการเลือกใชอุปกรณไฟฟาหรือ

ผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูง จนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเปนท่ีเชื่อถือและรูจักกันแพรหลายในปจจุบัน 

ป 2550 เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา กฟผ. จึงไดเปลี่ยนชื่อเปน “โครงการ

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5” ภายใตโครงการใหญ “รักพอ ใชพลังงานอยางพอเพียง” และไดรับความรวมมือและ

การสนับสนุนจากผูประกอบการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนําเขาอุปกรณไฟฟาหรือผลิตภัณฑ

ประสิทธิภาพสูงมาโดยตลอด ทําใหการดําเนินโครงการฯ เปนไปอยางราบรื่น  

ในโอกาสท่ีดําเนินโครงการฯ ครบ 25 ป เม่ือเดือนกันยายน 2561 กฟผ. ไดมีเปดตัวรูปแบบฉลากฯ ใหม 

โดยแสดงระดับประสิทธิภาพเปนเบอร 5, เบอร 5 ★, เบอร 5 ★★และเบอร 5 ★★★เนื่องจากฉลากฯ เดิม 

แสดงระดับประสิทธิภาพท่ีเบอร 1-5 ผูประกอบการสวนใหญจะขอเพียงเบอร 5 เทานั้น ดังนั้น เพ่ือเปนการเพ่ิม
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ความชัดเจนของผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑระดับประสิทธิภาพเบอร 5 และเปนขอมูลแกผูบริโภคให

ตัดสินใจไดงายข้ึนอีกท้ังเปนการตอบสนองความตองการของประชาชน กฟผ. จึงปรับฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพพลังงานรูปแบบใหม กําหนดเริ่มติดฉลากฯ และวางจําหนายพรอมกันในเดือนมกราคม 2562  

1.2 วัตถุประสงค 

 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 มุงรณรงคสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาอยางรูคุณคา มีประสิทธิภาพ 

และอยางยั่งยืน ดวยวัตถุประสงคในการดําเนินโครงการฯ ดังนี้ 

- รณรงคใหผูผลิต/ผูนําเขา ผลิตและนําเขาอุปกรณไฟฟาหรือผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพสูงและจําหนายใน

ราคาท่ีเหมาะสม รวมท้ังผลักดันใหเกิดตลาดอุปกรณไฟฟาหรือผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

- จูงใจและเสริมสรางทัศนคติการประหยัดไฟฟาแกประชาชน โดยใหความรูและสรางความเขาใจท่ีถูกตอง

เก่ียวกับการใชพลังงานไฟฟาอยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 

- เปนทางเลือกของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

- สนับสนุนและแสวงหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ ดานการประหยัดไฟฟา รวมท้ังการบริหารการใช

ไฟฟาเพ่ือนําพลังงานไฟฟามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูบริโภค 

1.3 ประโยชนท่ีไดรับ 

- เปนการสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลรวมถึงการ

ประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 

- ประชาชนมีขอมูลในการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาและผลิตภัณฑเพิ่มมากขึ้นโดยพิจารณาจาก

คาไฟฟา คาประสิทธิภาพ และราคา เปนตน 

- สามารถชวยลดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาลงมีการใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

- กอใหเกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 

- การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด สูชั้นบรรยากาศ 

- ลดเงินตราออกตางประเทศและลดการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศในการผลิตไฟฟา 

2. รายละเอียดการดําเนินโครงการที่ผานมา 

การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เตารีดไฟฟา ไดมีการจัดการประชุมและกิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง โดยไดรับความรวมมือจากผูเขารวมโครงการฯ ซ่ึงในแตละการประชุมหรือกิจกรรมไดมีวาระสําคัญ ดังนี้ 
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วันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 แจงขอมูลดานการตลาด การศึกษาเกณฑระดับประสิทธิภาพและ

ขอบขายคุณสมบัติเตารีดไฟฟา มาตรฐานท่ีใชในการทดสอบพรอม

อธิบายวิธีการทดสอบ  

วันท่ี 15 มิถุนายน 2554  ผูแทนจากหนวยงานทดสอบ อธิบายวิธีการทดสอบเตารีดไฟฟา ตาม

มาตรฐาน IEC 60311 พรอมชมการสาธิตการทดสอบท่ีหองทดสอบ 

วันท่ี 10 สิงหาคม 2554 กําหนดวิธีการทดสอบเบื้องตน และพิจารณากําหนดระดับมาตรฐาน

ความเรียบของผาเปนเกณฑ แผนการดําเนินการติดฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาเพ่ือวางจําหนายและตําแหนงการติดฉลากฯ

พรอมแจงขอกําหนดโครงการฯ เรื่องการสุมกลับทดสอบ 

วันท่ี 26 ธันวาคม 2554  พิธีลงนามความรวมมือ (MOU) โครงการฯ เตารีดไฟฟาระหวางผูประกอบการ 

กับ กฟผ. 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2555 พิจารณาและกําหนดเกณฑระดับมาตรฐานความเรียบของผา พรอมแจง

ขนาดฉลากฯ และตําแหนงการติดฉลากฯ รวมถึงวันเริ่มสงทดสอบ 

วันท่ี 29 สิงหาคม 2555 พิจารณาทบทวนและกําหนดเกณฑระดับประสิทธิภาพ และระดับ

มาตรฐานความเรียบของผา พรอมท้ังแจงขอกําหนดโครงการฯ เรื่องการ

เทียบรุน 

วันท่ี 16 ตุลาคม 2555 พิจารณารายละเอียดขอมูลท่ีแสดงคาหนาฉลากฯ การคํานวณคาไฟฟา 

และขอกําหนดโครงการฯ เรื่องการสุมกลับทดสอบ 

วันท่ี 1 มกราคม 2556 เริ่มติดฉลากฯ เตารีดไฟฟา เพ่ือวางจําหนายสูทองตลาดครั้งแรก 

วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 แจงการปรับวิธีการสุมทดสอบผลิตภัณฑเบอร 5 โดยท่ีประชุมมีมติ

เห็นชอบวิธีการสุมทดสอบตามคาหนาฉลากฯ ตามรูปแบบใหม 

 วันท่ี 23 มีนาคม 2561 กําหนดเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงาน ป ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) 

และ กําหนดเริ่มติดฉลากฯ เพ่ือวางจําหนาย ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 

2562 

วันท่ี 1 มกราคม 2562  เริ่มติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานรูปแบบใหม เตารีดไฟฟา 

เพ่ือวางจําหนายสูทองตลาดครั้งแรก 

วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 พิจารณาเพ่ิมขอบขายเตารีดไฟฟาแบบหมอตมแยก และปรับเกณฑ

ประสิทธิภาพพลังงานใหม 

ซ่ึงขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เตารีดไฟฟา ยังคงดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง 
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3. ข้ันตอนการขอเขารวมโครงการ 

 

รูปท่ี 1 ข้ันตอนการขอเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เตารีดไฟฟา 
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3.1 ยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ 

ผูผลิต/ผูนําเขา และ/หรือผูจัดจําหนายท่ีประสงคเขารวมโครงการฯ ตองยืนยัน/ยอมรับขอกําหนด

โครงการฯ โดยผูมีอํานาจลงนามหรือผูไดรับมอบอํานาจลงนามพรอมประทับตราบริษัท ในหนังสือยืนยัน/

ยอมรับขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เตารีดไฟฟา และสงกลับท่ีกองสงเสริม

ประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา ฝายบริหารดานการใชไฟฟาและกิจการเพ่ือสังคม กฟผ. สํานักงานใหญ ท้ังนี้ 

หนังสือยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เตารีดไฟฟามีผลบังคับใช 2 ป

ปฏิทิน หรือจนกวาจะมีการแกไขขอกําหนดโครงการฯ 

3.2 การสงทดสอบ 

ผูเขารวมโครงการฯ ตองทําหนังสือบริษัทแจงขอทดสอบและเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 

5 พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) โดยจะตองกรอกขอมูลบริษัทฯ และขอมูลผลิตภัณฑเตารีดไฟฟา 

ตามรุนท่ีตองการขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน แสดงดังแบบฟอรม EI-01 ถึง EI-02 ใน

ภาคผนวก ซ่ึงการรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของเตารีดไฟฟา กฟผ. พิจารณาจาก

รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน ซ่ึงไดมาจาก 2 กรณี ดังนี้ 

3.2ก กรณีไมมีผลการทดสอบ ผูเขารวมโครงการฯ จะตองจัดสงตัวอยางเตารีดไฟฟาพรอมกับ

ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตาม

มาตรฐาน (มอ.4) ในกรณีผลิตในประเทศ หรือใบอนุญาตทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีมีพระ

ราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพ่ือจําหนายในราชอาณาจักร (มอ.6) 

ในกรณีนําเขา ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. 366 - 2547 เตารีดไฟฟา 

เฉพาะดานความปลอดภัยและเอกสารประกอบ เพ่ือให กฟผ. ออกใบนําสงผลิตภัณฑเพ่ือ

ทดสอบใหกับหองปฏิบัติการท่ี กฟผ. กําหนด ดําเนินการทดสอบคาประสิทธิภาพตอไป กรณี

ผูผลิตในประเทศ กฟผ. เปนผูรับภาระคาทดสอบ โดยรายละเอียดการรับภาระคาใชจายอ่ืนๆ 

แสดงดังขอท่ี 3.11 การรับภาระคาใชจาย 

   3.2ข  กรณีย่ืนผลการทดสอบ ผูเขารวมโครงการฯ ตองลงลายมือชื่อรับรองผลการทดสอบทุกหนา 

โดยมีผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานเตารีดไฟฟาเปนไปตามขอ 5.1 มาตรฐานการ

ทดสอบ และทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบท่ีไดรับการรับรองตาม มอก. 17025ฉบับ

ปจจุบัน หรือหองปฏิบัติการทดสอบท่ี กฟผ. รับรอง ซ่ึงสามารถทดสอบตามขอกําหนด

โครงการฯ ได ผูเขารวมโครงการฯ สามารถยื่นผลการทดสอบท่ีมีอายุไมเกิน 2 ป นับจาก

วันท่ีแจงผลการทดสอบตามใบรายงานผลการทดสอบพรอมกับเอกสารประกอบ เพ่ือให 

กฟผ. ดําเนินการตรวจสอบกอนแจงผลทดสอบผูเขารวมโครงการฯ ตองแสดงรายละเอียด

ขอมูลตามแบบฟอรม กฟผ. และสงเอกสารประกอบ ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 เอกสารท่ีเก่ียวของในการเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

ลําดับ เอกสาร 

ผูผลิต 

และ

จําหนาย 

ผูนํา

เขา 

ผูรับจาง

ผลิต 

(OEM) 

การสมัครเขารวมโครงการ 

1 หนังสือยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ✔ 

2 

ใบรับแจงประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (รง.2) หรือใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน (รง.4) หรือใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบกิจการในนิคม

อุตสาหกรรม (กนอ.) หรือใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม* 
✔ - ✔ 

3 ใบทะเบียนภาษีมลูคาเพ่ิม (ภพ.20)* ✔ 
4 หนังสือรับรองจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)* ✔ 
5 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา* ✔(ถามี) 

6 หนังสือมอบอํานาจ1 ✔(ถามี) 

 

หมายเหตุ1เอกสารยืนยนั/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ รวมท้ังเอกสารการขอสงทดสอบ การขอฉลากฯหรือเอกสารท่ียื่นกับ

โครงการฯ น้ัน ตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามหรือผูไดรับมอบอํานาจ กรณลีงนามโดยผูไดรบัมอบอํานาจบรษัิทตองสงหนังสือ

มอบอํานาจให กฟผ. ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมผูไดรบัมอบอํานาจ 

การสงทดสอบ 

7 
หนังสือขอสงทดสอบ (ใบปะหนา) ลงนามบริษัท ผูเขารวมโครงการฯพรอม

ประทับตราบริษัท (ถามี) 

✔ 

8 แบบแจงความจํานงขอเขารวมโครงการ (EI-01)  

✔ ✔ ✔- ผูรับ

จางผลิต 

- ผูจางผลติ 

9 แบบรายการขอมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบเตารีดไฟฟา (EI-02) ✔ 
10 แบบฟอรมรูปถาย ✔ 
11 เอกสาร มอก.366-2547 (มอ.4 หรือ มอ.6) ✔ 

การขอรับฉลากฯ 

13 
หนังสือตอบรับผลการทดสอบ (ใบปะหนา) ลงนามบริษัท ผูเขารวมโครงการฯ

พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) 
✔ 

14 แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเตารีดไฟฟา (EI-03) ✔ 
หมายเหตุ *เอกสารดังกลาว สงครั้งแรกท่ีเขาทดสอบและสงปละ 1 ครั้ง 
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3.3 กฟผ. ตรวจสอบเอกสาร 

ในการสงเอกสารเตารีดไฟฟาเขาทดสอบตองเปนไปตามขอ 4 การสงเพ่ือขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ

พลังงาน พรอมพิจารณาการรับภาระคาใชจายเปนไปตามขอ 3.11 กฟผ. จะตรวจรายละเอียดเอกสารวา

ครบถวนและถูกตองหรือไม หากไมครบถวนจะแจงใหทราบทางโทรศัพท หรือ อีเมล 

3.4 กฟผ. กําหนดวันสงตัวอยางทดสอบเตารีดไฟฟาท่ีหนวยงานทดสอบ(กรณีไมมีผลทดสอบ) 

หลังจาก ตรวจสอบวาเอกสารครบถวนและถูกตองเรียบรอยแลว กฟผ. จะนัดวันสงตัวอยางและวัน

ทดสอบเตารีดไฟฟา ซ่ึงผูเขารวมโครงการฯ ตองดําเนินการสงตัวอยางเตารีดไฟฟาท่ีหนวยงานทดสอบ

รายละเอียดการสงเตารีดไฟฟาเพ่ือเขารวมโครงการฯ เปนไปตามขอ 4 

3.5 หนวยงานทดสอบดําเนินการทดสอบเตารีดไฟฟาตามมาตรฐานท่ี กฟผ. กําหนด(กรณีไมมีผลทดสอบ) 

เม่ือหนวยงานทดสอบรับตัวอยางทดสอบเตารีดไฟฟาไว จะตรวจสอบรายละเอียดเตารีดไฟฟา ซ่ึง

รายละเอียดของตัวอยางทดสอบจะตองตรงกับรายละเอียดในเอกสารท่ีผูเขารวมโครงการฯ ยื่นแบบแจง

ความจํานงขอทดสอบเตารีดไฟฟา และแบบรายการขอมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบเตารีดไฟฟา (EI-

02) จากนั้น หนวยงานทดสอบดําเนินการทดสอบเตารีดไฟฟาตามมาตรฐาน - IEC 60311 Electric irons 

for household or similar use : Methods for measuring performanceหลังจากการทดสอบแลว

เสร็จ หนวยงานทดสอบจะสงผลทดสอบให กฟผ. 

3.6 กฟผ. แจงผลการทดสอบเตารีดไฟฟาใหผูเขารวมโครงการฯ ทราบ 

กฟผ. จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจงผลการทดสอบพรอมระดับประสิทธิภาพใหผูเขารวมโครงการฯ 

ทราบ โดยการกําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงาน เปนไปตามขอ 6  

หมายเหตุ 

- กรณีผู เขารวมโครงการฯ เปนผูรับภาระคาใชจายทดสอบ ผู เขารวมโครงการฯ ตอง

ดําเนินการชําระเงินใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากไดรับใบแจงคาบริการทดสอบจาก 

หนวยงานทดสอบ หากยังไมชําระเงินท่ีหนวยงานทดสอบ กฟผ. จะยังไมแจงผลการทดสอบ

ใหกับผูเขารวมโครงการฯ และไมทดสอบเตารีดไฟฟารุนอ่ืนดวย 

- กรณีเตารีดไฟฟารุนท่ีทดสอบและไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานแลวมีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางหรืออุปกรณท่ีมีผลตอคาประสิทธิภาพตองสงตัวอยางเตารีดไฟฟาเพ่ือ

หาคาประสิทธิภาพใหมในการทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไปพิจารณาผลการทดสอบเปนไปตาม

ตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 การพิจารณาผลการทดสอบกรณีเปลี่ยนอุปกรณ 

คาประสิทธิภาพจากการ

ทดสอบ 

คาหนาฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพ 

ผูเขารวมโครงการฯ  

รับภาระคาพิมพฉลาก 

ดอยกวาเดิม ปรับคาตามการทดสอบใหม ตามจํานวนฉลากฯ ท่ีคงเหลือ 

เทาเดิม ใชคาตามหนาฉลากฯ เดิม - 

ดีกวาเดิม ใชคาตามหนาฉลากฯ เดิมหรือตาม

ผลการทดสอบใหม 

ตามจํานวนฉลากฯ ท่ีคงเหลือ 

กรณีเปลี่ยนคา 

 

3.7 ผูเขารวมโครงการฯ ตอบรับผลการทดสอบ  

เม่ือผูเขารวมโครงการฯ ไดรับแจงผลการทดสอบแลวผูเขารวมโครงการฯ ตองทําหนังสือตอบรับผลการ

ทดสอบให กฟผ. ไมวาจะรับผลการทดสอบหรือไมรับผลการทดสอบก็ตามภายใน 30 วันหลังจาก กฟผ. 

แจงผลอยางเปนทางการหากพนกําหนดนี้ กฟผ. จะดําเนินการตามขอท่ี 3.11 การรับภาระคาใชจาย 

การตอบรบัผลทดสอบแบงเปน 2 กรณี คือ 

 กรณีท่ี 1 ผูเขารวมโครงการฯ รับผลทดสอบ 

ผูเขารวมโครงการฯ รับผลทดสอบและตองการติดฉลากฯ โดยสงแบบฟอรม ของ กฟผ.ดังนี้ 

-    แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเตารีดไฟฟา(EI-03) ซ่ึงผูเขารวมโครงการฯ ตอง

ยืนยันคาท่ีไดจากการทดสอบพรอมระบุคาท่ีตองการระบุหนาฉลากฯ โดยผูเขารวม

โครงการฯสามารถสําแดงคา (Declare) เพ่ือระบุคาหนาฉลากฯ ได ดังนี ้

ตารางท่ี 3 การระบุคาหนาฉลาก 

 

   

ขอ รายการ การระบุคาหนาฉลากฯ 

1 คาประสิทธิภาพ 

- ตองไมเกินคาท่ีไดจากผลการทดสอบ 

- คาประสิทธิภาพท่ีระบุตองอยูในระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไดรับ

หรือต่ํากวาระดับประสิทธิภาพจากผลทดสอบจริงแตไมตํ่ากวาระดับ

ประสิทธิภาพพลังงานเบอร 5 

2 
ระดับประสิทธิภาพ

พลังงาน 

ตองไมระบุสูงกวาระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไดรับ และสอดคลองกับ

คาประสิทธิภาพท่ีระบุ 

8 

 



  กรณีท่ี 2 ผูเขารวมโครงการฯ ไมรับผลทดสอบ 

ผูเขารวมโครงการฯ กรอกแบบรายการตอบรับผลการทดสอบเตารีดไฟฟา (EI-03) ระบุไม

ยินดีรับผลการทดสอบ พรอมระบุสาเหตุท่ีไมรับผลการทดสอบ 

หากผูเขารวมโครงการฯ ไมตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนด กฟผ. สงวน

สิทธิ์ในการรักษาสภาพผลการทดสอบนั้น ผูเขารวมโครงการฯ ไมสามารถใชผลการทดสอบได

อีก และตองรับผิดชอบคาทดสอบตามขอ 3.11 

3.8 บริษัทดําเนินการพิมพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไดเอง 

 ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ผูเขารวมโครงการฯ สามารถพิมพฉลากฯ ไดเอง โดยมีขอกําหนด ดังนี้ 

3.8.1  ผูเขารวมโครงการฯ สามารถเลือกโรงพิมพท่ีสะดวกตอการจัดพิมพฉลากฯ โดยดําเนินการ 

ข้ึนทะเบียนโรงพิมพใหม สามารถศึกษารายละเอียดขอกําหนดไดจาก “คูมือการข้ึนทะเบียน 

โรงพิมพ” หรือ เลือกโรงพิมพท่ีข้ึนทะเบียนแลวในระบบของ กฟผ.  

3.8.2  ผูเขารวมโครงการฯ กรอกขอมูลรุนและจํานวนฉลากท่ีตองการจัดพิมพ ผานโปรแกรมขอ

ฉลากฯ ท่ีเว็บไซต http://labelno5.egat.co.th โดย กฟผ. จะตรวจสอบขอมูลและสั่งพิมพ

ฉลากฯ ไปยังโรงพิมพ โรงพิมพจะจัดทํา Artwork ให กฟผ. และผู เขารวมโครงการฯ 

ตรวจสอบความถูกตอง หลังจากนั้น กฟผ. จะอนุมัติการจัดพิมพ และโรงพิมพจัดพิมพฉลากฯ 

ฉบับจริงพรอมจัดสงตอไป 

3.9  ผูเขารวมโครงการฯ รับมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานและชําระคาใชจาย 

   การรับมอบฉลากฯ แบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

 กรณีท่ี 1 ผูเขารวมโครงการฯ เขารับฉลากฯ ท่ีโรงพิมพ 

 กรณีท่ี 2 โรงพิมพสงฉลากฯ ใหผูเขารวมโครงการฯ ผานบริษัทขนสง 

(ผูเขารวมโครงการฯ เปนผูรับภาระคาขนสง) 

   เม่ือผูเขารวมโครงการฯ ตรวจรับฉลากฯ ถูกตองแลว ผูเขารวมโครงการฯ ชําระคาพิมพฉลากฯ 

ใหแกโรงพิมพ และติดฉลากฯ เพ่ือวางจําหนายตอไป 

3.10 ขอปฏิบัติในการรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานหลังจากผานการทดสอบ 

3.10.1 หลังจากไดรับฉลากฯ ผูเขารวมโครงการฯ จะตองติดฉลากฯ เตารีดไฟฟาในรุนนั้นๆ ภายใน

ระยะเวลา 2 เดือน  

3.10.2 ผูเขารวมโครงการฯ ตองติดฉลากฯ ในรุนท่ี กฟผ. รับรองใหตรงกับรุนตาม มอก. และจะตอง

จัดทําเอกสาร สงเสริมการขาย และโฆษณาตอผูบริโภคในชื่อเดียวกัน โดยการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธเปนไปตามขอ9 
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3.10.3 การขอพิมพฉลากฯ ใหขอไดอยางตอเนื่อง หามขอพิมพเพ่ือนําไปกักตุน เนื่องจาก กฟผ. ตอง

เปลี่ยนหนาฉลากฯ ตามการเปลี่ยนแปลงของคาไฟฟา หรือดําเนินมาตรการตามผลการสุม

ทดสอบ เปนตน และเตารีดไฟฟารุนใดไดหยุดขอพิมพฉลากฯ เกิน 2 ป จะยกเลิกการ

รับรองฉลากฯ ในรุนนั้นๆ 

3.10.4 กรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯ ตองการเปลี่ยนชื่อรุน ใหผูเขารวมโครงการฯ ทําหนังสือแจง 

สมอ. เพ่ือขอเอกสาร มอก. เม่ือไดรับใบอนุญาตตามชื่อรุนใหม จึงทําหนังสือขอเปลี่ยนชื่อรุน

ตอ กฟผ. 

3.10.5 ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุน (ตัวอยางทดสอบฯ) ถามีการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบ

อยางใดอยางหนึ่งของรุนนั้นๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะตองสงมาทดสอบใหมตามข้ันตอน

การทดสอบถาไมไดแจงถือวาผิดขอกําหนดของโครงการฯ 

3.11 การรับภาระคาใชจาย 

3.11.1 คาทดสอบประสิทธิภาพเตารีดไฟฟา 

กฟผ. รับภาระคาทดสอบในกรณี ดังนี้ 

-  ผูเขารวมโครงการฯ ผูผลิตในประเทศ ท่ีดําเนินการสงทดสอบตัวอยางเตารีดไฟฟาเพ่ือ

ทดสอบหาคาประสิทธิภาพครั้งแรกของรุนนั้นๆ ท้ังนี้ผูเขารวมโครงการฯ ตองสงเอกสาร

และดําเนินการตามขอกําหนดโครงการฯ โดยเตารีดไฟฟารุนนั้นตองไดรับใบอนุญาตทํา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกาขอกําหนดใหเปนไปตามมาตรฐาน (แบบ 

มอ.4 หรือ มอ.6) แลวเทานั้น 

ผูเขารวมโครงการฯ รับภาระคาทดสอบในกรณี ดังนี้ 

- ผูนําเขา : รับภาระคาทดสอบเองท้ังหมด 

- ผูผลิตในประเทศ : รับภาระคาทดสอบในกรณีตอไปนี้ 

 กรณีผูเขารวมโครงการฯ ไมรับผลทดสอบ และตองการปรับปรุงเพ่ือสง

ทดสอบใหม ในรุนเดิม เนื่องจากการสงตัวอยางทดสอบเตารีดไฟฟาครั้งแรกไม

ผานเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ หรือผานเกณฑระดับ

ประสิทธิภาพพลังงานแตไมพอใจผลทดสอบ ผูเขารวมโครงการฯ ตองรับภาระ

คาทดสอบของรุนเดิมในครั้งท่ี 2 ข้ึนไป เพ่ือชดเชยกับการทดสอบครั้งแรก 

 กรณีผู เขารวมโครงการฯ ไมรับผลทดสอบ และไมตองการปรับปรุงเพ่ือ

ทดสอบใหม ในรุนเดิม เนื่องจากการสงตัวอยางทดสอบเตารีดไฟฟาครั้งแรกไม

ผานเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ ผูเขารวมโครงการฯ ตอง

รับภาระคาทดสอบรุนอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุนเดิมท่ีไมรับผลการทดสอบ 
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 ผูเขารวมโครงการฯ ตองแจงยืนยันผลการทดสอบ และแจงจํานวนการขอฉลากฯ 

ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจงผลทดสอบอยางเปนทางการ หากพน

กําหนด หลังจากนั้นผูเขารวมโครงการฯ ไมสามารถใชผลการทดสอบดังกลาวได

อีก และตองรับผิดชอบคาทดสอบดวย 

 กรณีท่ีเตารีดไฟฟาท่ียื่นขอทดสอบโดยผูรับจางผลิต (Original Equipment 

Manufacturer : OEM) ถาหากสงตัวอยางเตารีดไฟฟาทดสอบแลวไมผาน

เกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานการพิจารณา ผูรับจางผลิต (OEM) ตองเปนผู

รับภาระคาทดสอบ 

 กรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯ ทดสอบผานเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของ

โครงการฯ แลวไมขอพิมพฉลากฯ และไมดําเนินการผลิต ภายใน 2 เดือน 

ผูเขารวมโครงการฯ ตองรับภาระคาทดสอบในรุนนั้น 

3.11.2 กรณีผูเขารวมโครงการฯ ตองการขอฉลากฯ เพ่ือการสงออกจําหนายในตางประเทศ 

สามารถดําเนินการโดยผูเขารวมโครงการฯ จะเปนผูรับภาระคาทดสอบ และรับภาระ

คาใชจายในการจัดทําฉลากฯ 

4. การสงทดสอบเพ่ือขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

• ขอบขายเตารีดไฟฟาท่ีสามารถสงเขารวมโครงการฯมีดังนี้ 

- ประเภท  เตารีดไฟฟาแบบแหง(Dry Type) 

   เตารีดไฟฟาแบบไอน้าํ(Steam Type) 

   เตารีดไอน้ําแบบมีหมอตมแยก (Steam Iron System) 

- เตารีดไฟฟาทุกขนาดวัตต ใชงานกับไฟฟากระแสสลับเฟสเดียว ความถ่ีท่ีกําหนด 50 Hz แรงดันไฟฟาท่ี

กําหนดไมเกิน 250 V 

- เตารีดไฟฟาท่ีผลิตท้ังในประเทศหรือนําเขา เพ่ือจําหนายในประเทศไทย  

- ไมเปนรุนท่ีไมผานเกณฑการสุมทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟาของโครงการฯภายใน 1 ป นับจาก

การแจงผลสุมกลับทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟา 

  ท้ังนี้ เตารีดไฟฟาดังกลาว ตองผานการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตารีดไฟฟา เฉพาะ

ดานความปลอดภัย มอก. 366 -2547  

• การสงตัวอยางทดสอบผูเขารวมโครงการฯ จะตองสงเตารีดไฟฟา ตาม วัน เวลาท่ีกําหนด ท่ีหนวยงาน

ทดสอบ หรือการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ  

11 

 



การสงตัวอยางทดสอบแบงออกเปน 2 กรณี คือ 

กรณีท่ี 1 การสงทดสอบแบบปกติ  

ผูเขารวมโครงการฯ สงทดสอบเตารีดไฟฟาเพ่ือทดสอบจํานวน 1 เครื่อง ตอ 1 รุน ซ่ึงตองมี

ลักษณะเหมือนกันกับผลิตภัณฑท่ีจะผลิตเพ่ือจําหนายจริง   

กรณีท่ี 2 การสงทดสอบเพ่ือเทียบรุน 

การเทียบรุน หมายถึง การใชผลการทดสอบเตารีดไฟฟาเพียง 1 รุน เปนคาแทนผลการทดสอบ

เตารีดไฟฟารุนอ่ืนๆ ได โดยเตารีดไฟฟารุนท่ีใชผลรวมตองมีคุณสมบัติท่ีมีผลตอคาประสิทธิภาพ

เหมือนกัน เพียงเปลี่ยนแปลงขอมูลผลิตภัณฑ เชน  เปลี่ยนชื่อรุน ชื่อเครื่องหมายการคา สี เปนตน 

การเทียบรุน ผูเขารวมโครงการฯจะตองสงตัวอยางเตารีดไฟฟาในรุนท่ี กฟผ. สุมเลือกเพ่ือทําการ

ทดสอบ ท้ังนี้สามารถเทียบรุนไดไมจํากัดจํานวนรุนในการยื่นขอทดสอบคราวเดียวกันเทานั้น  

 

5. การทดสอบเตารีดไฟฟาตามมาตรฐาน 

การทดสอบเตารีดไฟฟาในโครงการฯ จะดําเนินการทดสอบเตารีดไฟฟา ซ่ึงมีรายละเอียดการทดสอบ

ดังตอไปนี้ 

5.1 มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบเตารีดไฟฟา ดําเนินการทดสอบท่ีหนวยงานทดสอบ หองปฏิบัติการท่ีมีระบบการควบคุมความ

เสถียรภาพทางไฟฟา เชน แรงดันไฟฟา ความถ่ี โดยมีระบบควบคุมสภาวะแวดลอม เพ่ือเปนการควบคุมการ

ทดสอบใหอยูในสภาวะเดียวโดยตลอดการทดสอบ 

มาตรฐานการทดสอบเตารีดไฟฟาโครงการฯ  

- IEC 60311 Edition 4.1:2006-02 Electric irons for household or similar use – Methods for 

measuring performance 

- ขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เตารีดไฟฟา 

5.2 ขอบขายการทดสอบ 

-  ทดสอบการใชพลังงานไฟฟาในการเพ่ิมความรอน 

-   ทดสอบการใชพลังงานไฟฟาในการรีดผา 

-   ทดสอบความเรียบของผา 

5.3 การทดสอบ 

5.3.1 ขอกําหนดท่ัวไป 

5.3.1.1 ควบคุมอุณหภูมิภายในหองทดสอบใหอยูในพิกัดคา 23 ±2°C ตลอดการทดสอบ 

5.3.1.2 ควบคุมคาแรงดันไฟฟาปอนเขา 220 V ±1% ตลอดการทดสอบ 
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5.3.1.3 ระหวางการทดสอบตองไมมีการไหลเวียนของอากาศ 

5.3.2 เครื่องมือทดสอบ 

5.3.2.1 ชุดวัดอุณหภูมิ ประกอบดวย สายเทอรมอคัปเปล เสนผานศูนยกลางไมเกิน 0.3 mm ความ

เท่ียงตรงไมนอยกวา Class 1 ใน IEC 60051-1 แผนเงินกลมเสนผานศูนยกลาง 10 mm 

หนา 1 mm วางบนแทงเซรามิกใสสายเทอรมอคัปเปลแยกเสน (รูปท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ชุดวัดอุณหภูมิ 

5.3.2.2 ท่ีตั้ง 3 ขา สูงจากฐานไมต่ํากวา 100 mm (รูปท่ี 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ท่ีตั้ง 3 ขา 

a

b

mm100〉h
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5.3.2.3 ผาฝายมาตรฐาน ISO 150-F  

5.3.2.4 แทนทดสอบการรีดตามมาตรฐาน IEC 60311 Edition 4.1:2006-02 (รูปท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อุปกรณทําผายับ (รูปท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 อุปกรณทําผายับ 

รูปท่ี 4 แทนทดสอบการรีด 
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5.3.2.5 เครื่องบันทึกขอมูล  

5.3.2.6 เครื่องวัดกําลังไฟฟา 

5.3.2.7 มัลติมิเตอร 

5.3.2.8 นาฬิกาจับเวลา 

5.3.3 วิธีทดสอบการใชพลังงานในการเพ่ิมความรอน (ชวงทําอุณหภูมิ) 

5.3.3.1 แยกประเภทการเตรียมการทดสอบชวงทําอุณหภูมิตามการใชงาน  

- สําหรับเตารีดแบบแหง ใหวางเตารีดไฟฟาบนสวนตั้ง 

- สําหรับเตารีดไฟฟาแบบไอน้ําที่มีการเติมน้ําในภาชนะบรรจุน้ําที่อยูในตัวเตารีด

ไฟฟา ใหวางเตารีดไฟฟาไวบนสวนต้ัง แลวเติมน้ํากลั่นท่ีมีอุณหภูมิ 20 ±2 °C ปริมาตร

ตามท่ีผูผลิตระบุ  

- สําหรับเตารีดไฟฟาแบบไอน้ําท่ีมีการตมน้ําจากภาชนะบรรจุน้ําหรือหมอตมน้ําแยก

ตางหาก ใหวางเตารีดไฟฟาไว ณ ท่ีวางเตารีดไฟฟา (ชุดตมน้ํา) แลวเติมน้ํากลั่นที่มี

อุณหภูมิ 20 ±2 °C ปริมาตรตามท่ีผูผลิตระบุ 

5.3.3.2 ตั้งเทอรมอสแตต (Thermostat) เพ่ือใหอุณหภูมิเฉลี่ยของแผนฐาน (Sole plate) เปน 

190±10 °C และสําหรับเตารีดไฟฟาแบบไอน้ําใหปรับอุปกรณคุมคาการจายไอน้ําไวท่ี

คาสูงสุด ถาอุณหภูมิไมเปนไปตามท่ีกําหนดใหถือวาเตารีดดังกลาวไมผานมาตรฐาน 

5.3.3.3 ปอนแรงดันไฟฟา 220 V ±1% 

5.3.3.4 บันทึกคาพลังงานไฟฟาท่ีใช ชวงทําอุณหภูมิ (E1) จนถึงเตารีดไฟฟาเขาสูสภาวะคงตัว

(Steady) ท่ีอุณหภูมิเฉลี่ยของแผนฐานเปน 190 ±10 °C  

5.3.3.5 สําหรับการบันทึกอุณหภูมิเฉลี่ยของแผนฐานจะตองคํานวณ จากคาอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุด

ท่ีเขาสูสภาวะคงตัว โดยคาอุณหภูมิเฉลี่ยของแผนฐานไดจากอุณหภูมิสูงสุด 5 คา และคา

อุณหภูมิต่ําสุด 5 คาดังแสดงตามรูปท่ี 5 ซ่ึงคาอุณหภูมิเฉลี่ยของแผนฐานตองอยูในชวง 190 

±10 °C จึงจะใชในการทดสอบไดและนําคามาใชในการตั้งคาการทดสอบได 
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รูปท่ี 6 กราฟแสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแผนฐานหลังจากปอนแหลงจายไฟฟา 

5.3.4 วิธีทดสอบการใชพลังงานในการรีดผา(ชวงรีดผามาตรฐาน 10 นาที) 

5.3.4.1 เตรียมผาทดสอบ 

- นําผาฝายมาตรฐาน ISO 105-F ขนาด ขนาด 600 mm X 1500 mm โดยแบงผา

ออกเปน 5 แถบ แถบละ 300 mm (ไมตัด แตขีดดวยปากกา) เก็บไวท่ีอุณหภูมิ 23 ±2 

°C เปนเวลาอยางนอย 48h 

- คลี่ผาออกแลวพรมดวยน้ําอุนอุณหภูมิ 45 ±5°C ใหท่ัว จนกระท่ังมวลของผาเพ่ิมข้ึน 

10 - 15% ของมวลผาแหง  

- มวนผาหลวมๆ เก็บไวท่ีอุณหภูมิ 30 ±2 °C ความชื้นสัมพัทธ 90 - 95%RH เปนเวลา

อยางนอย 24 h แตไมเกิน 72 h 

5.3.4.2 ตั้งเทอรมอสแตต เพ่ือใหอุณหภูมิเฉลี่ยของแผนหนาฐานเปน200 ±10 °C และสําหรับเตารีด

ไฟฟาแบบไอน้ํา ใหเติมน้ํากลั่นท่ีอุณหภูมิ 20 ±2 °C ปรับคาอุปกรณสําหรับการผลิตไอน้ําไว

ท่ีคาสูงสุด 

5.3.4.3 ปอนแรงดันไฟฟา 220 V ±1% 

5.3.4.4 นําผาฝายมาตรฐานตามขอ 5.3.4.1 มาวางไวบนแทนทดสอบการรีด 

5.3.4.5 ใหรีดผาฝายมาตรฐาน ซ่ึงเตารีดไฟฟาตองวางตุมน้ําหนัก 3 kg บนมือจับของเตารีดไฟฟา 

โดยการเริ่มตนรีดแถบริมสุดดานหนึ่ง แลวรีดแถบถัดไปๆ ตามลําดับจนถึงแถบสุดทายอีก

ดานหนึ่ง แลวใหทําซํ้าโดยการรีดแถบเริ่มตนแลวถัดไปๆ ใหมเปนวัฏจักร เปนคาบ 10 min 

ดังนี้ 

5.3.4.6 สําหรับเตารีดไฟฟาแบบแหง ทําการรีดผาทันทีหลังจากเทอรมอสแตต ตัดรอบทํางานท่ี 3 

โดยใหรีดทีละแถบๆ ละ 20 s และพักระหวางการรีดของแตละแถบ 10 s 
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5.3.4.7 สําหรับเตารีดไฟฟาแบบไอน้ําท่ีมีการเติมน้ําในภาชนะบรรจุน้ําท่ีอยูในตัวเตารีดไฟฟา ทํา

การรีดผาหลังจากเทอรมอสแตต ตัดรอบทํางานท่ี 3 แลวจายไอน้ําสูงสุดอีก 15 ±1 s โดย

ใหรีดแบบมีไอน้ําทีละแถบๆ ละ 5 s สลับกับแบบไมมีไอน้ําทีละแถบๆ 15 s และพักระหวาง

การรีดของแตละแถบ 10 s 

5.3.4.8 สําหรับเตารีดไฟฟาแบบไอน้ําท่ีมีการตมน้ําจากภาชนะบรรจุน้ําหรือหมอตมน้ําแยกตางหาก 

ทําการรีดผาหลังจากเทอรมอสแตต ตัดรอบทํางานท่ี 3 แลวจายไอน้ําสูงสุดอีก 15 ±1s โดย

ใหรีดแบบมีไอน้ําทีละแถบๆ ละ 5 s สลับกับแบบไมมีไอน้ําทีละแถบๆ 15 s และพักระหวาง

การรีดของแตละแถบ 10 s บันทึกพลังงานไฟฟา ชวงรีดผามาตรฐาน 10 min (E2)  

5.3.5 การคํานวณ 

5.3.5.1 คาพลังงานไฟฟาท่ีใชรวม (Etotal) หาไดจากการคํานวณ ดังสมการนี้  

    Etotal = E1 + (6xE2) 

ท้ังนี้โดยท่ี E1 : พลังงานไฟฟาท่ีใช ชวงทําอุณหภูมิ (kWh) 

 E2 : พลังงานไฟฟาท่ีใช ชวงรีดผามาตรฐาน 10 นาที (kWh) 

5.3.6 การทดสอบความเรียบของผา 

5.3.6.1 เตรียมผายับ 

- นําผาฝายมาตรฐาน ISO 105-F ขนาด 140 mm X 300 mm เก็บไวท่ีอุณหภูมิ 20 ± 

5 °C เปนเวลาอยางนอย 48h 

- คลี่ผาออกแลวพรมดวยน้ําอุนอุณหภูมิ 45 ±5°C ใหท่ัว จนกระท่ังมวลของผาเพ่ิมข้ึน 

10 - 15% ของมวลผาแหง  

- มวนผาหลวมๆ เก็บไวท่ีอุณหภูมิ 30 ±2 °C ความชื้นสัมพัทธ 90 - 95%RH เปนเวลา

อยางนอย 24 h แตไมเกิน 72 h 

- นําผาท่ีเตรียมไวพันกับอุปกรณทําผายับใสในท่ียึด (fixture) และดึงดวยแรง 1 N และ

นําอุปกรณทําผายับเก็บไวในตูอบความชื้นท่ีมีอุณหภูมิ 30 ±2 °C ความชื้นสัมพัทธ 90 

- 95%RH เปนเวลา 30 min 

- นําผาทดสอบออกจากอุปกรณทําผายับ และเก็บในตูอบความชื้นท่ีมีอุณหภูมิ 30± 2°C 

ความชื้นสัมพัทธ 90 - 95% RH เปนเวลา 2 - 24 h กอนนําไปทดสอบ 

5.3.6.2 ตั้งเทอรมอสแตต เพ่ือใหอุณหภูมิเฉลี่ยท่ีแผนฐานเปน200 ± 10 °C และสําหรับเตารีดแบบ

ไอน้ํา ใหเติมน้ํากลั่นท่ีอุณหภูมิ 20 ±2 °C ปรับคาอุปกรณคุมคาการจายไอน้ําไวท่ีคาสูงสุด 

5.3.6.3 ปอนแรงดันไฟฟา 220 V±1% 

5.3.6.4 นําผาฝายมาตรฐานออกจากตูอบความชื้น คลี่ออกชาๆ วางไวบนแทนทดสอบการรีด 
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5.3.6.5 ใหรีดผาฝายมาตรฐาน ซ่ึงเตารีดไฟฟาตองวางตุมน้ําหนัก 3 kg บนมือจับของเตารีดไฟฟา

ตามรูปท่ี 6 โดยเริ่มตนการรีด ใหปลายของเตารีดไฟฟารีดบนผาท่ีปลายดานนอกของผายับ

ท่ีคลี่ออกแลว ตามรูปท่ี 7 และดึงเตารีดในแนวนอนดวยความเร็ว 0.1 ±0.03 min/s ท่ี

ตําแหนงเหนือแผนฐาน 20 mm รีดผา 1 รอบ 

- สําหรับเตารีดไฟฟาแบบแหง ทําการรีดผาทันทีหลังจากเทอรมอสแตต ตัดรอบทํางานท่ี 3 

- สําหรับเตารีดไฟฟาแบบไอน้ําท่ีมีการเติมน้ําในภาชนะบรรจุน้ําท่ีอยูในตัวเตารีดไฟฟา 

ทําการรีดผาหลังจากเทอรมอสแตต ตัดรอบทํางานท่ี 3 แลวจายไอน้ําอีก 15 ±1 s 

- สําหรับเตารีดไฟฟาแบบไอน้ําท่ีมีการตมน้ําจากภาชนะบรรจุน้ําหรือหมอตมน้ําแยก

ตางหาก ทําการรีดผาหลังจากเทอรมอสแตต ตัดรอบทํางานท่ี 3 แลวจายไอน้ําอีก 15 

±1 s 

5.3.6.6 เม่ือรีดเสร็จ ใหนําผาท่ีทดสอบ เก็บไวท่ีความชื้นสัมพัทธ 65±15%RH เปนเวลา 24 ±4 h 

5.3.6.7 นําผาท่ีทดสอบวางท่ีแทนระนาบเพ่ือประเมินระดับมาตรฐานความเรียบของผาโดย

เปรียบเทียบระดับมาตรฐานความเรียบของผาตามรูปท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 การวางตุมน้ําหนักบนตัวเตารีดไฟฟา 
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รูปท่ี 8 การวางเตารีดไฟฟาเพ่ือทดสอบความเรียบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9 ระดับมาตรฐานความเรียบของผา 

5.3.7 การรายงานผลการทดสอบ 

รายงานผลการทดสอบเตารีดไฟฟาจะตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

5.3.7.1 ขอมูลผลิตภัณฑ 

- ชื่อเครื่องหมายการคา (Brand Name) 

- ชื่อรุน (Model), ขนาด (Rated Capacity) และประเภท (Type) 

- พิกัดแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด, ความถ่ีไฟฟา และกําลังไฟฟาท่ีกําหนด 
5.3.7.2 ขอมูลขณะทดสอบ 

1 
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2 3 

7 

4 

 

 

5 
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- วันท่ีทําการทดสอบ 

- พลังงานไฟฟาท่ีใช 
5.3.8 ขอมูลผลการทดสอบ 

5.3.8.1 ขอมูลผลิตภัณฑ 

- ขนาดของเตารีดไฟฟา 

- อุณหภูมิของหองขณะทดสอบ 

- พลังงานไฟฟาท่ีใช 
o คาพลังงานไฟฟาท่ีใชในการเพ่ิมความรอน 
o คาพลังงานไฟฟาท่ีใชในการรีดผา 
o คาพลังงานไฟฟาท่ีใชรวม (Etotal) 

- ระดับมาตรฐานความเรียบของผาจากการทดสอบการรีดผา 

6. การกําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงาน  

 กฟผ. กําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงานเตารีดไฟฟาเปน 4 ระดับ ตั้งแต เบอร 5, เบอร 5 , เบอร 5 

 และ เบอร 5  โดย“เตารีดไฟฟามีประสิทธิภาพพลังงานสูง ตามจํานวนดาวท่ีไดรับสูงสุดท่ี 3 ดาว” 

 เกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานเตารีดไฟฟาป ค.ศ. 2020 (เริ่มใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม2563) 

ตารางท่ี 4 เกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

ผลิตภัณฑ 

ระดับ 

ความ

เรียบ 

ใชพลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชัว่โมง) 

เบอร 5 เบอร 5 เบอร 5 เบอร 5 

1. เตารีดไฟฟาแบบแหง ≤4 0.24-0.21 0.20-0.17 0.16-0.13 ≤ 0.12 

2. เตารีดไฟฟาแบบไอน้ํา ≤3 0.51-0.40 0.39-0.28 0.27-0.16 ≤ 0.15 

3. เตารีดไฟฟาแบบหมอตมแยก ≤2 1.05-1.02 1.01-0.98 0.97-0.94 ≤ 0.93 

7. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน  

7.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานมี 4 รูปแบบ โดยแบงตามระดับประสิทธิภาพพลังงานตั้งแต 

เบอร 5, เบอร 5 , เบอร 5  และเบอร 5  
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รูปท่ี 10 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

  รายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานมีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 11 รายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

(ขนาดจริง : กวาง 25 มม.  สูง 30 มม.) 

 

 ตําแหนงท่ี 1 แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไดรับ 

 แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพพลังงานตั้งแต เบอร 5, เบอร 5 , เบอร 5  

และ เบอร 5  หากเตารีดไฟฟาไดระดับประสิทธิภาพพลังงานใด ลูกศรจะชี้ไป

ยังชองท่ีระบุระดับเบอร 5 หรือสัญลักษณรูป  ตั้งแต 1-3 ดาว  

ตําแหนงท่ี 2 ประเภท ระบุผลิตภัณฑ เตารีดไฟฟา 

1 

2 

3 
4 

6 

5 
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ตําแหนงท่ี 3 คาไฟฟา XXX  (บาท/ป) แสดงเพ่ือใชในการประมาณคาไฟฟาท่ีใชเตารีดไฟฟาตอป โดย

สามารถนําไปเปรียบเทียบคาไฟฟากับรุนอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดใกลเคียงกันได  

ตําแหนงท่ี 4 คาประสิทธิภาพ XX.XX (กิโลวัตต-ชั่วโมง)ใชเปรียบเทียบกับรุนท่ีมีขนาดใกลเคียงกันใน

การเลือกซ้ือ 

ตําแหนงท่ี 5 ขอมูลของผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองฉลากฯ  

- ยี่หอ  XXXX 

- รุนXXXX 

- ขนาด XXXX (วัตต)   

ตําแหนงท่ี 6 เว็บไซต โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 แสดงขอมูลผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรอง

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 และขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ 

หมายเหตุ - การคิดคาไฟฟา เตารีดไฟฟา  

     -   คาไฟฟาตอป (บาท/ป) = พลังงานไฟฟาท่ีใช (หนวย/ป) X อัตราคาไฟฟาเฉลี่ย (บาท/หนวย) 

- พลังงานไฟฟาท่ีใช (หนวย/ป) = พลังงานไฟฟาท่ีใช (หนวย/ชัว่โมง) X จํานวนชัว่โมงใชงาน/ป   

- จํานวนชั่วโมงใชงาน/ป = 200 ชั่วโมง 

   -  คํานวณอัตราคาไฟฟาเฉลี่ยหนวยละ 3.96 บาท 

7.2  การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

ผูเขารวมโครงการฯ ท่ีไดรับฉลากฯ แลวจะตองติดฉลากฯ ใหตรงตามรุนท่ีผานการทดสอบ โดยติดฉลากฯ 1 

ดวงตอเตารีดไฟฟา 1 เครื่อง โดยติดฉลากฯ ท่ีดานลางของตัวเตารีดไฟฟามุมขวามือ ดังแสดงในรูปท่ี12 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12 แสดงตัวอยางการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเตารีดไฟฟา 

 

เตารีดไฟฟาแบบแหง เตารีดไฟฟาแบบไอน้ํา เตารีดไฟฟาแบบหมอตมแยก 
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8. การสุมทดสอบเตารีดไฟฟาที่ไดรับฉลากแสดงระดบัประสิทธิภาพพลังงาน  

 หลังจากเตารีดไฟฟาท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานออกจําหนายสูตลาด กฟผ. จะ

ดําเนินการสุมทดสอบ เตารีดไฟฟาตัวหลักหรือตัวเทียบรุนในกลุมเดียวกัน ท่ีติดฉลากฯ เพ่ือนํากลับมาทดสอบท่ี

หนวยงานทดสอบ ในท่ีนี้ คือ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (สฟอ.) วายังคงระดับประสิทธิภาพตามท่ี กฟผ. 

รับรอง นอกจากนี้ยังเปนการคุมครองผูบริโภคดวย ซึ่ง กฟผ. จะสุมทดสอบจากรานคาปลีกรุนละ 1 ชุด

ตัวอยาง โดยผูเขารวมโครงการฯ เปนผูรับภาระคาตัวอยางท่ีใชในการสุมทดสอบและสําหรับ เตารีดไฟฟา 

เครื่องหมายการคาใด ท่ีไมสามารถหาซ้ือไดจากรานคาปลีก ผูเขารวมโครงการฯ ตองแจงรายช่ือตัวแทน

จําหนายเพ่ือให กฟผ. สามารถดําเนินการจัดซ้ือได หากไมสามารถจัดซ้ือจากตัวแทนจําหนายได กฟผ. จะสุม

ตัวอยางรุนดังกลาวจากโรงงานผูผลิต/นําเขา โดยไมแจงวัน-เวลาใหทราบ และหากไมพบการผลิตในรุน

ดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการเชนนี้อีก 2 ครั้งภายในปนั้นๆ หากยังไมพบการผลิต กฟผ. จะยุติการใหฉลากฯ โดย

ถือวาเครื่องหมายการคา และรุนนั้นๆ ไดยกเลิกการผลิต ใหผูเขารวมโครงการฯ ทําหนังสือแจงยกเลิกการผลิต

มายัง กฟผ. และ กฟผ. จะสุมตัวอยางรุนท่ีมีขนาดใกลเคียงท่ีไดรับฉลากฯ จากโรงงานผูผลิต/นําเขา มา

ทดสอบท่ีหนวยงานทดสอบ (สฟอ.) และหากมีการเปลี่ยนแปลงหนวยงานทดสอบจะแจงใหทราบภายหลัง  

8.1 ข้ันตอนการดําเนินการสุมทดสอบ 

8.1.1 กฟผ. คัดเลือกตัวอยางจากการขอฉลากยอนหลัง 1 ป จาก 

- รุนท่ีมีการขอฉลากฯ สูงสุด 

- รุนท่ีมีการโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพ วิทยุและโทรทัศน 

- รุนท่ีไมผานการสุมทดสอบในปท่ีผานมา 

- รุนท่ีนําเทคโนโลยีใหม มาปรับปรุงกระบวนการผลิต 

8.1.2 กฟผ. สุมซ้ือตัวอยางจากรานคา 1 ตัวอยาง  

-  ผูเขารวมโครงการฯ รับภาระคาตัวอยาง 

-  กฟผ. รับภาระคาทดสอบ 

8.1.3 กฟผ. สงตัวอยางทดสอบ ณ หนวยงานทดสอบ ในท่ีนี้ คือ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

8.1.4 กฟผ. พิจารณาผลสุมทดสอบ ดังนี้  

- หากผานการสุมทดสอบ กฟผ. แจงผลใหผูเขารวมโครงการฯ รับทราบและแจงรับ

ตัวอยางคืนท่ี กฟผ. สํานักงานใหญ หรือหนวยงานทดสอบ (กรณีผูเขารวมโครงการฯ 

ชําระคาตัวอยางแลว) 

- หากไมผานการสุมทดสอบ กฟผ. แจงผลทดสอบใหผูเขารวมโครงการฯ รับทราบ และ

แจงรับตัวอยางคืนท่ี กฟผ. สํานักงานใหญ หรือหนวยงานทดสอบ (กรณีผูเขารวม
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โครงการฯ ชําระคาตัวอยางแลว) โดยใหผูเขารวมโครงการฯ พิจารณาวาจะตอบรับ

ผลทดสอบหรือไม กลาวคือ 

- ตอบรับผลทดสอบท่ีไมผานการสุมทดสอบ เปลี่ยนคาหนาฉลาก หรือแจงยกเลิกการผลิต 

- หรือให กฟผ. ดําเนินการสุมตัวอยางจากโรงงานผูผลิต/นําเขา หรือคลังสินคาอีก 1 

หรือ 2 ชุดตัวอยาง (ตองมีตัวอยางไมนอยกวา 30 ชุดตัวอยาง) โดยผู เขารวม

โครงการฯ เปนผูกําหนดจํานวนตัวอยาง เพ่ือทําการทดสอบและหาคาเฉลี่ย (คา

ทดสอบและคาตัวอยางผูเขารวมโครงการฯ เปนผูรับภาระ) ผูเขารวมโครงการฯ ตอง

ตอบรับการสุมตัวอยางเพ่ิมเติมแก กฟผ. ภายใน 7 วันทําการ หลังจากไดรับหนังสือ

แจงผลการสุมทดสอบจาก กฟผ. และผูเขารวมโครงการฯ ตองมีสินคาให กฟผ. สุม

กลับภายใน 30 วัน   

- หากผลทดสอบเฉลี่ยผานการสุมทดสอบ กฟผ. แจงผลใหผูเขารวม

โครงการฯ รับทราบ และแจงรับตัวอยางสุมโรงงาน คืนท่ีหนวยงาน

ทดสอบ 

- หากผลทดสอบเฉลี่ยไมผานการสุมทดสอบ กฟผ. แจงผลใหผูเขารวม

โครงการฯ รับทราบ และแจงรับตัวอยางสุมโรงงาน คืนท่ีหนวยงาน

ทดสอบ พรอมท้ังแจงมาตรการแกผูเขารวมโครงการฯ ตองปฏิบัติตาม

มาตรการกรณีไมผานการสุมทดสอบ 

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

  

 8.2 การพิจารณาผลตามเกณฑการสุมทดสอบ 

 เกณฑการสุมทดสอบคาประสิทธิภาพ (กิโลวัตต-ชั่วโมง) จะตองไมเกินรอยละ 105  (+5%) จากคา

ประสิทธิภาพท่ีระบุหนาฉลากฯ 

ตารางท่ี 5 เกณฑการสุมทดสอบ เตารีดไฟฟา 

การทดสอบ เกณฑผานการสุมทดสอบ 

คาประสิทธิภาพ 

(กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

ไมเกินรอยละ 105  

จากคาประสิทธิภาพท่ีระบุหนาฉลากฯ 

 

8.2.1 ประเมินผลการสุมทดสอบ 

- ผลทดสอบจะตองผานตามหัวขอการทดสอบ จึงจะถือวาผานเกณฑการสุมทดสอบ 
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- หากรุนท่ีถูกสุมทดสอบประสิทธิภาพ เปนรุนท่ีขอฉลากฯ แบบเทียบรุน เปนตัวหลักหรือตัว

เทียบรุน ให ถือวาทุกรุนท่ีขอเทียบรุนในกลุมเดียวกันท้ังหมด มีผลการสุมทดสอบ

ประสิทธิภาพเชนเดียวกัน 

8.3 มาตรการกรณีไมผานการสุมทดสอบ ผูเขารวมโครงการฯ ตองปฎิบัติ ดังนี้ 

 8.3.1 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบแรก) ตองปฏิบัติ ดังนี้ 

  8.3.1.1 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือใหสุมตัวอยางเพ่ิมเติม 

1. ผูเขารวมโครงการฯ ตอบรับแบบฟอรมยืนยันการซ้ือคืนผลิตภัณฑเบอร 5 และยืนยัน

การยอมรับผลการสุมทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑเบอร 5ภายใน 7 วันทําการ นับ

จากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กฟผ. และยืนยันความพรอมให กฟผ. สุมตัวอยางจาก

โรงงาน โดยระบุวันเวลาใหชัดเจน  

2. ผูเขารวมโครงการฯ ตองจัดเตรียมตัวอยางไว จํานวน 30 ชุดตัวอยาง/รุน เพ่ือให 

กฟผ. เลือกสุมตัวอยางจํานวนรุนละ 1 หรือ 2 ชุดตัวอยางโดยผูเขารวมโครงการฯ 

เปนผูรับภาระคาทดสอบสุมตัวอยางเพ่ิมเติม 

3. ผูเขารวมโครงการฯ ตองซ้ือตัวอยาง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากทองตลาดกลับคืนในราคาท่ี 

กฟผ. ซ้ือมา โดยหนวยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจงหนี้ 

เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ ดําเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับ

เอกสารใบแจงหนี้ และนําใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอยางท่ีหนวยงานคลังพัสดุและ

จัดหาในประเทศภายใน 15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพนระยะเวลาดังกลาว 

กฟผ. จะงดการจายฉลากฯ รุนอ่ืน ๆ และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ 

สําหรับรุนใหม และ กฟผ. จะทําหนังสือแจงใหมารับตัวอยางคืนภายใน 30 วัน นับ

จากวันท่ีรับหนังสือ หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการจําหนายตาม

ระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 26 วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

 

  8.3.1.2 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือเปล่ียนคาหนาฉลาก 

1. หากผูเขารวมโครงการฯ ตองการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ตาม

เกณฑท่ีทดสอบไดจริง ตามท่ีไดแจงยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอให

ผูเขารวมโครงการฯ ดําเนินการติดตอกองสงเสริมประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา 

(กสอ-ย.) ฝายบริหารดานการใชไฟฟาและกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือ กฟผ. จะได

ดําเนินการปรับคาหนาฉลากฯ ตามจริงของรุนดังกลาวตอไป 
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2. กรณีเปลี่ยนคาหนาฉลากฯ ใหผูเขารวมโครงการฯ ตรวจสอบขอมูลเอกสาร, แคตตา

ล็อค ท่ีเก่ียวของโดยแกไขใหถูกตองตามผลทดสอบท่ีไดรับ และแจงรายละเอียด

เพ่ือให กฟผ. ตรวจสอบ 

3. ขอใหผูเขารวมโครงการฯ สงคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีมีอยู

ท้ังหมดให กฟผ.  

4. ผูเขารวมโครงการฯ ตองซ้ือตัวอยาง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากทองตลาดกลับคืนในราคาท่ี 

กฟผ. ซ้ือมา โดยหนวยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจงหนี้ 

เพ่ือใหบริษัทดําเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับเอกสารใบแจงหนี้ 

และนําใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอยางท่ีหนวยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศ

ภายใน 15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะงดการ

จายฉลากฯ รุนอ่ืนๆ และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุนใหม และ 

กฟผ. จะทําหนังสือแจงใหมารับตัวอยางคืนภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีรับหนังสือ 

หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการจําหนายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 

26 วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

  8.3.1.3 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือยกเลิกการเขารวมโครงการฯ 

1. ผูเขารวมโครงการฯตองตอบรับผลการทดสอบ ไมขอใชสิทธิ์การสุมตัวอยางจาก

โรงงาน (สุมรอบ 2) และถือวาผลการทดสอบรอบแรก (สุมจากทองตลาด) เปนท่ีสิ้นสุด 

2. ยุติการเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ในรุนดังกลาวโดยไมสามารถ

ดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการสงทดสอบการติดฉลากเบอร 5 และอ่ืนๆ ท้ังหมดเปน

เวลา 1 ป  

3. ขอใหผูเขารวมโครงการฯ สงคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีมีอยู

ท้ังหมดให กฟผ.  

4. ผูเขารวมโครงการฯ ตองซ้ือตัวอยาง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากทองตลาดกลับคืนในราคาท่ี 

กฟผ. ซ้ือมา โดยหนวยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจงหนี้ 

เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ ดําเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับ

เอกสารใบแจงหนี้ และนําใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอยางท่ีหนวยงานคลังพัสดุและ

จัดหาในประเทศภายใน 15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพนระยะเวลาดังกลาว 

กฟผ. จะงดการจายฉลากฯ รุนอ่ืน ๆ และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ 

สําหรับรุนใหม และ กฟผ. จะทําหนังสือแจงใหมารับตัวอยางคืนภายใน 30 วัน นับ
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จากวันท่ีรับหนังสือ หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการจําหนายตาม

ระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 26 วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

8.3.2 กรณีไมผานการสุมทดสอบ (รอบสอง) ตองปฏิบัติ ดังนี้ 

  8.3.2.1 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบสอง) เพ่ือเปล่ียนคาหนาฉลาก 

1. หากผูเขารวมโครงการฯ ตองการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ตาม

เกณฑท่ีทดสอบไดจริง ตามท่ีไดแจงยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอให

ผูเขารวมโครงการฯ ดําเนินการติดตอกองสงเสริมประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา 

(กสอ-ย.) ฝายบริหารดานการใชไฟฟาและกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือ กฟผ. จะได

ดําเนินการปรับคาหนาฉลากฯ ตามจริงของรุนดังกลาวตอไป 

2. กรณีเปลี่ยนคาหนาฉลากฯใหผูเขารวมโครงการฯ ตรวจสอบขอมูลเอกสาร, แคตตา

ล็อค ท่ีเก่ียวของโดยแกไขใหถูกตองตามผลทดสอบท่ีไดรับ และแจงรายละเอียด

เพ่ือให กฟผ. ตรวจสอบ 

3. ขอใหผูเขารวมโครงการฯ สงคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีมีอยู

ท้ังหมดให กฟผ.  

  8.3.2.2 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบสอง) เพ่ือยกเลิกการเขารวมโครงการฯ 

1. ยุติการเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ในรุนดังกลาวโดยไมสามารถ

ดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการสงทดสอบการติดฉลากเบอร 5 และอ่ืนๆ ท้ังหมดเปน

เวลา 1 ป 

2. ขอใหผูเขารวมโครงการฯ สงคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีมีอยู

ท้ังหมดให กฟผ.  
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 รูปท่ี 13 ข้ันตอนการสุมทดสอบประสิทธิภาพ 
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9. การโฆษณาประชาสัมพันธ  

เพื่อใหการดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของผูเขารวม

โครงการฯ เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ กลาวคือ ผูเขารวมโครงการฯ จะโฆษณาประชาสัมพันธโดย

อางอิงหรือใชขอมูลของโครงการฯ ไดเฉพาะผลิตภัณฑท่ีมีการผลิตและจําหนายสูตลาดประเทศไทยแลวเทานั้น 

ท้ังนี้เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของผูบริโภคและใหความเปนธรรมแกผูเขารวมโครงการฯ ท่ีเขารวมโครงการฯ กฟผ. 

จึงไดใหมีขอกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ดังนี้ 

9.1  เพ่ือเปนขอมูลวาผูเขารวมโครงการฯ ไดมีการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑออกสูตลาดในประเทศไทยจริง 

กฟผ. ขอใหผูเขารวมโครงการฯ ดําเนินการดังนี้ 

9.1.1  ผูเขารวมโครงการฯท่ีไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน จะตองดําเนินการผลิต

ผลิตภัณฑออกสูตลาดภายใน 2 เดือนหลังจากท่ีไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจาก 

กฟผ. โดยผูเขารวมโครงการฯ จะตองแจงแผนการผลิต และ/หรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ี

เก่ียวของท่ีเชื่อไดวามีการผลิตและจําหนายสูตลาดประเทศไทยจริง 

9.1.2  เพ่ือเปนการตรวจสอบวา ผูเขารวมโครงการฯ มีการผลิต และจําหนายผลิตภัณฑรุนดังกลาว 

กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผูแทนจําหนายท่ีผูเขารวมโครงการฯแจง

ไวจํานวน 3 รายเปนอยางนอยและผูแทนจําหนายจะตองสามารถสงผลิตภัณฑรุนนั้นๆ ให

กับกฟผ.ไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในดานการตลาด  

9.1.3 กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใชขอมูลท่ี กฟผ. เชื่อวาผลิตภัณฑรุนดังกลาวไมไดมีการผลิต

สําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

9.1.4 ผูเขารวมโครงการฯ ตองแจงขอมูลการประมาณการการผลิตผลิตภัณฑในแตละรุนและแจงรุนท่ี

มีแผนดําเนินการผลิตพรอมรุนท่ียกเลิกการผลิตให กฟผ. เปนรายป 

9.2  ผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําขอมูลของ กฟผ. ไปใชในการโฆษณา ประชาสัมพันธไดเฉพาะผลิตภัณฑ

ท่ีไดมีการผลิต/นําเขาและจําหนายในตลาดในประเทศไทย ตามท่ี กฟผ. ไดกําหนดไวในขอ 9.1 ขางตน

แลวเทานั้น 

9.3  ในกรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯ ไมไดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ ท่ีไดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ

พลังงานจาก กฟผ. ตามขอกําหนดหรือ ผูเขารวมโครงการฯไดมีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. 

จะแจงยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ของผลิตภัณฑรุนนั้นๆ โดยทางโทรสาร และ/หรือจดหมาย

ลงทะเบียนผูเขารวมโครงการฯจะตองดําเนินการดังนี้ 
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 ผูเขารวมโครงการฯจะตองยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธของผลิตภัณฑรุนนั้นท่ี

อางอิงขอมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทางโทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ 

และขอมูลอิเล็กทรอนิกสท้ังหมด ไมใหเผยแพรสูสาธารณะภายใน 2 วันนับจากวันท่ี กฟผ. แจง

โดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 

 9.4  ในกรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯละเลยไมปฏิบัติตามขอ 9.3 หรือไดปฏิบัติตามขอ 9.3 แลวและได

มีการดําเนินการเปนครั้งท่ี 2 กฟผ. จะดําเนินการดังตอไปนี้ 

  9.4.1  กฟผ. จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ของผูเขารวมโครงการฯ 

9.4.2  หากผูเขารวมโครงการฯ ยังโฆษณาประชาสัมพันธตอไป กฟผ. จะแจงประกาศในสื่อ,สิ่งพิมพ 

และเว็บไซต http://labelno5.egat.co.th เกี่ยวกับการยกเลิกการเขารวมโครงการฯ 

ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร 

9.5  ผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําขอมูลท่ีไดรับจาก กฟผ. ไปโฆษณาประชาสัมพันธได หากมีการอางอิงถึง

ฉลากฯ ในการประชาสัมพันธตองมีหมายเหตุเฉพาะรุนท่ีผานการรับรองโดย กฟผ. เทานั้น  

9.6   หามมีการโฆษณาประชาสัมพันธในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใชขอความระบุวาเปนผูเขารวม

โครงการฯ ท่ีผลิตผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากผูเขารวมโครงการฯ 

ตางๆ ท่ีเขารวมโครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑอยูตลอดเวลา 

9.7   การนําภาพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไปจัดพิมพประกอบโฆษณา สามารถจัดทําไดโดยให

แสดงสวนประกอบท้ังหมดของฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุนพรอมขอมูลในฉลากฯ ใหใชไดเฉพาะ

กับผลิตภัณฑในรุนนั้นๆ เทานั้น 

9.8   การนําโลโก ตราสัญลักษณ กฟผ. และฉลากฯ ไปใช ตองไดรับการอนุญาตจาก กฟผ. 

  9.9 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีสามารถลงโฆษณาได 
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9.10  รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีสามารถแสดงบนกลองบรรจุภัณฑ ตองเปนฉลากฯ ท่ี

ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร 5 เทานั้น พิมพ 1 สี ตัวอยาง เชน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

9.11  รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไมสามารถลงโฆษณาได ตัวอยาง เชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯ ไมปฏิบัติตามขอกําหนดของโครงการฯ ในดานการโฆษณาประชาสัมพันธ กฟผ. จะ

ดําเนินการ ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 กฟผ. แจงเตือน เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ ปรับปรุงแกไข ในประเด็นดังกลาว 

ครั้งท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑรุนนั้นๆ เปนเวลา 1 ป โดยขอ

ฉลากฯ คืนท้ังหมด และหามโฆษณาประชาสัมพันธใดๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑรุนนั้น โดยอางอิง

ขอมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ ของ กฟผ. 

ครั้งท่ี 3 กฟผ. จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ของผูเขารวมโครงการฯ เปนเวลา 1 ป โดยยกเลิกฉลากฯ 

ทุกรุน และงดการเขารวมกิจกรรมใดๆ พรอมท้ังประกาศลงเว็บไซตของ กฟผ. ใหประชาชน

รับทราบ 
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หมายเหตุ หากผูเขารวมโครงการฯ (พิจารณาในนามผูรับจางผลิต ผูจางผลิต ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูจัด

จําหนายของเครื่องหมายการคานั้นๆ) กระทําการปลอม หรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน

ผลิตภัณฑ กฟผ. จะดําเนินการตามมาตรการครั้งท่ี 3 ทันที และดําเนินการตามกฎหมาย 

10. เคร่ืองหมายรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

กฟผ. ไดจดทะเบียนเครื่องหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน เปนเครื่องหมายซ่ึงเจาของ

เครื่องหมายใช รับรองคุณภาพสินค าหรือบริการผู อ่ืนวาคุณภาพหรือลักษณะของสินค าหรือบริการ 

 เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแลวเจาของเครื่องหมายมีสิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะใชเครื่องหมายท่ีได

จดทะเบียนไว กรณีผู อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจาของมีสิทธิฟองรองและเรียกคาเสียหายได ถาผู อ่ืนนํา

เครื่องหมายไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟองใหเพิกถอนได ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานนี้มีการจด

ทะเบียนเครื่องหมายรับรองตอกระทรวงพาณิชย โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ 

ตั้งอยู เลขท่ี 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ  ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 เปน

ผูดําเนินการ 

 การจดทะเบียนแลวจะไดรับการคุมครอง 10 ป เม่ือครบกําหนดแลวสามารถตออายุไปไดคราวละ 10 ป

ผูประกอบการท่ีจะไดรับเครื่องหมายรับรองสินคา หรือผลิตภัณฑเบอร 5 จาก กฟผ. ไดจะตองมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑตอไปนี้ 

10.1   บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหนายผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด มีสิทธิท่ี

จะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไดจาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการอนุญาตท่ี

ไดใหเครื่องหมายรับรอง 

10.2  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานนี้ใชกับอุปกรณไฟฟาโดยอาจผลิตในประเทศหรือนําเขา

จากตางประเทศ และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเอกสารขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟา

เบอร 5  

10.3 การอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะตองเปนไปตามแบบและเง่ือนไขท่ีกําหนด

ตามบทบัญญัติของกฎหมายแหงประเทศไทยท่ีใชบังคับในขณะนั้น  และตามขอกําหนดของโครงการ

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 กฟผ. ซ่ึงกําหนดวิธีการควบคุมและปองกันการใชเครื่องหมายโดยมิชอบ  

ท้ังนี้ผูไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินคาในดานประโยชนท่ีมีตอการประหยัดพลังงานใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะ

สามารถกระทําได 
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10.4   การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน การโฆษณาและการประชาสัมพันธตอเม่ือไดรับอนุญาตจาก 

กฟผ. และปฏิบัติตามเง่ือนไขของขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ท่ีกําหนดไวเทานั้น 

10.5  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะตองปรากฏท่ีตัวสินคาตามหลักเกณฑการติดฉลากแสดง

ระดับประสิทธิภาพพลังงาน โดยสามารถเห็นไดชัดเจนและตองใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ

พลังงานตามรูปแบบและสีท่ีกําหนดโดย กฟผ. เทานั้น 

10.6   บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีไดรับอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะตองยินยอมให 

กฟผ. เขาตรวจสอบสถานท่ีไดเสมอ เพ่ือตรวจสอบวามีการใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน

อยางถูกตอง และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

10.7   การอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานอาจถูกเพิกถอนได หากผูไดรับอนุญาต

นําไปใชผิดไปจากขอบังคับนี้ หรือเม่ือ กฟผ. ไดรับการรองเรียนจากผูซ้ือสินคาหรือ กฟผ. ตรวจสอบ

ท้ังในดานคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

10.8 ผูท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของ กฟผ. ถือเปนความผิด

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกหรือท้ังจําท้ังปรับ กฟผ. จะ

ดําเนินการตามกฎหมายทางแพงและอาญาจนถึงท่ีสุด 
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11. หนวยงานและสถานที่ติดตอ  

11.1  ผูรับผิดชอบ  : กองสงเสริมประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา  

     ฝายบริหารดานการใชไฟฟาและกิจการเพ่ือสังคม  

     การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ 

11.2  สถานท่ีติดตอ    : เลขท่ี 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย  

     จังหวัดนนทบุรี 11130 

11.3  หมายเลขโทรศัพท  

  ขอกําหนดโครงการฯ  :0 2436 4721 และ 0 2436 4725 
  งานทดสอบ           : 0 2436 4721 และ 0 2436 4796 
 งานฉลากฯ             :  0 2436 4722 และ 0 2436 4724 

 งานดานการตลาด   :  0 2436 4723 และ 0 2436 4726    

 งานสุมทดสอบ    : 0 2436 4713 และ 0 2436 4716 
11.4 หมายเลขโทรสาร    : 0 2436 4792  

12. เอกสารอางอิง  

1. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตารีดไฟฟา เฉพาะดาน

ความปลอดภัย เลขท่ี มอก. 366-2547”, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2547 
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แบบฟอรม กฟผ. 
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- ตัวอยางหนังสือยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ 
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- ตัวอยางหนังสือเขารวมโครงการฯ ขอทดสอบ (หนังสือบริษัท) 
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- แบบแจงความจํานงเขารวมโครงการ (EI – 01) 
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- แบบรายการขอมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบเตารีดไฟฟา (EI – 02)   
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- แบบฟอรมรูปถายเตารีดไฟฟา 
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- ตัวอยางหนังสือตอบรับผลการทดสอบ (หนังสือบริษัท) 
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- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเตารีดไฟฟา(EI - 03) 
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