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โครงกำรฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5  
เตำไมโครเวฟ 

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 ซ่ึงมีบทบาทอย่างชัดเจนในการมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม
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 แสดงระดับประสิทธิภาพที่เบอร์ 1 -5 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะขอเพียงเบอร์ 5 เท่าน้ัน ดังน้ัน เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมความชัดเจนของผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพเบอร์ 5 และเป็นข้อมูลแก่ผู้บริโภค
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ให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอีกทั้ งเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน 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 เตาไมโครเวฟ ได้มีการจัดการประชุมและกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซ่ึงในการประชุมหรือกิจกรรมมีวาระส าคัญ ดังน้ี 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2556  ก าหนดคุณสมบัติและพิจารณามาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ 
วันที่ 6 กันยายน 2556    พิจารณาและก าหนดมาตรฐานที่ใช้ทดสอบพร้อมเกณฑ์ประสิทธิภาพ 

เบอร์ 5 รวมถึงก าหนดวันเร่ิมติดฉลากฯ 
วันที่ 18 กันยายน 2556  พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
     เตาไมโครเวฟ ระหว่างผู้ประกอบการ กับ กฟผ. 
วันที่ 18 ตุลาคม 2556  ทบทวนและเปล่ียนแปลงมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ พร้อมชมการ 
     สาธิตการทดสอบที่ห้องทดสอบ และได้ก าหนดวันเร่ิมส่งทดสอบ 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557  ก าหนดรายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ต าแหน่งการติดฉลาก 
     รวมถึงการค านวณค่าไฟฟ้า และก าหนดวันแจ้งผลทดสอบ วันจ่ายฉลากฯ 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557   เร่ิมติดฉลากฯ เตาไมโครเวฟเพ่ือวางจ าหน่ายสู่ท้องตลาดคร้ังแรก 
วันที่ 23 มีนาคม 2561  ก าหนดเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ ปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ . 2562) และ 

ก าหนดเร่ิมติดฉลากฯ เพ่ือวางจ าหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562  
วันที่ 1 มกราคม 2562   เร่ิมติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานรูปแบบใหม่ เตาไมโครเวฟ 

เพ่ือวางจ าหน่ายสู่ท้องตลาดคร้ังแรก 

ปัจจุบันโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เตาไมโครเวฟ ยังคงด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
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3. ขั้นตอนกำรขอเข้ำร่วมโครงกำร 

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการขอเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เตาไมโครเวฟ 
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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 เตาไมโครเวฟ และส่งกลับที่กองส่งเสริม
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพ่ือสังคม กฟผ. ส านักงานใหญ่ ทั้งน้ี 
หนังสือยืนยัน/ยอมรับข้อก าหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เตาไมโครเวฟ มีผลบังคับใช้ 2 ปี
ปฏิทิน หรือจนกว่าจะมีการแก้ไขข้อก าหนดโครงการฯ 

3.2 กำรส่งทดสอบ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องท าหนังสือบริษัทแจ้งขอทดสอบและเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 
5 พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) โดยจะต้องกรอกข้อมูลบริษัทฯ และข้อมูลผลิตภัณฑ์เตาไมโครเวฟ ตาม
รุ่นที่ต้องการขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน แสดงดังแบบฟอร์ม MO-01 ถึง MO-02 ใน
ภาคผนวก ซ่ึงการรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของเตาไมโครเวฟ กฟผ. พิจารณาจาก
รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน ซ่ึงได้มาจาก 2 กรณี ดังน้ี 

3.2ก กรณีไม่มีผลกำรทดสอบ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องจัดส่งตัวอย่างเตาไมโครเวฟพร้อมกับ 

ใบอนุญาตท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน (มอ.4) ในกรณีผลิตในประเทศ หรือใบอนุญาตท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพ่ือจ าหน่ายในราชอาณาจักร (มอ.6) 
ในกรณีน าเข้า ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1773-2548 เตาไมโครเวฟ
ส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย และเอกสารประกอบ เพ่ือให้ กฟผ. ออก
ใบน าส่งผลิตภัณฑ์เพ่ือทดสอบให้กับห้องปฏิบัติการที่ กฟผ. ก าหนด ด าเนินการทดสอบค่า
ประสิทธิภาพต่อไป กรณีผู้ผลิตในประเทศ กฟผ. เป็นผู้รับภาระค่าทดสอบ โดยรายละเอียด
การรับภาระค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แสดงดังข้อที่ 3.11 การรับภาระค่าใช้จ่าย 

   3.2ข  กรณีย่ืนผลกำรทดสอบ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องลงลายมือช่ือรับรองผลการทดสอบทุกหน้า 
โดยมีผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานเตาไมโครเวฟเป็นไปตามข้อ 5.1 มาตรฐานการ
ทดสอบ และทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025 ฉบับ
ปัจจุบัน หรือห้องปฏิบัติการทดสอบที่ กฟผ. รับรอง ซ่ึงสามารถทดสอบตามข้อก าหนด
โครงการฯ ได้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถย่ืนผลการทดสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันที่แจ้งผลการทดสอบตามใบรายงานผลการทดสอบพร้อมกับเอกสารประกอบ เพ่ือให้ 
กฟผ. ด าเนินการตรวจสอบก่อนแจ้งผลทดสอบ  
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ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์ม กฟผ. และส่งเอกสารประกอบ ดังตารางที่ 1 
ตำรำงที่ 1 เอกสารที่เก่ียวข้องในการเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

ล ำดับ เอกสำร 
ผู้ผลิตและ
จ ำหน่ำย 

ผู้น ำ
เข้ำ 

ผู้รับจ้ำงผลิต 
(OEM) 

กำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำร 
1 หนังสือยืนยัน/ยอมรับข้อก าหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5 ✔ 

2 
ใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 (รง.2) หรือใบอนญุาตประกอบ
กิจการโรงงาน (รง.4) หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม (กนอ.) หรือใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม* 

✔ - ✔ 

3 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)* ✔ 
4 หนังสอืรับรองจดทะเบียนเป็นนติิบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์)* ✔ 
5 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า* ✔(ถ้ามี) 
6 หนังสือมอบอ านาจ1 ✔(ถ้ามี) 

 

หมายเหตุ1เอกสารยืนยัน/ยอมรับข้อก าหนดโครงการฯ รวมทั้งเอกสารการขอส่งทดสอบ การขอฉลากฯหรือเอกสารที่ย่ืนกับ
โครงการฯ นั้น ต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามหรือผูไ้ด้รับมอบอ านาจ กรณีลงนามโดยผู้ได้รับมอบอ านาจบริษัทต้องส่งหนังสอื
มอบอ านาจให้ กฟผ. ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้ได้รับมอบอ านาจ 

กำรส่งทดสอบ 

7 
หนังสือขอส่งทดสอบ (ใบปะหน้า) ลงนามบริษัท ผู้เข้าร่วมโครงการฯพร้อม
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ✔ 

8 แบบแจ้งความจ านงขอเข้าร่วมโครงการ (MO-01) 
✔ ✔     ✔ 

- ผู้รับจ้างผลิต 
- ผู้จ้างผลิต 

9 แบบรายการข้อมูลเพื่อขอทดสอบ/ย่ืนผลทดสอบเตาไมโครเวฟ (MO-02) ✔ 

10 
แบบโครงสร้างเตาไมโครเวฟ (Drawing) รายละเอียดอุปกรณ์และ
แบบฟอร์มรูปถ่าย  

✔ 

11 เอกสาร มอก. 1773  - 2548 (มอ.4 หรือ มอ.6) ✔ 
กำรขอรับฉลำกฯ 

12 
หนังสือตอบรับผลการทดสอบ (ใบปะหนา้) ลงนามบริษัท ผู้เข้าร่วม
โครงการฯพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 

✔ 

13 แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเตาไมโครเวฟ (MO-03) ✔ 

14 
ตารางแสดงปริมาณการผลติเพื่อขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
พลังงานเตาไมโครเวฟ (MO-04) 

✔ 

15 หนังสือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (หนังสือบริษัท) ✔ 
หมำยเหตุ  *เอกสารดังกล่าว ส่งครั้งแรกที่เข้าทดสอบและส่งปีละ 1 ครั้ง 
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3.3 กฟผ. ตรวจสอบเอกสำร 
ในการส่งเอกสารเตาไมโครเวฟเข้าทดสอบต้องเป็นไปตามข้อ 4 การส่งเตาไมโครเวฟเพ่ือขอฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพพลังงาน พร้อมพิจารณาการรับภาระค่าใช้จ่ายเป็นไปตามข้อ 3.11 กฟผ. จะตรวจ
รายละเอียดเอกสารว่าครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ หรือ 
อีเมล 

3.4 กฟผ. ก ำหนดวันส่งตัวอย่ำงทดสอบเตำไมโครเวฟที่หน่วยงำนทดสอบ (กรณีไม่มีผลทดสอบ) 
หลังจาก ตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนและถูกต้องเรียบร้อยแล้ว กฟผ. จะนัดวันส่งตัวอย่างและวัน
ทดสอบเตาไมโครเวฟ ซ่ึงผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องด าเนินการส่งตัวอย่างเตาไมโครเวฟที่หน่วยงานทดสอบ
รายละเอียดการส่งเตาไมโครเวฟเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปตามข้อ 4 

3.5 หน่วยงำนทดสอบด ำเนินกำรทดสอบ เตำไมโครเวฟตำมมำตรฐำนที่ กฟผ. ก ำหนด (กรณีไม่มี
ผลทดสอบ) 
เมื่อหน่วยงานทดสอบรับตัวอย่างทดสอบเตาไมโครเวฟไว้ จะตรวจสอบรายละเอียดเตาไมโครเวฟ ซ่ึง
รายละเอียดของตัวอย่างทดสอบจะต้องตรงกับรายละเอียดในเอกสารที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยื่นแบบแจ้ง
ความจ านงขอทดสอบเตาไมโครเวฟ และแบบรายการข้อมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบเตาไมโครเวฟ 
(MO-02) จากน้ัน หน่วยงานทดสอบด าเนินการทดสอบเตาไมโครเวฟตาม IEC 60705 Household 
microwave ovens – Methods for measuring performance หลังจากการทดสอบแล้วเสร็จ 
หน่วยงานทดสอบจะส่งผลทดสอบให้ กฟผ. 

3.6 กฟผ. แจ้งผลกำรทดสอบเตำไมโครเวฟให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ทรำบ 
กฟผ. จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจ้งผลการทดสอบพร้อมระดบัประสิทธิภาพให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ทราบ โดยการก าหนดระดับประสิทธิภาพพลังงาน เป็นไปตามข้อ 6  

หมำยเหตุ 

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

- กรณีเตาไมโครเวฟรุ่นที่ทดสอบและได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานแล้วมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างหรืออุปกรณ์ที่มีผลต่อค่าประสิทธิภาพพลังงานต้องส่งตัวอย่างเตา
ไมโครเวฟเพ่ือหาค่าประสิทธิภาพพลังงานใหม่ ในการทดสอบคร้ังที่ 2 ขึ้นไปพิจารณาผลการ
ทดสอบเป็นไปตามตารางที่ 2  
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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 
 

3.7 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ตอบรับผลกำรทดสอบและแจ้งแผนกำรผลิตรำยเดือน  
เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับแจ้งผลการทดสอบแล้วผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องท าหนังสือตอบรับผลการ
ทดสอบให้ กฟผ. ไม่ว่าจะรับผลการทดสอบหรือไม่รับผลการทดสอบก็ตามภายใน 30 วันหลังจาก กฟผ. 
แจ้งผลอย่างเป็นทางการหากพ้นก าหนดน้ี กฟผ. จะด าเนินการตามข้อที่ 3.11 การรับภาระค่าใช้จ่าย 

กำรตอบรบัผลทดสอบแบ่งเปน็ 2 กรณี คือ 
  กรณีที่ 1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ รับผลทดสอบ 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับผลทดสอบและต้องการติดฉลากฯ โดยส่งแบบฟอร์ม ของ กฟผ.ดังน้ี 
-    แบบรำยกำรตอบรับผลกำรทดสอบเตำไมโครเวฟ (MO-03) ซ่ึงผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ต้องยืนยันค่าที่ได้จากการทดสอบพร้อมระบุค่าที่ต้องการระบุหน้าฉลากฯ โดยผู้เข้าร่วม
โครงการฯ สามารถส าแดงค่า (Declare) เพ่ือระบุค่าหน้าฉลากฯ ได้ ดังน้ี 

ตำรำงที่ 3 การระบุค่าหน้าฉลากฯ 

-  ตำรำงแสดงปริมำณกำรผลิต/น ำเข้ำเพือ่ขอรับฉลำกแสดงระดับประสิทธภิำพพลังงำน
เตำไมโครเวฟ (MO-04) 

 
 

ข้อ รำยกำร กำรระบุค่ำหน้ำฉลำกฯ 

1 ค่าประสิทธิภาพ 

- ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จากผลทดสอบจริง 
- ค่าประสิทธิภาพที่ระบุต้องอยู่ในระดับประสิทธิภาพพลังงานที่ได้รับ 
หรือต่ ากว่าระดับประสิทธิภาพจากผลทดสอบจริง 
แต่ไม่ต่ ากว่าระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 

2 
ระดับประสิทธิภาพ
พลังงาน 

ต้องไม่ระบุสูงกว่าระดับประสิทธิภาพพลังงานที่ได้รับ  
และสอดคล้องกับค่าประสิทธิภาพที่ระบุ 
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  กรณีที่ 2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ไม่รับผลทดสอบ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ กรอกแบบรายการตอบรับผลการทดสอบเตาไมโครเวฟ (MO-03) ระบุไม่
ยินดีรับผลการทดสอบ พร้อมระบุสาเหตุที่ไม่รับผลการทดสอบ 

หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด กฟผ. สงวน
สิทธิ์ในการรักษาสภาพผลการทดสอบน้ัน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถใช้ผลการทดสอบได้
อีก และต้องรับผิดชอบค่าทดสอบตามข้อ 3.11 

3.8 บริษัทด ำเนินกำรพิมพ์ฉลำกแสดงระดับประสิทธิภำพพลังงำนได้เอง 

 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถพิมพ์ฉลากฯ ได้เอง โดยมีข้อก าหนดดังน้ี 
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 เตาไมโครเวฟในรุ่นน้ันๆ 
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
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กลับทดสอบ เป็นต้น และเตำไมโครเวฟรุ่นใดได้หยุดขอพิมพ์ฉลำกฯ เกิน 2 ปี จะยกเลิก
กำรรับรองฉลำกฯ ในรุ่นนั้นๆ 

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 

3.11 กำรรับภำระค่ำใช้จ่ำย 
3.11.1 ค่ำทดสอบประสิทธิภำพเตำไมโครเวฟ 

กฟผ. รับภาระค่าทดสอบในกรณี ดังน้ี 
-  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้ผลิตในประเทศ ที่ด าเนินการส่งทดสอบตัวอย่างเตาไมโครเวฟเพ่ือ

ทดสอบหาค่าประสิทธิภาพคร้ังแรกของรุ่นน้ันๆ ทั้งน้ีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องส่งเอกสาร
และด าเนินการตามข้อก าหนดโครงการฯ โดยเตาไมโครเวฟรุ่นน้ันต้องได้รับใบอนุญาตท า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาข้อก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน (แบบ 
มอ.4 หรือ มอ.6) แล้วเท่าน้ัน 

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

 กรณีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่รับผลทดสอบ และต้องกำรปรับปรุงเพื่อส่ง
ทดสอบใหม่ ในรุ่นเดิม เน่ืองจากการส่งตัวอย่างทดสอบเตาไมโครเวฟคร้ังแรก
ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ หรือผ่านเกณฑ์ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานแต่ไม่พอใจผลทดสอบ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องรับภาระ
ค่าทดสอบของรุ่นเดิมในคร้ังที่ 2 ขึ้นไป เพ่ือชดเชยกับการทดสอบคร้ังแรก 

 กรณีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่รับผลทดสอบ และไม่ต้องกำรปรับปรุงเพื่อ
ทดสอบใหม่ ในรุ่นเดิม เน่ืองจากการส่งตัวอย่างทดสอบเตาไมโครเวฟคร้ังแรก
ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ต้องรับภาระค่าทดสอบรุ่นอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุ่นเดิมที่ ไม่รับผลการ
ทดสอบ 
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 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องแจ้งยืนยันผลการทดสอบ และแจ้งจ านวนการขอฉลากฯ 
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ กฟผ. แจ้งผลทดสอบอย่างเป็นทางการ หากพ้น
ก าหนด หลังจากน้ันผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถใช้ผลการทดสอบดังกล่าวได้
อีก และต้องรับผิดชอบค่าทดสอบด้วย 

 กรณีที่เตาไมโครเวฟที่ยื่นขอทดสอบโดยผู้รับจ้างผลิต (Original Equipment 
Manufacturer : OEM) ถ้าหากส่งตัวอย่างเตาไมโครเวฟทดสอบแล้วไม่ผ่าน
เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานการพิจารณา ผู้รับจ้างผลิต (OEM) ต้องเป็นผู้
รับภาระค่าทดสอบ 

 กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทดสอบผ่านเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานของ
โครงการฯ แล้วไม่ขอพิมพ์ฉลากฯ และไม่ด าเนินการผลิต ภายใน 2 เดือน 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องรับภาระค่าทดสอบในรุ่นน้ัน 

3.11.2 ค่ำพิมพ์ฉลำกแสดงระดับประสิทธิภำพพลังงำน : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่า
พิมพ์ฉลากฯ  

3.11.3 กรณีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ต้องกำรขอฉลำกฯ เพื่อกำรส่งออกจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ 
สามารถด าเนินการโดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าทดสอบ และรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าฉลากฯ  

4. กำรส่งเตำไมโครเวฟเพ่ือทดสอบค่ำประสิทธิภำพ 

 ขอบข่ำยเตำไมโครเวฟที่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรฯ มีดังนี้ 
- ชนิดของเตาไมโครเวฟ 

- ฟังก์ช่ันเดียว 
- ฟังก์ช่ันร่วม 

- ลักษณะการท างาน 
- ควบคุมการท างานด้วยลูกบิดอิเล็กทรอนิกส์  

- ควบคุมการท างานด้วยลูกบิดทางกล 
- ควบคุมการท างานด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

- สามารถทดสอบได้ทุกขนาด (ลิตร)  ใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว ความถี่ที่ก าหนด 50 Hz 
แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 250 V 

- เตาไมโครเวฟที่ผลิตทั้งในประเทศหรือน าเข้า เพ่ือจ าหน่ายในประเทศไทย 
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- ไม่เป็นรุ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสุ่มทดสอบประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของโครงการฯ ภายใน 1 ปี นับจาก
การแจ้งผลสุ่มกลับทดสอบประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
ทั้งน้ี เตาไมโครเวฟดังกล่าวต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1773 - 2548 

เตาไมโครเวฟส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย 

 กำรส่งตัวอย่ำงทดสอบ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องส่งเตาไมโครเวฟ ตาม วัน เวลาที่ก าหนด ที่หน่วยงาน
ทดสอบ หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ การส่งตัวอย่างทดสอบแบ่งออกเป็น 2 
กรณี คือ 
กรณีที่ 1 กำรส่งทดสอบแบบปกติ  

บริษัทส่งทดสอบเตาไมโครเวฟเพ่ือทดสอบจ านวน 1 เคร่ือง ต่อ 1 รุ่น ซึ่งต้องมีลักษณะเหมือนกัน
กับผลิตภณัฑ์ที่จะผลิตเพื่อจ ำหน่ำยจริง กรณีที่ยังมิได้มีการผลิตและจ าหน่ายในตลาดผู้เข้าร่วม
โครงการฯ สามารถส่งเคร่ืองต้นแบบ (Mock up) เข้าทดสอบ     

กรณีที่ 2 กำรส่งทดสอบเตำไมโครเวฟเทียบรุ่น  
การส่งทดสอบเพ่ือขอเทียบรุ่น หมายถึง กรณีที่เตาไมโครเวฟที่คุณสมบัติเหมือนกันแต่น าไปผลิต
หลายรุ่นหรือหลายเคร่ืองหมายการค้า ทั้งน้ี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถใช้ผลทดสอบเทียบรุ่น
กันได้โดยอุปกรณ์หลัก จะต้องไม่มีการเปล่ียนแปลง แต่สามารถเปล่ียนองค์ประกอบอ่ืนๆได้ (สี, 
ป้ายเคร่ืองหมายการค้า, ฐาน ฯ) 

กำรเทียบรุ่นเตำไมโครเวฟ สามารถเทียบรุ่นได้ไม่จ ากัดจ านวนต่อการยื่นทดสอบคราวเดียวกัน และ
สามารถย่ืนขอเทียบรุ่นได้ภายหลัง ทั้งกรณีไม่มีผลการทดสอบ และกรณียื่นผลการทดสอบโดย กฟผ. 
ก าหนดตัวหลัก (Main Model) ดังน้ี  

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

- ตัวหลัก (Main Model) ต้องไม่เป็นรุ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสุ่มทดสอบประสิทธิภาพ
การใช้ไฟฟ้าของโครงการฯ  

5. กำรทดสอบเตำไมโครเวฟตำมมำตรฐำน 

การทดสอบเตาไมโครเวฟในโครงการฯ จะด าเนินการทดสอบเตาไมโครเวฟ ซ่ึงมีรายละเอียดการทดสอบ
ดังต่อไปน้ี 

5.1 มำตรฐำนกำรทดสอบ 
การทดสอบเตาไมโครเวฟด าเนินการทดสอบโดยใช้หลักการเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล (The International 

Electrotechnical Commission : IEC) ในการทดสอบเตาไมโครเวฟน้ี ทางหน่วยงานทดสอบจะมีห้องปฏิบัติการ
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ที่มีระบบการควบคุมเสถียรภาพทางไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า ความถี่ เป็นต้น โดยมีระบบควบคุมสภาวะแวดล้อม 
เพ่ือเป็นการควบคุมการทดสอบให้อยู่ในสภาวะเดียวโดยตลอดการทดสอบ และห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน มอก.17025 ฉบับปัจจุบัน 

มาตรฐานการทดสอบเตาไมโครเวฟ 
- IEC 60705 Household microwave ovens – Methods for measuring performance 
- ข้อก าหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เตาไมโครเวฟ  

5.2 กำรทดสอบ 
5.2.1 สภำพแวดล้อมกำรทดสอบ 

5.2.1.1 ควบคุมอุณหภูมิห้องตลอดการทดสอบให้มีค่าเท่ากับ 20 ±5 C 
5.2.1.2 ควบคุมแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้าตลอดการทดสอบให้มีค่าที่พิกัดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 220 ±1 % 
5.2.1.3 เตาไมโครเวฟที่น ามาทดสอบต้องไม่ท างานมาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงหรือขณะเร่ิมต้นอุณหภูมิ

ของหลอดแมกนีตรอน (Magnetron) และหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง (Power transformer) มี
อุณหภูมิอยู่ภายใน ±5 K จากอุณหภูมิห้อง 

5.2.1.4 น้ าที่ใช้ทดสอบต้องเป็นน้ าบริโภค (Drinking water) และมีอุณหภูมิของน้ าก่อนเร่ิมต้นทดสอบ 

10 ±1 C 
5.2.1.5 ความแม่นย าของเคร่ืองมือวัดให้สอดคล้องกับมาตรฐานห้องทดสอบ 

5.2.2 อุปกรณ์กำรทดสอบ 
5.2.2.1 น้ าบริโภค         1,000  ±5 g 
5.2.2.2 ภาชนะแก้วบอโรซิลิเกต รูปทรงกระบอกหนาไม่เกิน 3 mm เส้นผ่านศูนย์กลาง 

ด้านนอกประมาณ 190 mm สูงประมาณ 90 mm   1 ช้ิน 
5.2.2.3 อุปกรณ์คนน้ าความจุความร้อนต่ า     1 อัน 
5.2.2.4 ชุดเคร่ืองวัดอุณหภูมิ       1 ชุด 
5.2.2.5 เคร่ืองช่ังน้ าหนัก       1 เคร่ือง 
5.2.2.6 เคร่ืองมือวัดก าลังไฟฟ้า (Power Meter)    1 เคร่ือง 
5.2.2.7 อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Data Recorder)    1 เคร่ือง 
5.2.2.8 นาฬิกาจับเวลา       1 เคร่ือง 
5.2.2.9 หม้อแปลงปรับระดับแรงดันไฟฟ้า (Variable Voltage Transformer) 1 ตัว 
5.2.2.10 มัลติมิเตอร์       1 เคร่ือง 

 
 



14 

 

5.2.3 วงจรกำรทดสอบ 
วงจรการทดสอบจะใช้หม้อแปลงปรับระดับแรงดันไฟฟ้าปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ต่อกับ
เคร่ืองมือวัดก าลังไฟฟ้าเพ่ือวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้าของเตาไมโครเวฟ ดังรูปที่ 1 
 

L

N

Power
Meter
V,I,E

เตาอบ
ไมโครเวฟ

C.B

 

รูปที่ 2 วงจรทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของเตาไมโครเวฟ 

5.2.4 ข้ันตอนกำรทดสอบ 
5.2.4.1 น าน้ าบริโภคปริมาณ 1,000 ±5 g ที่ เต รียมไว้  ใส่ลงในภาชนะแก้วบอโรซิลิเกต รูป

ทรงกระบอกหนาไม่ เกิน 3 mm เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกประมาณ 190 mm สูง
ประมาณ 90 mm บันทึกค่าอุณหภูมิของน้ าเร่ิมต้น (T1) มวลของน้ า (mw) และมวลของ
ภาชนะบรรจุ (mc) 

5.2.4.2 น าภาชนะที่ใส่น้ าวางไว้ที่ต าแหน่งก่ึงกลางของเตาไมโครเวฟ 
5.2.4.3 ตั้งตัวควบคุมให้เตาไมโครเวฟท างานในสภาวะจ่ายก าลังออกสูงสุด 

5.2.4.4 ค านวณเวลาที่ใช้ในการทดสอบส าหรับท าให้น้ ามีอุณหภูมิถึง 20 ±2 C 
5.2.4.5 เปิดสวิตช์การท างานของเตาไมโครเวฟให้ท างานตามเวลาที่ค านวณ ปิดสวิตช์การท างาน

บันทึกอุณหภูมิสุดท้ายของน้ า (T2) โดยต้องคนน้ าก่อนวัดอุณหภูมิด้วยอุปกรณ์ส าหรับคนน้ า 
ภายใน 60 วินาที หากอุณหภูมิไม่อยู่ในพิกัดที่ก าหนด ให้ทดสอบใหม่ โดยปรับเวลาที่ใช้ใน
การทดสอบให้เหมาะสม 

5.2.4.6 บันทึกค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าป้อนเข้า (Win) และเวลาที่ใช้ในการทดสอบ ตั้งแต่เปิดการ
ท างานของเตาไมโครเวฟจนกระทั่งปิดสวิทซ์การท างาน 

5.2.4.7 ค านวณหาค่าก าลังไฟฟ้าไมโครเวฟออกที่จ่ายให้ โหลดจากการทดสอบ (P) และค่า
ประสิทธิภาพพลังงาน () 
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5.2.5 กำรรำยงำนผลกำรทดสอบ 
รายงานผลการทดสอบเตาไมโครเวฟจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ี 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

- ช่ือผู้ผลิต / น าเข้า 
- ช่ือเคร่ืองหมายการค้า (Brand Name) 

- หมายเลขรุ่น (Model) 
- แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด (โวลต์) / ความถี่ที่ก าหนด (เฮิรตซ์) 

- ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด (วัตต์) / กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด (แอมแปร์) 
- ก าลังไมโครเวฟออกที่จ่ายให้โหลด (วัตต์) 
- ความถี่ของคล่ืนไมโครเวฟออกที่ก าหนด (เมกะเฮิรตซ์) 

- ลักษณะการท างาน 
ผลการทดสอบ 

- อุณหภูมิห้อง (องศาเซลเซียส) 

- แรงดันไฟฟ้าที่ทดสอบ (โวลต์) 
- มวลของน้ า (กรัม) 
- มวลของภาชนะบรรจุ (กรัม) 
- อุณหภูมิเร่ิมต้นของน้ า (องศาเซลเซียส) 

- อุณหภูมิสุดท้ายของน้ า (องศาเซลเซียส) 
- เวลาที่ใช้ทดสอบ (วินาที) 
- เวลาที่ใช้อุ่นไส้หลอด (วินาที) 
- เวลาการท าความร้อน (วินาที) 
- พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ด้านเข้า (วัตต์ –วินาที) 
- ก าลังไมโครเวฟออกที่จ่ายให้โหลด (วัตต์) 
- ประสิทธิภาพพลังงาน (ร้อยละ) 
- ระดับประสิทธิภาพ 

ซ่ึงทาง กฟผ. จะด าเนินการจัดระดับประสิทธิภาพ (เบอร์) ตามค่าประสิทธิภาพพลังงาน (ร้อยละ) 
และแจ้งบริษัทต่อไป 
 ผลกำรทดสอบจะรับรองเฉพำะรุ่น (ตัวอย่ำงทดสอบฯ) ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของรุ่นนั้นๆ ภำยหลังกำรทดสอบฯ จะต้องส่งมำทดสอบใหม่
ตำมข้ันตอนกำรทดสอบถ้ำมิได้แจ้งถือว่ำผิดข้อก ำหนดของโครงกำรฯ 
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6. กำรก ำหนดระดับประสิทธิภำพ  

กฟผ. ก าหนดระดับประสิทธิภาพพลังงานเตาไมโครเวฟเปน็ 4 ระดับ ตั้งแต่ เบอร์ 5, เบอร์ 5 , เบอร์ 5  
และ เบอร์ 5  โดย “เตาไมโครเวฟมีประสิทธิภาพพลังงานสูง ตามจ านวนดาวที่ได้รับสูงสุดที่ 3 ดาว” 

เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพของเตาไมโครเวฟ พิจารณาจากค่าประสิทธิภาพ มีหน่วยเป็น ร้อยละ  
6.1 กำรค ำนวณค่ำเกณฑ์ประสิทธิภำพพลังงำนเตำไมโครเวฟ 

- การค านวณเวลาในการทดสอบของเตาไมโครเวฟ ให้ค านวณโดยใช้สูตรการค านวณดังน้ี 
เวลาในการทดสอบ = t + เวลาอุ่นไส้หลอด (วินาที)    สมการที่ 1 
ทั้งน้ีโดยที่ t คือ เวลาในการท าความร้อน  มีหน่วยเป็นวินาที 
 

- การค านวณเวลาในการท าความร้อน ให้ค านวณโดยใช้สูตรการค านวณดังน้ี 

          สมการที่ 2 

โดย mw  คือ มวลของน้ า มีหน่วยเป็นกรัม (1,000 g) 
   mc คือ มวลของภาชนะบรรจุ มีหน่วยเป็นกรัม   
   T0 คือ อุณหภูมิห้อง มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (20 °C)   
   T1 คือ อุณหภูมิเร่ิมต้นของน้ า มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (10 °C)  
   T2 คือ อุณหภูมิสุดท้ายของน้ า มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (20 °C) 
   P คือ ก าลังไมโครเวฟออกที่จ่ายให้โหลด (power output) มีหน่วยเป็นวัตต์ 

t คือ เวลาในการท าความร้อน (ไม่รวมเวลาอุ่นไส้หลอด) มีหน่วยเป็นวินาที 

- การค านวณหาก าลังไมโครเวฟออกที่จ่ายให้โหลดจากการทดสอบ ค านวณโดยใช้สูตรการค านวณ
ดังน้ี 

          สมการที่ 3 

โดย mw   คือ มวลของน้ า มีหน่วยเป็นกรัม (g) 
   mc คือ มวลของภาชนะบรรจุ มีหน่วยเป็นกรัม (g)   
   T0 คือ อุณหภูมิห้อง มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (°C)   
   T1 คือ อุณหภูมิเร่ิมต้นของน้ า มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (°C)  
   T2 คือ อุณหภูมิสุดท้ายของน้ า มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (°C) 
   t คือ เวลาในการท าความร้อน (ไม่รวมเวลาอุ่นไส้หลอด) มีหน่วยเป็นวินาที (s) 
   P คือ ก าลังไมโครเวฟออกที่จ่ายใหโ้หลดจากการทดสอบ มีหน่วยเป็นวัตต์ (W) 
  

P

)0T2(Tc0.55m)1T2(Tw4.187m
t




t

)0T2(Tc0.55m)1T2(Tw4.187m
P
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- การค านวณหาค่าประสิทธิภาพของเตาไมโครเวฟ ให้ค านวณโดยใช้สูตรการค านวณดังน้ี 

in

100 %
W

tP 
     สมการที่ 4 

โดย Win      คือ พลังงานป้อนเข้า มีหน่วยเป็นวัตต์-วินาที (Ws)  
    คือ ประสิทธิภาพพลังงาน มีค่าเป็นร้อยละ 
   t คือ เวลาในการท าความร้อน (ไม่รวมเวลาอุ่นไส้หลอด) จากการทดสอบ 

 มีหน่วยเป็นวินาที (s) 
   P คือ ก าลังไมโครเวฟออกที่จ่ายใหโ้หลดจากการทดสอบ มีหน่วยเป็นวัตต์ (W) 
 

6.2 เกณฑ์ประสิทธิภำพพลังงำนเตำไมโครเวฟปี 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 
  

ขนำดควำมจุเตำไมโครเวฟ ค่ำประสิทธภิำพพลังงำน (ร้อยละ) 

(ลิตร) เบอร์ 5 เบอร์ 5 ★ เบอร์ 5 ★★ เบอร์ 5 ★★★ 

ทุกขนำด 59.00 – 60.99 61.00 - 62.99 63.00 – 64.99 ≥ 65.00 
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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  หากเตาไมโครเวฟได้ระดับประสิทธิภาพพลังงานใด ลูกศรจะช้ีไป
ยังช่องที่ระบุระดับเบอร์ 5 หรือสัญลักษณ์ รูป  ตั้งแต่ 1-3 ดาว  

ต ำแหน่งที่ 2  ประเภท ระบุผลิตภัณฑ์ เตาไมโครเวฟ 
ต ำแหน่งที่ 3  ค่าไฟฟ้า XXX  (บาท/ปี) แสดงเพ่ือใช้ในการประมาณค่าไฟฟ้าที่ใช้เตาไมโครเวฟต่อปี 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 
หมำยเหตุ  - การคิดค่าไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ  

1 

2 

4 
3 

5 

6 
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  ค่าไฟฟ้าต่อปี (บาท/ช่ัวโมง) = พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (หน่วย/ช่ัวโมง) X อัตราค่าไฟฟ้าเฉล่ีย (บาท/หน่วย) 

- พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (หน่วย/ช่ัวโมง) = พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (กิโลวัตต-์ช่ัวโมง) X ค่าคงที ่
- พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) = พลังงานที่ใช้ในการทดสอบ (วัตต์-วินาที) / (3,600 X103) 

- ค่าคงที่ = 66 (ค่าที่แปลงพลังงานที่ใช้ในการทดสอบให้เป็นพลังงานที่ใช้ต่อช่ัวโมง โดยน า
ค่าเวลาที่ใช้ทดสอบเฉล่ียมาค านวณ)    

- ค านวณอัตราค่าไฟฟ้าเฉล่ียหน่วยละ 3.96 บาท 

7.2 กำรติดฉลำกแสดงระดบัประสิทธภิำพพลังงำน 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับฉลากฯ แล้วจะต้องติดฉลากฯ ให้ตรงตามรุ่นที่ผ่านการทดสอบ โดยตดิฉลากฯ 1 

ดวงต่อเตาไมโครเวฟ 1 เคร่ือง ที่กระจกด้านหน้า มุมขวามือบน ดังแสดงในรูป 

 

รูปที่ 5 การติดฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานของเตาไมโครเวฟ 

8. กำรสุ่มทดสอบเตำไมโครเวฟที่ได้รับฉลำกแสดงระดับประสิทธิภำพพลังงำน      

 หลังจากตู้เย็นที่ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานออกจ าหน่ายสู่ตลาด กฟผ. จะด าเนินการสุ่ม

ทดสอบ ตู้เย็นตัวหลักหรือตัวเทียบรุ่นในกลุ่มเดียวกัน ที่ติดฉลากฯ เพ่ือน ากลับมาทดสอบที่หน่วยงานทดสอบ 

ในที่น้ี คือ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) ว่ายังคงระดับประสิทธิภาพตามที่ กฟผ. รับรอง นอกจากน้ี

ยังเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย ซึ่ง กฟผ. จะสุ่มทดสอบจำกร้ำนค้ำปลีกรุ่นละ 1 ชุดตัวอย่ำง โดยผู้เข้ำร่วม

โครงกำรฯ เป็นผู้รับภำระค่ำตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรสุ่มทดสอบ  และส ำหรับ ตู้เย็น เครื่องหมำยกำรค้ำใด ที่ไม่

สำมำรถหำซื้อได้จำกร้ำนค้ำปลีก ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ต้องแจ้งรำยช่ือตัวแทนจ ำหน่ำยเพื่อให้ กฟผ. สำมำรถ

ด ำเนินกำรจัดซื้อได้ หำกไม่สำมำรถจัดซื้อจำกตัวแทนจ ำหน่ำยได้ กฟผ. จะสุ่มตัวอย่ำงรุ่นดังกล่ำวจำกโรงงำน

ผู้ผลิต/น ำเข้ำ โดยไม่แจ้งวัน-เวลำให้ทรำบ และหำกไม่พบกำรผลิตในรุ่นดังกล่ำว กฟผ. จะด ำเนินกำรเช่นนี้อีก 

2 ครั้งภำยในปีนั้นๆ หำกยังไม่พบกำรผลิต กฟผ. จะยุติกำรให้ฉลำกฯ โดยถือว่ำเครื่องหมำยกำรค้ำ และรุ่นนั้นๆ 
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ได้ยกเลิกกำรผลิต ให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ท ำหนังสือแจ้งยกเลิกกำรผลติมำยัง กฟผ. และ กฟผ. จะสุ่มตัวอย่ำง

รุ่นที่มีขนำดใกล้เคียงที่ได้รับฉลำกฯ จำกโรงงำนผู้ผลิต/น ำเข้ำ มาทดสอบที่หน่วยงานทดสอบ (สฟอ.) และหากมี

การเปล่ียนแปลงหน่วยงานทดสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  

8.1 ข้ันตอนกำรด ำเนินกำรสุ่มทดสอบ 
8.1.1 กฟผ. คัดเลือกตัวอย่ำงจำกกำรขอฉลำกฯย้อนหลัง 1 ปี จำก 
- รุ่นที่มีการขอฉลากฯ สูงสุด 

- รุ่นที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ 
- รุ่นที่ไม่ผ่านการสุ่มทดสอบในปีที่ผ่านมา 

- รุ่นที่น าเทคโนโลยีใหม่ มาปรับปรุงกระบวนการผลิต 
8.1.2 กฟผ. สุ่มซื้อตัวอย่ำงจำกร้ำนค้ำ 1 ตัวอย่ำง 

- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับภาระค่าตัวอย่าง 

- กฟผ. รับภาระค่าทดสอบ 
8.1.3 กฟผ. ส่งตัวอย่ำงทดสอบ ณ หน่วยงำนทดสอบ ในที่นี้ คือ สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
8.1.4 กฟผ. พิจำรณำผลสุ่มทดสอบ ดังนี้ 
- หากผ่านการสุ่มทดสอบ กฟผ. แจ้งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบและแจ้งรับตัวอย่างคืนที่ กฟผ. 

ส านักงานใหญ่ หรือหน่วยงานทดสอบ (กรณีผู้ประกอบการช าระค่าตัวอย่างแล้ว) 

- หากไม่ผ่านการสุ่มทดสอบ กฟผ. แจ้งผลทดสอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบ และแจ้งรับตัวอย่าง
คืนที่ กฟผ. ส านักงานใหญ่ หรือหน่วยงานทดสอบ (กรณีผู้ประกอบการช าระค่าตัวอย่างแล้ว) โดยให้
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พิจารณาว่าจะตอบรับผลทดสอบหรือไม่ 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  
- หากผลทดสอบเฉล่ียผ่านการสุ่มทดสอบ กฟผ. แจ้งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

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

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

8.2 กำรพิจำรณำผลตำมเกณฑ์กำรสุ่มทดสอบ 
เกณฑ์การสุ่มทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงานจะต้องเป ล่ียนแปลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 (-5%) จากค่า

ผลทดสอบที่แสดงอยู่หน้าฉลากฯ  

ตำรำงที่  5 เกณฑ์การสุ่มทดสอบ เตาไมโครเวฟ 
กำรทดสอบ เกณฑ์ผำ่นกำรสุ่มทดสอบ 

ค่าประสิทธิภาพพลังงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 
จากค่าประสิทธิภาพที่ระบุหน้าฉลากฯ 

8.2.1 ประเมินผลการสุ่มทดสอบ 
- ผลทดสอบจะต้องผ่านตามหัวข้อการทดสอบ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การสุ่มทดสอบ 
- หากรุ่นที่ถูกสุ่มทดสอบประสิทธิภาพ เป็นรุ่นที่ขอฉลากฯ แบบเทียบรุ่น เป็นตัวหลักหรือตัวเทียบรุ่น 

ให้ถือว่าทุกรุ่นที่ขอเทียบรุ่นในกลุ่มเดียวกันทั้งหมด มีผลการสุ่มทดสอบประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน 

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

8.3.1.1 กรณีตอบรับผลกำรสุ่มทดสอบ (รอบแรก) เพื่อให้สุ่มตัวอย่ำงเพิ่มเติม 
1. บริษัทฯ ตอบรับแบบฟอร์มยืนยันการซ้ือคืนผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และยืนยันการยอมรับผลการสุ่ม

ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ภายใน 7 วันท าการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก 
กฟผ. และยืนยันความพร้อมให้ กฟผ. สุ่มตัวอย่างจากโรงงาน โดยระบุวันเวลาให้ชัดเจน  

2. บริษัทฯ ต้องจัดเตรียมตัวอย่างไว้ จ านวน 30 ชุดตัวอย่าง/รุ่น เพ่ือให้ กฟผ. เลือกสุ่มตัวอย่าง
จ านวนรุ่นละ 1 หรือ 2 ชุดตัวอย่าง  

3. บริษัทฯ ต้องซ้ือตัวอย่าง ที่ กฟผ. จัดซ้ือจากท้องตลาดกลับคืนในราคาที่  กฟผ. ซ้ือมา โดย
หน่วยงานบัญชีและงบประมาณจะด าเนินการออกใบแจ้งหน้ี เพ่ือให้บริษัทด าเนินการซ้ือคืน
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารใบแจ้งหน้ี และน าใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอย่างที่
หน่วยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน 15 วันหลังจากช าระเงินซ้ือคืน หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าว กฟผ. จะงดการจ่ายฉลากฯ รุ่นอ่ืน ๆ และพิจารณางดขึ้นทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ 

http://labelno5.egat.co.th/
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ส าหรับรุ่นใหม่ และ กฟผ. จะท าหนังสือแจ้งให้มารับตัวอย่างคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับ
หนังสือ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กฟผ. จะด าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 26 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

8.3.1.2 กรณีตอบรับผลกำรสุ่มทดสอบ (รอบแรก) เพื่อเปลี่ยนค่ำหน้ำฉลำกฯ 
1. หากบริษัทฯ ต้องการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่ทดสอบได้จริง (เบอร์ 5) 

ตามที่ได้แจ้งยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอให้บริษัทฯ ด าเนินการติดต่อกองส่งเสริม
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (กสอ-ย.) ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือ 
กฟผ. จะได้ด าเนินการปรับค่าหน้าฉลากฯ ตามจริงของรุ่นดังกล่าวต่อไป 

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

3. ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานที่มีอยู่ทั้งหมดให้ กฟผ. 
4. บริษัทฯ ต้องซ้ือตัวอย่าง ที่ กฟผ. จัดซ้ือจากท้องตลาดกลับคืนในราคาที่  กฟผ. ซ้ือมา โดย

หน่วยงานบัญชีและงบประมาณจะด าเนินการออกใบแจ้งหน้ี เพ่ือให้บ ริษัทด 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. ขอให้บริษัทฯ ส่งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพที่มีอยู่ทั้งหมดให้ กฟผ.  
4. บริษัทฯ ต้องซ้ือตัวอย่าง ที่ กฟผ. จัดซ้ือจากท้องตลาดกลับคืนในราคาที่  กฟผ. ซ้ือมา โดย

หน่วยงานบัญชีและงบประมาณจะด าเนินการออกใบแจ้งหน้ี เพ่ือให้บริษัทด าเนินการซ้ือคืน
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารใบแจ้งหน้ี และน าใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอย่างที่
หน่วยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน 15 วันหลังจากช าระเงินซ้ือคืน หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าว กฟผ. จะงดการจ่ายฉลากฯ รุ่นอ่ืน ๆ และพิจารณางดขึ้นทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ 
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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 ดังนี้ 
8.3.2.1 กรณีตอบรับผลกำรสุ่มทดสอบ (รอบสอง) เพื่อเปลี่ยนค่ำหน้ำฉลำกฯ 

1. หากบริษัทฯ ต้องการติดฉลากแสดงระดบัประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่ทดสอบได้จริง (เบอร์ 5) ตามที่
ได้แจ้งยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอให้บริษัทฯ ด าเนินการติดต่อกองส่งเสริ ม
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (กสอ-ย.) ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือ กฟผ. 
จะได้ด าเนินการปรับค่าหน้าฉลากฯ ตามจริงของรุ่นดังกล่าวต่อไป 

2. กรณีเปล่ียนค่าหน้าฉลากฯ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร, แคตตาล็อค ที่
เก่ียวข้องโดยแก้ไขให้ถูกต้องตามผลทดสอบที่ได้รับ 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. ขอให้บริษัทฯ 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 ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตและจ าหน่ายสู่ตลาด ประเทศไทยแล้วเท่าน้ัน 
ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ กฟผ. 
จึงได้ให้มีข้อก าหนดโฆษณาประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ดังน้ี 

9.1  เพ่ือเป็นข้อมูลว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในประเทศไทยจริง 
กฟผ. ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด าเนินการดังน้ี 

9.1.1  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 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 าหน่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
แจ้งไว้จ านวน 3 รายเป็นอย่างน้อยและผู้แทนจ าหน่ายจะต้องสามารถส่งผลิตภัณฑ์รุ่นน้ันๆ 
ให้กับ กฟผ.ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมในด้านการตลาด  

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 า เนินการผลิตผลิตภัณฑ์ ที่ได้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
พลังงานจาก กฟผ. ตามข้อก าหนดหรือ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. 
จะแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ของผลิตภัณฑ์รุ่นน้ันๆ โดยทางโทรสาร และ/หรือจดหมาย
ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะต้องด าเนินการดังน้ี 
 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์รุ่นน้ันที่

อ้างอิงข้อมูลของ กฟผ. หรือ ที่ กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ 
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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 
ครั้งที่ 1    กฟผ. แจ้งเตือน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปรับปรุงแก้ไข ในประเด็นดังกล่าว  
ครั้งที่ 2  กฟผ. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ์รุ่นน้ันๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยขอ

ฉลากฯ คืนทั้งหมด และห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์ใดๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ์รุ่นน้ัน โดยอ้างอิง
ข้อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ์ ของ กฟผ. 

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

หมำยเหตุ  หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ (พิจารณาในนามผู้รับจ้างผลิต ผู้จ้างผลิต ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้จัด
จ าหน่ายของเคร่ืองหมายการค้าน้ันๆ) กระท าการปลอม หรือเลียนแบบฉลากแสดงระดั บ
ประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ์ กฟผ. จะด าเนินการตามมาตรการคร้ังที่ 3 ทันที และด าเนินการ
ตามกฎหมาย 
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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 หากผู้ได้รับอนุญาต 
        น าไปใช้ผิดไปจากข้อบังคับน้ี หรือเมื่อ กฟผ. ได้รับการร้องเรียนจากผู้ซ้ือสินค้าหรือ กฟผ. ตรวจสอบ

ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 
10.8   ผู้ประกอบการไม่สามารถจัดท าฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเองไม่ว่ากรณีใดๆ ฉลากแสดง

ระดับประสิทธิภาพพลังงานที่น าไปติดบนผลิตภัณฑ์ต้องขอรับจาก กฟผ. เท่าน้ัน ตามระเบียบที่
ก าหนด  

10.9  ผู้ที่กระท าการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของ กฟผ. ถือเป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจ าคุกหรือทั้งจ าทั้งปรับ กฟผ. จะ
ด าเนินการตามกฎหมายทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด 
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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 4728  
 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 
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แบบฟอร์ม กฟผ. 
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