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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5  
พัดลมไฟฟ�า 
1. บทนํา 

รัฐบาลได�มีนโยบายส�งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน รณรงค�ให�ประชาชนรู�คุณค�าและใช�ไฟฟ'าอย�าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป,นมาตรการท้ังให�ระดับหน�วยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ 
การไฟฟ'าฝ2ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองค�การของรัฐ ซ่ึงมีบทบาทอย�างชัดเจนในการมีส�วน
ร�วมรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อมและสังคม จึงได�ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาอุปกรณ�ประสิทธิภาพสูง สําหรับติด
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า ภายใต�โครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5  

ด�วยกระทรวงพลังงานได�มอบหมายให� กฟผ. ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า โดยมี
จุดมุ�งหมายให�การใช�ไฟฟ'าของประเทศเป,นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลด
การใช�พลังงานโดยรวมของประเทศ ด�วยการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า (ฉลาก
ประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 หรือ ฉลากเบอร� 5) เพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมให�มีการผลิต นําเข�า จําหน�าย เพ่ือให�
เกิดการเลือกใช�อุปกรณ�ไฟฟ'าประสิทธิภาพสูง จนฉลากฯ เป,นท่ีเชื่อถือและรู�จักกันแพร�หลายในปCจจุบัน 

“พัดลมไฟฟ'า” เป,นอุปกรณ�ช�วยระบายความร�อนท่ีมีการใช�งานอย�างแพร�หลายแทบทุกครัวเรือน
และในวงการอุตสาหกรรม โดยมียอดการผลิตและจําหน�ายเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่องทุกปF ด�วยอัตราการ
เจริญเติบโตท่ีสูงข้ึน กฟผ. จึงเห็นสมควรให�มีการศึกษาหาแนวทางในการอนุรักษ�พลังงาน พัฒนา
ประสิทธิภาพ ตลอดจนส�งเสริมให�ผู�บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซ้ือพัดลมไฟฟ'าอย�างถูกต�องภายใต� 
“โครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5” 
 ในปF 2544 กฟผ. ได�เริ่มดําเนินโครงการฯ พัดลมไฟฟ'า และติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ'าแก�พัดลมไฟฟ'า ชนิดต้ังโตKะ ต้ังพ้ืน และติดผนัง จากนั้น กฟผ. ได�เพ่ิมขอบข�ายพัดลมไฟฟ'าท่ี
สามารถส�งเข�าร�วมโครงการฯ ได�แก� ชนิดส�ายรอบตัวและชนิดระบายอากาศ ในปF 2552 และ 2555 
ตามลําดับ ท้ังนี้ในเดือนมกราคม 2554 ได�มีการปรับเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพัดลมไฟฟ'า ชนิดต้ังโตKะ ต้ังพ้ืน 
และติดผนัง เพ่ือให�ประหยัดพลังงานเพ่ิมข้ึน โดยโครงการฯ ได�รับความร�วมมือเป,นอย�างดีจากกลุ�ม
บริษัทผู�ผลิต นําเข�า และผู�จําหน�ายพัดลมไฟฟ'า รวมถึงหน�วยงานทดสอบ ทําให�สามารถตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในด�านการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล�อม อีกท้ังสอดคล�องกับสภาวการณ�ด�านเศรษฐกิจและ
พลังงานในปCจจุบัน โดยเป,นการส�งเสริมให�ประชาชนใช�ไฟฟ'าอย�างมีประสิทธิภาพอันจะเป,นประโยชน�ต�อ
ประเทศชาติในระยะยาว 

2. ช่ือโครงการ 
ตามท่ี กฟผ. ได�มีการรณรงค�ให�มีการใช�อุปกรณ�ไฟฟ'าประสิทธิภาพสูง ภายใต�สัญลักษณ�ฉลากเบอร� 5 

และกระทรวงพลังงานมีนโยบายให� กฟผ. รณรงค�ฉลากเบอร� 5 ให�เป,นท่ีแพร�หลายพร�อมกับรณรงค�ให�
ประชาชนท่ัวประเทศร�วมใจกันประหยัดพลังงานและมีส�วนร�วมนั้น ในปF 2550 เพ่ือเป,นการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
 กฟผ. จึงได�เปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการประชาร�วมใจ ประหยัดไฟฟ'า” (Together 
Conservation) เป,น “โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5” ภายใต�โครงการใหญ� “รักพ&อ ใช�พลังงาน
อย&างพอเพียง”  
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3. วัตถุประสงค� 
3.1 เพ่ือผลักดันให�เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพัดลมไฟฟ'าประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทย 
3.2 เพ่ือจูงใจและให�ข�อมูลแก�ผู�บริโภคในการเลือกซ้ืออุปกรณ�ประหยัดพลังงานไฟฟ'าประสิทธิภาพสูง 
3.3 เพ่ือช�วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
3.4 เพ่ือกระตุ�นและเสริมสร�างทัศนคติอันดีในด�านการอนุรักษ�พลังงานของชาติให�แก�ประชาชนและ

เยาวชน 

4. นโยบาย 
4.1 เพ่ือผลักดันให�เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพข้ันตํ่าของอุปกรณ�ไฟฟ'า (MEPs) 
4.2  การพัฒนาการผลิตอุปกรณ�ไฟฟ'าให�มีประสิทธิภาพสูง นําไปสู�การผลิตอุปกรณ�ไฟฟ'าประสิทธิภาพ

สูง (HEPs) 

5. เป�าหมายโครงการ 
รณรงค�และผลักดันให�ประชาชนเลือกใช�พัดลมไฟฟ'าท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�

ไฟฟ'าโดยคํานึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ'าเป,นหลัก อันจะส�งผลรวมถึงการประหยัดพลังงานของ
ประเทศชาติโดยรวม 

6. แนวทางการดําเนินโครงการ 

โครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 พัดลมไฟฟ'า เป,นภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. 
สนับสนุนค�าใช�จ�าย ได�แก� ค�าทดสอบ ค�าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า ค�าโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ� ซ่ึง กฟผ. จะรับภาระค�าทดสอบกรณีผู�ผลิตในประเทศส�งทดสอบกับโครงการฯ ในครั้งแรก
ของรุ�นนั้นๆ สําหรับกรณี ผู�นําเข�า และผู�ผลิตในประเทศท่ีต�องการส�งทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไป (รุ�นเดิม) 
จะต�องรับภาระค�าทดสอบเอง 

6.1 กําหนดเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพของพัดลมไฟฟ'าและดําเนินการให�มีการติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าของพัดลมไฟฟ'าท่ีผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพตามข�อกําหนด 

6.2 ดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ� และเผยแพร�ข�อมูลท่ีถูกต�องชัดเจนแก�ประชาชน 
6.3 ส�งเสริมให�เกิดตลาดอุปกรณ�ไฟฟ'าประสิทธิภาพสูง 

7. ประโยชน�ท่ีได�รับจากการดําเนินโครงการ 

7.1 เป,นการส�งเสริมให�ประชาชนตระหนักถึงการใช�พลังงานไฟฟ'าอย�างมีประสิทธิภาพอันจะส�งผล
รวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 

7.2 ประชาชนมีข�อมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซ้ือพัดลมไฟฟ'าเพ่ิมมากข้ึน 
7.3 สามารถช�วยลดค�าใช�จ�ายด�านพลังงานไฟฟ'าลงได�ในระดับหนึ่ง โดยยังคงประสิทธิภาพของการ

ใช�อุปกรณ�ไฟฟ'าเช�นเดิม 
7.4 ก�อให�เกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณ�ไฟฟ'าท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 
7.5 เป,นอีกทางหนึ่งในการช�วยอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ ลดเงินตราออกต�างประเทศและลดการนําเข�า

เชื้อเพลิงจากต�างประเทศในการผลิตไฟฟ'า 
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8. การดําเนินโครงการ 

8.1 จัดการประชุม ซ่ึงประกอบด�วยผู�แทนจากกลุ�มบริษัทผู�ผลิต นําเข�า และจัดจําหน�ายพัดลมไฟฟ'า 
ผู�แทนจากหน�วยงานทดสอบ และ กฟผ. เพื่อพิจารณาดําเนินการให�เกิดตลาดพัดลมไฟฟ'า
ประสิทธิภาพสูง 

8.2 จัดทําแผนการดําเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเป'าหมายการดําเนินการ 
8.3 กําหนดขนาด รุ�น และรายละเอียดของพัดลมไฟฟ'าท่ีจะดําเนินการทดสอบ 
8.4 สุ�มตัวอย�างจากบริษัทผู�ผลิตฯ และส�งหน�วยงานท่ีดําเนินการทดสอบ  
8.5 ดําเนินการทดสอบและแจ�งผลการทดสอบโดยหน�วยงานทดสอบ 
8.6 การจัดระดับประสิทธิภาพ และแจ�งผลทดสอบโดย กฟผ. 
8.7 จัดทําและส�งมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า 
8.8 การรณรงค� และจูงใจประชาชนให�ใช�พัดลมไฟฟ'าประสิทธิภาพสูง 
8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 

9. รายละเอียดการดําเนินโครงการท่ีผ&านมา 
การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 พัดลมไฟฟ'า ได�มีการจัดการประชุมและกิจกรรม

อย�างต�อเนื่อง โดยได�รับความร�วมมือจากบริษัทผู�ผลิต นําเข�า และจัดจําหน�ายพัดลมไฟฟ'า ซ่ึงในแต�ละการ
ประชุมหรือกิจกรรมได�มีวาระสําคัญ ดังนี้ 

ภายใน ปF 2544 พิจารณาและกําหนด ขอบข�ายพัดลมไฟฟ'าท่ีเข�าร�วมโครงการฯ ได�แก� ชนิดต้ังโตKะ 
ต้ังพ้ืน ติดผนัง มาตรฐานการทดสอบ และเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ  

กันยายน 2544 เริ่มติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าพัดลมไฟฟ'าชนิดต้ังโตKะ ต้ังพ้ืน 
และติดผนังเพ่ือวางจําหน�ายครั้งแรก 

28 สิงหาคม 2551  พิจารณามาตรฐานรายละเอียดการทดสอบ เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ ชมสาธิต
การทดสอบ และแผนการดําเนินการติดฉลากฯ พัดลมไฟฟ'าชนิดส�ายรอบตัว  

1 เมษายน 2552 เริ่มติดฉลากฯ เกณฑ�พลังงานปF ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) เพ่ือวางจําหน�ายพัดลม
ไฟฟ'าชนิดส�ายรอบตัว  

5 กันยายน 2552  พิจารณาและกําหนดเพ่ิมขอบข�ายพัดลมไฟฟ'าชนิดระบายอากาศ สามารถเข�า
ร�วมโครงการฯ  

12 มิถุนายน 2553  กฟผ. บรรยายข�อมูลการศึกษา มาตรฐานการทดสอบ วิธีการทดสอบ พัดลม
ไฟฟ'าชนิดระบายอากาศ เยี่ยมชมห�องทดสอบท่ีกรมวิทยาศาสตร�บริการ 
 และแจ�งการดําเนินการปรับเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพัดลมไฟฟ'าชนิดต้ังโตKะ 
ต้ังพ้ืน ติดผนัง  

31 สิงหาคม 2553 พิธีลงนามความร�วมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 พัดลม
ไฟฟ'าชนิดระบายอากาศ ระหว�างผู�ประกอบการ กับ กฟผ.  

1 มกราคม 2554 ปรับเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพัดลมไฟฟ'าชนิดต้ังโตKะ ต้ังพ้ืน ติดผนัง และเริ่ม
ติดฉลากฯ เกณฑ�พลังงานปF ค.ศ 2011 (พ.ศ. 2554) เพ่ือวางจําหน�ายพัดลม
ไฟฟ'าชนิดดังกล�าว  

1 มกราคม 2555  เริ่มติดฉลากฯ เกณฑ�พลังงานปF ค.ศ 2012 (พ.ศ. 2555) เพ่ือวางจําหน�ายพัดลม
ไฟฟ'าชนิดระบายอากาศ  
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16 มีนาคม 2559 พิจารณาและกําหนดเพ่ิมขอบข�ายพัดลมไฟฟ'าชนิดต้ังโตKะ ต้ังพ้ืน ติดผนัง และ
ส�ายรอบตัว ขนาดใบพัด 18 นิ้ว และกําหนดแผนการปรับเกณฑ�ระดับ
ประสิทธิภาพและเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพัดลมไฟฟ'า ในปF 2561 

28 พฤษภาคม 2559 ปรับเปลี่ยนข�อกําหนดโครงการฯ (การยื่นผลทดสอบ การเลือกระบุค�าหน�า
ฉลากฯ การเทียบรุ�น และการสุ�มกลับทดสอบ) 

1 กันยายน 2559  เริ่มติดฉลากฯ เกณฑ�พลังงานปF ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) เพ่ือวางจําหน�ายพัดลม
ไฟฟ'าชนิดต้ังโตKะ ต้ังพ้ืน และส�ายรอบตัว ขนาดใบพัด 18 นิ้ว 

ซ่ึงขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 พัดลมไฟฟ'า ยังคงดําเนินการต�อไปอย�างต�อเนื่อง 

10. ข้ันตอนการขอเข�าร&วมโครงการ 

แบ�งเป,น 2 กรณี คือ กรณีปกติและกรณียื่นผลการทดสอบพัดลมไฟฟ'า 
1. กรณีปกติ บริษัทไม�มีผลการทดสอบเพ่ือหาค�าประสิทธิภาพพัดลมไฟฟ'ารุ�นท่ีต�องการขอ

ฉลากฯ ตามมาตรฐานการทดสอบหรือจากห�องปฏิบัติการท่ี กฟผ. กําหนด ดังนั้นบริษัท
จะต�องจัดส�งตัวอย�างพัดลมไฟฟ'าพร�อมกับยื่นเอกสารประกอบให�ครบถ�วน เพ่ือให� กฟผ. 
ออกใบนําส�งผลิตภัณฑ�เพ่ือทดสอบให�กับห�องปฏิบัติการท่ี กฟผ. กําหนด ดําเนินการทดสอบ
ค�าประสิทธิภาพต�อไป  

2.   กรณียื่นผลการทดสอบ บริษัทมีผลการทดสอบค�าประสิทธิภาพพัดลมไฟฟ'า ตาม
มาตรฐานการทดสอบ ข�อท่ี 12 และทดสอบจากห�องปฏิบัติการทดสอบท่ีได�รับการรับรอง
ตาม มอก.17025-2548 ท่ีได�ขอบข�ายตามข�อท่ี 12 ซ่ึงบริษัทยื่นผลการทดสอบและ
เอกสารประกอบเพ่ือให� กฟผ. ดําเนินการข้ันตอนต�อไป 

10.1 ผู�ผลิต/ผู�นําเข�า และ/หรือผู�จัดจําหน�ายท่ีประสงค�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องยืนยัน/ยอมรับ
ข�อกําหนดโครงการฯ โดยผู�มีอํานาจลงนามหรือผู�ได�รับมอบอํานาจลงนามพร�อมประทับตรา
บริษัท ในหนังสือยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 พัดลมไฟฟ'า
และส�งกลับท่ีกองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า ฝ2ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ'า กฟผ. 
สํานักงานใหญ� 

10.2 บริษัทต�องยื่นแบบแจ�งความจํานงและต�องกรอกรายละเอียดพัดลมไฟฟ'าในแบบฟอร�มของ 
กฟผ. พร�อมท้ังจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

- หนังสือขอเข�าร�วมโครงการฯ (ใบปะหน�า) ลงนามบริษัท 
แบบฟอร�ม กฟผ. (สามารถดูได�ในภาคผนวก) 

- แบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการ (FAN - 01)* 
- แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบพัดลมไฟฟ'า (FAN - 02)** 

เอกสารประกอบ 
 - ใบรับแจ�งประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (ร.ง.2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน (ร.ง.4) หรือใบอนุญาตให�ใช�ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
(กนอ.) หรือใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 - ใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม  (ภ.พ.20) 
 - หนังสือรับรองจดทะเบียนเป,นนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�) 
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า 
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 - ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให�ต�องเป,นไปตาม
มาตรฐาน (มอ.4) ในกรณีผลิตในประเทศ หรือใบอนุญาตทํา ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมี
พระราชกฤษฎีกากําหนดให�ต�องเป,นไปตามมาตรฐานเข� ามาเ พ่ือจําหน�ายใน
ราชอาณาจักร (มอ.6) ในกรณีนําเข�า ตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ'า 
เฉพาะด�านความปลอดภัย มอก. 934-2533 

- รายละเอียดแบบโครงสร�าง (Drawing) และระบบไฟฟ'า 
1. สําเนาแบบมอเตอร� 
2. สําเนาแบบใบพัด 
3. สําเนาแบบลวดป'องกันใบพัดท้ังด�านหน�า และด�านหลัง 
4. รายละเอียดต�างๆ (Specification) เช�น ชิ้นส�วนต�างๆ วงจรไฟฟ'า ฯลฯ 
5. ภาพถ�ายพัดลมไฟฟ'าท่ีขอทดสอบ พร�อม Nameplate 

- ผลการทดสอบพัดลมไฟฟ'า ตามมาตรฐานการทดสอบ ข�อท่ี 12 และทดสอบจาก
ห�องปฏิบัติการทดสอบท่ีได�รับการรับรองตาม มอก.17025-2548 ท่ีได�ขอบข�ายตามข�อ
ท่ี 12 (เฉพาะกรณียื่นผลการทดสอบ) 

หมายเหตุ   - * บริษัทรับจ�างผลิต (Original Equipment Manufacturer - OEM) ส�งแบบฟอร�ม 
FAN - 01 ของท้ังบริษัทรับจ�างผลิตและบริษัทผู�จ�างผลิตพร�อมเอกสารการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค�า 

- สําหรับกรณีเทียบรุ�นสามารถเทียบรุ�นได�ไม�จํากัดจํานวนรุ�นในการส�งทดสอบคราว
เดียวกันเท�านั้น 

- ใบ ร.ง.2, ร.ง.4, กนอ., ภ.พ.20, หนังสือรับรองจดทะเบียนเป,นนิติบุคคล (ตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย�) และหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า ส�งใน
ครั้งแรกท่ีเข�าร�วมโครงการฯ และส�งเอกสารปรับปรุงข�อมูล (Update) ให� กฟผ. เป,น
รายปF และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�อง บริษัทต�อง
แจ�งและส�งข�อมูลเพ่ิมเติมให�กับ กฟผ.  

10.3 กฟผ. กําหนดวันส�งตัวอย�างทดสอบพัดลมไฟฟ'าท่ีหน�วยงานทดสอบ (เฉพาะกรณีปกติ) 
หลังจาก กฟผ. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารว�าครบถ�วนและถูกต�องหรือไม� พร�อม

ท้ังตรวจสอบรายละเอียดข�อมูลของพัดลมไฟฟ'าโดยพิจารณา ขอบข�ายพัดลมไฟฟ'า การ
ดําเนินมาตรการลงโทษเรื ่องการสุ �มกลับทดสอบหรือเป,นรุ �นเดิมหรือไม� และภาระ
ค�าใช�จ�ายในการทดสอบ ซ่ึงถ�าเอกสารครบถ�วนและถูกต�องเรียบร�อยแล�ว กฟผ. จะนัดวัน
ส�งตัวอย�างพัดลมไฟฟ'า โดยการส�งพัดลมไฟฟ'าเพ่ือทดสอบค�าประสิทธิภาพ เป,นไปตาม ข�อ
ท่ี 11 

10.4 การตรวจสอบคุณสมบัติพัดลมไฟฟ'า (เฉพาะกรณีปกติ) 
  เม่ือหน�วยงานทดสอบรับตัวอย�างทดสอบพัดลมไฟฟ'าไว� จะตรวจสอบรายละเอียด

ของตัวอย�างทดสอบ ซ่ึงตัวอย�างทดสอบจะต�องตรงกันกับรายละเอียดในเอกสารท่ีบริษัทยื่น
แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบพัดลมไฟฟ'า 

10.5 หน�วยงานทดสอบทดสอบพัดลมไฟฟ'าตามมาตรฐาน เป,นไปตาม ข�อท่ี 12 (เฉพาะกรณีปกติ)  
หมายเหตุ -  เม่ือทดสอบตัวอย�างพัดลมไฟฟ'าแล�วเสร็จ ขอให�บริษัทติดต�อรับตัวอย�างพัดลม

ไฟฟ'าท่ีทดสอบคืนหลังจากท่ีทําการทดสอบแล�วเสร็จภายในระยะเวลา 10 วัน 
10.6 หน�วยงานทดสอบแจ�งผลทดสอบพัดลมไฟฟ'าให� กฟผ. ทราบ (เฉพาะกรณีปกติ) 
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10.7 กฟผ. แจ�งผลการทดสอบพัดลมไฟฟ'าให�บริษัททราบ 
กฟผ.จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจ�งผลการทดสอบพร�อมระดับประสิทธิภาพให�

บริษัททราบ โดยการกําหนดระดับประสิทธิภาพ เป,นไปตาม ข�อท่ี 13  
หมายเหตุ -  กรณีบริษัทเป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายการทดสอบ บริษัทต�องดําเนินการชําระเงิน

ให�แล�วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได�รับใบแจ�งค�าบริการทดสอบจาก
หน�วยงานทดสอบ หากยังไม�ชําระเงินท่ีหน�วยงานทดสอบ กฟผ.จะยังไม�แจ�งผล
การทดสอบให�กับบริษัทและไม�ทดสอบพัดลมไฟฟ'ารุ�นอ่ืนด�วย 

10.8 บริษัทต�องตอบรับผลการทดสอบและแจ�งแผนการผลิตรายเดือนให� กฟผ.  
 เม่ือบริษัทได�รับแจ�งผลการทดสอบแล�ว บริษัทต�องทําหนังสือตอบรับผลการทดสอบ
ให� กฟผ. ไม�ว�าจะรับผลการทดสอบหรือไม�รับผลการทดสอบก็ตาม ซ่ึงในกรณีบริษัทต�องการ
ขอฉลากฯ ให�บริษัทแจ�งความต�องการพร�อมข�อมูลการผลิตให� กฟผ. ทราบ 
การตอบรับผลทดสอบแบ&งเปFน 2 กรณี คือ 
     กรณีท่ี 1 บริษัทรับผลทดสอบ 

บริษัทรับผลทดสอบและต�องการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า  
โดยส�งแบบฟอร�ม กฟผ. ดังนี้ 

- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบพัดลมไฟฟ'า (FAN - 03) บริษัทสามารถ
เลือกระบุค�าประสิทธิภาพท่ีแสดงบนหน�าฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ'าได� การระบุค�าประสิทธิภาพต�องมีค�าน�อยกว�าหรือเท�ากับค�า
ประสิทธิภาพท่ีได�จากการทดสอบ และต�องอยู�ในเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ 
(เบอร�) ท่ีได�จากการทดสอบ ซ่ึงค�าประสิทธิภาพท่ีระบุจะใช�เป,นเกณฑ�ในการ
สุ�มกลับทดสอบต�อไป 

ข�อ รายการ การระบุค&าหน�าฉลากฯ (declare) 

1 ค�าประสิทธิภาพ  ไม�เกินค�าท่ีได�จากผลทดสอบ 

ค�าอยู�ในช�วงเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ (เบอร�)  
ท่ีระบุในหน�าฉลากฯ 

- ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ'าพัดลมไฟฟ'า (FAN - 04) 

ภายใน 7 วันทําการ หลังจากท่ี กฟผ. ทําการแจ�งผลทดสอบอย�างเป,นทางการ 
เพ่ือให� กฟผ. จัดทําฉลากฯ หากพ�นกําหนดนี้ กฟผ.  ถือว�า บริษัทไม�ตอบรับผล 
จะเป,นไปตามเง่ือนไขโครงการฯ ตามข�อท่ี 10.8 กรณีท่ี 2 

กรณีท่ี 2 บริษัทไม�รับผลทดสอบ 
บริษัทกรอกแบบรายการตอบรับผลการทดสอบพัดลมไฟฟ'า (FAN - 03) ระบุไม�
ยินดีขอรับผลการทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ พร�อมระบุสาเหตุท่ีไม�รับผลการทดสอบ 

หมายเหตุ  กรณี กฟผ. เป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบ หากบริษัทไม�รับผลการ
ทดสอบ กฟผ. ดําเนินการเรื่องค�าทดสอบ ดังนี้ 
- กรณีบริษัทไม�รับผลทดสอบและต�องการปรับปรุงเพ่ือส�งทดสอบใหม� ในรุ�น

เดิม บริษัทจะต�องเป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบครั้งต�อไป (ครั้งท่ี 2 
ข้ึนไป) 
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- กรณีบริษัทไม�ร ับผลทดสอบ และไม�ปรับปรุงพัดลมไฟฟ'า หากบริษัท
ต�องการส �งพัดลมไฟฟ'าทดสอบรุ �นใหม� บร ิษ ัทจะต�องเป,นผู�รับภาระ
ค�าใช�จ�ายในการทดสอบเพ่ือชดเชยพัดลมไฟฟ'าในรุ�นเดิมท่ีไม�รับผลการ
ทดสอบ 

- กรณีบริษัทไม�ตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดและล�วงเลยไป
จนถึง 30 วัน กฟผ. จะยกเลิกผลการทดสอบนั้น 

10.9  กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า ตามแบบรายการตอบรับผลการ
ทดสอบพัดลมไฟฟ'าและตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าพัดลมไฟฟ'า 

10.10 บริษัทรับมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า 
10.11 ข�อปฏิบัติในการรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าหลังจากผ�านการทดสอบ 

10.11.1  หลังจากได�รับฉลากฯ บริษัทผู�ผลิตจะต�องติดฉลากฯ พัดลมไฟฟ'าในรุ�นนั้นๆ 
ภายในระยะเวลา 2 เดือน 

10.11.2 บริษัทต�องติดฉลากฯ ในรุ�นท่ี กฟผ. รับรองให�ตรงกับรุ�นตาม มอก. และจะต�อง
จัดทําเอกสารส�งเสริมการขาย และโฆษณาต�อผู�บริโภคในชื่อเดียวกัน โดยการ
โฆษณาประชาสัมพันธ� เป,นไปตาม ข�อท่ี 16 

10.11.3  บริษัทติดฉลากฯ พัดลมไฟฟ'า เป,นไปตาม ข�อท่ี 14.3 
10.11.4  บริษัทไม�สามารถจัดทําฉลากฯ เองไม�ว�ากรณีใดๆ ฉลากฯ ท่ีนําไปติดบนพัดลม

ไฟฟ'าต�องขอรับจาก กฟผ. เท�านั้น เป,นไปตาม ข�อท่ี 18  
10.11.5 การขอฉลากฯ ให�ขอได�อย�างต�อเนื่อง ห�ามขอเพ่ือนําไปกักตุน เนื่องจาก กฟผ. 

ต�องเปลี่ยนหน�าฉลากฯ ตามการเปลี่ยนแปลงของค�าไฟฟ'า, เปลี่ยนปF ค.ศ. หรือ
ดําเนินมาตรการลงโทษในสุ�มกลับทดสอบ เป,นต�น และพัดลมไฟฟ'ารุ�นใดได�หยุด
ขอฉลากฯ เกิน 2 ปF จะยกเลิกฉลากฯ ในรุ�นนั้นๆ 

10.11.6 กรณีท่ีบริษัทต�องการเปลี่ยนชื่อรุ�นก�อนแจ�ง กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลากฯ ให�บริษัททํา
หนังสือเพ่ือเปลี่ยนชื่อรุ�นแจ�ง สมอ. เพ่ือขอเอกสาร มอก.ชื่อรุ�นใหม�และทํา
หนังสือเปลี่ยนชื่อรุ�นดังกล�าวแจ�ง กฟผ. 

10.11.7 กรณีพัดลมไฟฟ'าได�รับฉลากฯ แล�ว แต�บริษัทได�พัฒนาปรับปรุงบางชิ้นส�วนจะขอ
ทดสอบซํ้าเพ่ือให�ได�ค�าประสิทธิภาพใหม�ในชื่อรุ�นเดิมนั้น จะไม�สามารถขอ
ทดสอบซํ้าได�ยกเว�นบริษัทมีความจําเป,น ซ่ึง กฟผ. จะพิจารณาเป,นกรณีไป โดย
ให�บริษัทจัดทําหนังสือชี้แจงความจําเป,นมายัง กฟผ. 

10.12 การรับภาระค�าใช�จ�าย 
10.12.1 ค�าทดสอบประสิทธิภาพพัดลมไฟฟ'า 
กฟผ. รับภาระค�าทดสอบในกรณี ดังนี้ 

-  บริษัทผู �ผลิตในประเทศ ที่ดําเนินการส�งทดสอบตัวอย�างพัดลมไฟฟ'าเพื่อ
ทดสอบหาค�าประสิทธิภาพครั้งแรกของรุ�นนั้นๆ ทั้งนี้บริษัทต�องส�งเอกสาร
และดําเนินการตามข�อกําหนดโครงการฯ โดยพัดลมไฟฟ'ารุ�นนั้นต�องได�รับ
ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกาข�อกําหนดให�เป,นไป
ตามมาตรฐาน (แบบ มอ.4) แล�วเท�านั้น 
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บริษัท รับภาระค�าทดสอบในกรณี ดังนี้ 
- ผู�นําเข�า : รับภาระค�าทดสอบเองท้ังหมด 
- ผู�ผลิตในประเทศ : รับภาระค�าทดสอบในกรณีต�อไปนี้ 

� กรณีบริษัทส�งตัวอย�างทดสอบพัดลมไฟฟ'ารุ�นเดิม ครั้งท่ี 2 ข้ึนไป 
เนื่องจากการส�งตัวอย�างทดสอบพัดลมไฟฟ'าครั้งแรกไม�ผ�านเกณฑ�
ประสิทธิภาพของโครงการฯ หรือผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพแต�ไม�
พอใจผลทดสอบ ต�องการปรับปรุงและส�งทดสอบใหม�ในรุ�นเดิม การส�ง
ทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไปบริษัทต�องรับภาระค�าทดสอบเพ่ือชดเชยกับการ
ทดสอบครั้งแรก 

� กรณีบริษัทไม�ผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพของโครงการฯ ในการส�ง
ทดสอบครั้งแรก และไม�มีการปรับปรุงรุ�นเดิมเพ่ือทดสอบใหม� บริษัท
ต�องรับภาระค�าทดสอบรุ�นอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุ�นเดิม 

� บริษัทต�องแจ�งยืนยันตอบรับผลการทดสอบ และแจ�งปริมาณการผลิต 
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดหากล�วงเลยไปจนถึง 30 วัน หลังจากนั้นบริษัท
ไม�สามารถใช�ผลการทดสอบดังกล�าวได�อีก และบริษัทต�องรับภาระค�า
ทดสอบรุ�นอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุ�นเดิม  

� กรณีท่ีพัดลมไฟฟ'านั้นเป,นเครื่องที่ผลิตจากบริษัทผู�รับจ�างผลิต (OEM) 
ถ �าหากส �งต ัวอย �างพ ัดลมไฟฟ'าทดสอบแล �วไม �ผ �านเกณฑ�ระด ับ
ประสิทธิภาพของโครงการฯ บริษัทผู�รับจ�างผลิต (OEM) ต�องเป,นผู�
รับภาระค�าทดสอบ 

� กรณีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทไม�มารับฉลากฯ ภายใน 15 วัน
ทําการ นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งรับฉลากฯ บริษัทต�องรับภาระค�าทดสอบ
ในรุ�นนั้น 

� กรณีท่ีบริษัททดสอบผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพของโครงการฯ แล�ว
ไม�ขอฉลากฯ หรือได�รับฉลากฯ แล�ว แต�ไม�ดําเนินการผลิต บริษัทต�อง
รับภาระค�าทดสอบในรุ�นนั้น 
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10.12.2 ค�าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า : กฟผ. เป,นผู�รับภาระ
ค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท้ังหมด ยกเว�นกรณี ต�อไปนี้ 
� กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทไม�มารับ

ฉลากฯ ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งรับฉลากฯ บริษัท
ต�องเป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�วใน
รุ�นนั้นท้ังหมด 

� หลังจากได�รับฉลากฯ แล�ว แต�บริษัทไม�มีการผลิต บริษัทต�องรับผิดชอบ
ค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�วในรุ�นนั้นท้ังหมด 

� กรณีท่ี กฟผ. จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัท
ต�องการเปลี่ยนชื่อรุ�น  บริษัทจะต�องแสดงเอกสาร มอก. ชื่อรุ�นใหม�จาก 
สมอ. พร�อมทําหนังสือขอเปลี่ยนชื่อรุ�นดังกล�าวแจ�งมายัง กฟผ. เพ่ือ
จัดทําฉลากฯ ใหม� ท้ังนี้ บริษัทต�องเป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทํา
ฉลากฯ ท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�ว ในรุ�นนั้นท้ังหมด 

� กรณี กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�มี
ความผิดท่ีเกิดจากบริษัท บริษัทต�องเป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทํา
ฉลากฯ ท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�วในรุ�นนั้นท้ังหมด 
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ข้ันตอนการขอเข�าร&วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5  พัดลมไฟฟ�า 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณีบริษัทต�องการทดสอบ 
พัดลมไฟฟ'าใหม�และจะส�ง

ทดสอบครั้งท่ี 2 ขึ้นไป บริษัท
ต�องรับภาระค�าทดสอบเอง

ท้ังหมด 

บริษัท ตอบรับผลการทดสอบ (FAN - 03) และ
แจ�งปริมาณการผลิต/นําเข�ารายเดือน (FAN - 04) 

บริษัทยื่นแบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการฯ ประกอบด�วย  
- แบบฟอร�ม กฟผ.  FAN - 01, FAN - 02 
- ใบ มอ.4 หรือ มอ.6 ตาม มอก. 934 – 2533  
- รายละเอียดแบบโครงสร�าง (Drawing) และระบบไฟฟ'า รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ 
(Specification), สําเนาแบบมอเตอร�, สําเนาแบบใบพัด, สําเนาแบบลวดป'องกันใบพัดท้ังด�านหน�า 
และด�านหลังรายละเอียดต�าง  ๆเช�น ช้ินส�วนต�าง  ๆวงจรไฟฟ'า ฯลฯ, และภาพถ�ายพัดลมไฟฟ'าพร�อม 
Nameplate ของพัดลมไฟฟ'ารุ�นท่ีขอร�วมโครงการฯ) 
- ร.ง. 2 หรือ ร.ง. 4  หรือ กนอ., ภ.พ.20, หนังสือรับรองจดทะเบียนเป,นนิติบุคคล และหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค�า (ส�งครั้งแรกและ Update ให� กฟผ. รายปF) 
- ผลการทดสอบพัดลมไฟฟ'า ตามมาตรฐานท่ีกําหนด (เฉพาะกรณยีื่นผลการทดสอบ) 

ตรวจสอบคุณสมบัติพัดลมไฟฟ'าท่ีหน�วยงานทดสอบ (เฉพาะกรณีปกติ)  
 

ทดสอบพัดลมไฟฟ'า โดยหน�วยงานทดสอบ  
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดและข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 (เฉพาะกรณีปกติ)  

หน�วยงานทดสอบแจ�งผลการทดสอบให� กฟผ. ทราบ (เฉพาะกรณีปกติ) 

กฟผ. แจ�งผลการทดสอบให� บริษัท ทราบ 
 

กฟผ. กําหนดนัดวันส�งตัวอย�างทดสอบพัดลมไฟฟ'า (เฉพาะกรณีปกติ) 

รับผล 

บริษัทรับมอบฉลากฯ 

ไม�รับผล
ผล

กฟผ. ส่ังพิมพ�ฉลากฯ ตามแบบตอบรับผลทดสอบพัดลมไฟฟ'าและตามปริมาณการผลิต/นําเข�า 
 

บริษัทลงนามยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฯ  
ในการขอเข�าร�วมโครงการฯ ครั้งแรก หรือ กฟผ. แจ�งปรับปรุงข�อกําหนดโครงการฯ 

กฟผ. ตรวจสอบเอกสารว�า
ครบถ�วนและถูกต�องหรือไม� 

 

ใช� 

ไม�ใช� 
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11. การส&งพัดลมไฟฟ�าเพ่ือทดสอบค&าประสิทธิภาพ 

• ขอบข&ายพัดลมไฟฟ�าท่ีสามารถส&งเข�าร&วมโครงการฯ  มี 5 ชนิด ดังนี้ คือ 
 

 
 

 
 
 
 
 
           
 
                   ชนิดตั้งโต"ะ       ชนิดตั้งพ้ืน                        ชนิดติดผนัง 

 

 

 

 

                                     

                           ชนิดส&ายรอบตัว                         ชนิดระบายอากาศ 

 

-  ขนาดใบพัดของพัดลมไฟฟ'าในขอบข�ายของโครงการฯ 

ประเภท/ชนิด 
ขนาดใบพัด 

8 นิ้ว 
(200 มม.) 

10 นิ้ว 
(250 มม.) 

12 นิ้ว 
(300 มม.) 

16 นิ้ว 
(400 มม.) 

18 นิ้ว 
(450 มม.) 

ต้ังโต"ะ -- -- � � � 

ต้ังพ้ืน -- -- � � � 

ติดผนัง -- -- � � � 

ส&ายรอบตัว -- -- -- � � 

ระบายอากาศ � � � -- -- 

 
- พัดลมไฟฟ'ากระแสสลับขนาด 1 เฟส แรงดันไฟฟ'าไม�เกิน 250 โวลต� โดยมีหรือไม�มีตัวเปลี่ยน

อัตราเร็ว มีหรือไม�มีระบบส�าย และใช�งานเฉพาะภายในอาคารหรือในสถานท่ีอ่ืนโดยมี
ลักษณะการใช�งานคล�ายกัน 

- พัดลมไฟฟ'าท่ีผลิตท้ังในประเทศหรือนําเข�า เพ่ือจําหน�ายในประเทศไทย  
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- ไม�เป,นรุ�นท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ'าของโครงการฯ ภายใน 1 ปF 
นับจากการแจ�งผลสุ�มกลับทดสอบพัดลมไฟฟ'า 

ท้ังนี้ พัดลมไฟฟ'าดังกล�าวต�องผ�านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ'า 
เฉพาะด�านความปลอดภัย มอก. 934-2533 

• การส&งตัวอย&างทดสอบ บริษัทจะต�องส�งพัดลมไฟฟ'า ตาม วัน เวลา ท่ีหน�วยงานทดสอบ หรือ
การไฟฟ'าฝ2ายผลิตแห�งประเทศไทย สํานักงานใหญ� การส�งตัวอย�างทดสอบแบ�งออกเป,น 2 กรณี คือ 

กรณีท่ี 1 การส&งทดสอบแบบปกติ  
บริษัทส�งทดสอบพัดลมไฟฟ'าตามรุ�น และชนิดท่ีต�องการเข�าร�วมโครงการฯ สําหรับ
จํานวนการส�งทดสอบพัดลมไฟฟ'าชนิด ต้ังโตKะ ต้ังพ้ืน ติดผนัง ส�ายรอบตัว ส�งตัวอย�าง
จํานวน 3 ตัวอย�าง ต�อ 1 รุ�น พัดลมไฟฟ'าชนิด ระบายอากาศ ส�งทดสอบจํานวน 2 
ตัวอย�าง ต�อ 1 รุ�น การหาค�าประสิทธิภาพเฉลี่ย ได�จากผลการทดสอบพัดลมไฟฟ'า 2 
ตัวอย�าง (การส�งทดสอบ 2 ตัวอย�าง เนื่องจากลดปCจจัยความคลาดเคลื่อนทางสถิติอัน
เกิดจากกระบวนการผลิต) โดยตัวอย�างพัดลมไฟฟ'าต�องมีลักษณะเหมือนกันกับ
ผลิตภัณฑ�ท่ีจะผลิตเพ่ือจําหน&ายจริง 

กรณีท่ี 2 การส&งทดสอบเพ่ือเทียบรุ&น  
การเทียบรุ
น หมายถึง การใช�ผลการทดสอบพัดลมไฟฟ'าเพียง 1 หรือ 2 รุ�น เป,นค�าแทน
ผลการทดสอบพัดลมไฟฟ'ารุ�นอ่ืนๆ ได� โดยบริษัทจัดกลุ�มพัดลมไฟฟ'าท่ีมีคุณลักษณะ
เดียวกัน (Specification) คือ ใช�ชิ้นส�วนอุปกรณ�หลักท่ีมีผลต�อค�าประสิทธิภาพของพัดลม
ไฟฟ'า อาทิ มอเตอร� ชนิดวัสดุใบพัด ขนาดใบพัด ตะแกรงซ่ีลวดป'องกัน ต�องเหมือนกัน 
โดยการเทียบรุ�นสามารถเทียบรุ�นได�ในกลุ�มชนิดพัดลมไฟฟ'าชนิดเดียวกัน ยกเว�น พัดลม
ไฟฟ'าชนิดต้ังโตKะและชนิดต้ังพ้ืน ท่ีสามารถเทียบรุ�นกันได� การเทียบรุ�นบริษัทจะต�องส�ง
ตัวอย�างพัดลมไฟฟ'าทุกรุ�นในคุณลักษณะเฉพาะนั้นๆ รุ�นละ 1 ตัวอย�าง สําหรับพัดลม
ไฟฟ'าชนิดระบายอากาศ จํานวน 2 ตัวอย�าง โดย กฟผ. จะดําเนินการสุ�มตัวอย�าง
ทดสอบจํานวน 2 ตัวอย�าง เพ่ือทําการทดสอบ ท้ังนี้จํานวนรุ�นพัดลมไฟฟ'าท่ีสามารถ
เทียบรุ�นได�ไม�จํากัดจํานวนในการส�งทดสอบ 1 ครั้ง ซ่ึงผลการทดสอบสามารถนําไปใช�ได�
ท้ังกลุ�ม  

12. การทดสอบพัดลมไฟฟ�าตามมาตรฐาน 
การทดสอบพัดลมไฟฟ'าในโครงการฯ จะดําเนินการทดสอบพัดลมไฟฟ'า ซ่ึงมีรายละเอียดการ

ทดสอบดังต�อไปนี้ 
12.1 มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบพัดลมไฟฟ'า ทางหน�วยงานทดสอบ จะมีห�องปฏิบัติการท่ีมีระบบการควบคุมความ
เสถียรภาพทางไฟฟ'า เช�น แรงดันไฟฟ'า ความถ่ี เป,นต�นและมีระบบควบคุมสภาวะแวดล�อม เพ่ือเป,นการ
ควบคุมการทดสอบให�อยู�ในสภาวะเดียวตลอดการทดสอบ และห�องปฏิบัติการได�รับการรับรองตาม
มาตรฐาน มอก.17025-2548  
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มาตรฐานการทดสอบพัดลมไฟฟ'า  

- มอก. 92 - 2536   (พัดลมไฟฟ'ากระแสสลับชนิดต้ังโตKะและชนิดติดผนัง) 

- มอก. 127 - 2536 (พัดลมไฟฟ'ากระแสสลับชนิดต้ังพ้ืน) 

- มอก. 572 - 2528 (พัดลมไฟฟ'ากระแสสลับชนิดส�ายรอบตัว) 

- มอก. 710 - 2530 (พัดลมไฟฟ'ากระแสสลับชนิดระบายอากาศ) 

- ข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 พัดลมไฟฟ'า 

  12.2 การทดสอบ 
- พัดลมไฟฟ�าชนิด ตั้งโต�ะ ตั้งพ้ืน และติดผนัง 

เครื่องมือท่ีใช�ในการทดสอบ 
1. เครื่องวัดความเร็วลมชนิดใบพัดหมุนแบบดิจิตอล 

1.1 ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลางไม�เกิน 100 มิลลิเมตร 

1.2 มีเกณฑ�ความคลาดเคลื่อนไม�เกินร�อยละ 1.0 ของค�าเต็มสเกล และมีเกณฑ�ความ
คลาดเคลื่อนไม�เกินร�อยละ 3.0 ของค�าท่ีอ�านได� [±(1.0% of full scale + 3.0% of reading)] 

1.3 ต�องสามารถอ�านค�าความเร็วเริ่มหมุน (Starting speed) ได�ต่ํากว�า 0.4 เมตรต�อวินาที 

1.4 ต�องมีผลสอบเทียบจากห�องปฏิบัติการท่ีได�รับการรับรอง ISO/IEC 17025 หรือเทียบเท�า
ในย�านการวัด 0.3 – 5 เมตรต�อวินาที เป,นอย�างน�อย 

2. เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ'าและความถ่ี (Frequency Conversion AC Power Supply) ซ่ึง
มีเกณฑ�ความคลาดเคลื่อนไม�เกินร�อยละ 1.0 (แรงดันไฟฟ'าและความถ่ี) 

3. เครื่องวัดกําลังไฟฟ'า (Single-Phase Power Meter) ซ่ึงมีเกณฑ�ความคลาดเคลื่อนไม�เกิน 
ร�อยละ 1.0 

4. ดิจิตอลมัลติมิเตอร� (Digital Multimeter) ซ่ึงมีเกณฑ�ความคลาดเคลื่อนไม�เกินร�อยละ 1.0 

5. ฐานยึดเครื่องวัดความเร็วลมแบบรางเลื่อน (Sliding Base) 

สถานท่ีทดสอบ 
1. สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดต้ังโตKะและติดผนัง ห�องทดสอบท่ีมีความยาวไม�น�อยกว�า 4.50 เมตร 

ความกว�างไม�น�อยกว�า 3.50 เมตร และความสูงไม�น�อยกว�า 2.50 เมตร และต�องไม�มีการ
ระบายอากาศจากแหล�งอ่ืนมารบกวนขณะทําการทดสอบ 

2. สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดต้ังพ้ืน ห�องทดสอบท่ีมีความยาวไม�น�อยกว�า 7.50 เมตร ความกว�าง
ไม�น�อยกว�า 3.50 เมตร และความสูงไม�น�อยกว�า 2.50 เมตร และต�องไม�มีการระบายอากาศ
จากแหล�งอ่ืนมารบกวนขณะทําการทดสอบ 

3. ห�องทดสอบต�องไม�มีสิ่งขวางก้ันนอกจากท่ีต้ังพัดลมไฟฟ'า โตKะ หรืออุปกรณ�ท่ีใช�วาง
เครื่องวัดไฟฟ'าต�องอยู�ทางด�านดูดอากาศเข�าของพัดลม และห�างจากระนาบของใบพัดลมไม�
น�อยกว�า 0.90 เมตร ในห�องทดสอบต�องไม�มีการใช�อุปกรณ�ทําความเย็นหรือความร�อน
ในขณะทําการทดสอบ 
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4. สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดต้ังโตKะและติดผนัง ต้ังพัดลมโดยให�ศูนย�กลางของใบพัดอยู�สูงจาก
พ้ืน 1.20 เมตร และห�างจากผนังด�านหน�าไม�น�อยกว�า 1.80 เมตร  

5. สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดต้ังพ้ืน ต้ังพัดลมโดยแกนของใบพัดลมอยู�สูงจากพ้ืน 1.20 เมตร 
และให�ระนาบด�านหน�าของใบพัดห�างจากผนังด�านหลังไม�น�อยกว�า 1.20 เมตร ห�างจากผนัง
ด�านหน�าไม�น�อยกว�า 6.00 เมตร และจากแกนพัดลมถึงด�านข�างไม�น�อยกว�า 1.30 เมตร 

6. ควบคุมอุณหภูมิห�องทดสอบให�ไม�เกิน 30 องศาเซลเซียสตลอดการทดสอบอัตราการระบาย
อากาศ 

การติดต้ังเครื่องมือทดสอบ 
1. จัดตําแหน�งเครื่องมือและพัดลมไฟฟ'าทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 1 โดยให�อะนีโมมิเตอร�

เคลื่อนท่ีในระนาบเดียวกับระนาบของใบพัดลม การเคลื่อนท่ีไปทางซ�ายและทางขวาต�องต้ัง
ฉากกับแกนพัดลม และให�แกนใบพัดของ อะนีโมมิเตอร�ขนานกับแกนของใบพัดลมเสมอ 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 การติดต้ังเครื่องมือทดสอบ (หน�วยเป,นมิลลิเมตร) 

2. ระยะห�างระหว�างระนาบใบพัดอะนีโมมิเตอร�กับระนาบของใบพัดลมสําหรับพัดลมไฟฟ'า
แต�ละชนิดให�เป,นไปตามค�าท่ีกําหนดในตารางท่ี 1  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 การวัดระยะห�างระหว�างระนาบใบพัดอะนีโมมิเตอร�กับระนาบใบพัด (หน�วยเป,นมิลลิเมตร) 
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ตารางท่ี 1 ระยะห�างระหว�างระนาบใบพัด เครื่องมือวัดกับระนาบใบพัด 

ชื่อขนาด (มิลลิเมตร) ระยะห&าง (มิลลิเมตร) 

300  900 

400  1,200 

450  1,350 

วิธีการทดสอบ 

หาค�าอัตราการระบายอากาศของพัดลมไฟฟ'าชนิดต้ังโตKะ ต้ังพ้ืน ติดผนัง 

1. ก�อนเริ่มทําการทดสอบ ให�เดินเครื่องเป,นเวลาอย�างน�อย 1 ชั่วโมง ท่ีแรงดันไฟฟ'าสูงสุดของ
พิสัยแรงดันไฟฟ'าท่ีกําหนด 

2. เดินเครื่องพัดลมไฟฟ'าด�วยอัตราเร็วสูงสุดท่ีแรงดันไฟฟ'าทดสอบตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 2 
และให�มีท่ีป'องกันใบพัดอยู�ด�วย โดยท่ีระบบการส�ายต�องไม�ทํางาน 

ตารางท่ี 2 ค�าแรงดันไฟฟ'าทดสอบ 

3. เร่ิมอ�านค�าความเร็วลมค�าแรกท่ีตําแหน�งห�างจากแกนพัดลม 20 มิลลิเมตร และเพ่ิมระยะ 
ท่ีอ�านช�วงละ 40 มิลลิเมตร ตามรางเลื่อนท้ังสองทางจนกว�าความเร็วลมเฉลี่ยของวงแหวน
จะลดลงตํ่ากว�า 24 เมตรต�อนาที โดยอ�านค�าต�อเนื่องกันในแต�ละทิศทาง ท้ังนี้ให�เริ่มวัด
ความเร็วลมหลังจากติดต้ังอะนีโมมิเตอร�ท่ีแต�ละตําแหน�งใหม�เป,นเวลา 30 วินาที 

4. การอ�านค�าความเร็วลมแต�ละค�า ให�อ�านค�าเฉลี่ยจากอะนีโมมิเตอร�ในตําแหน�งท่ีต�องการเป,น
เวลา 2 นาที โดยแต�ละตําแหน�งท่ีวัดให�วัดความเร็วลม 2 ครั้ง แล�วนําค�าท่ีได�มาเฉลี่ย บันทึก
ผลด�วยทศนิยม 2 ตําแหน�ง 

5. ความเร็วลมเฉลี่ยของวงแหวนแต�ละวงท่ีค�ารัศมีเฉลี่ยของวงแหวนนั้น คิดจากค�าเฉลี่ยของ
ความเร็วลมท่ีได�จากการอ�านแต�ละข�างของแกนพัดลมดังแสดงในรูปท่ี 3 

แรงดันไฟฟ�าทดสอบสําหรับการทดสอบอัตราการระบายอากาศ และกําลังไฟฟ�าเข�า 

เง่ือนไข เมื่อผลต�างระหว�างค� า
ต่ํ าสุด กับค� าสู งสุดของ
พิ สั ย แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ' า ท่ี
กําหนดไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 10 ของค�าต่ําสุด 

เมื่อผลต�างระหว�างค�า
ต่ํ าสุด กับค�าสู งสุดของ
พิ สั ย แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ' า ท่ี
กําหนดน�อยกว�าร�อยละ
10 ของค�าต่ําสุด 

เ มื่ อ แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ' า ท่ี
กําหนดมีค�าเดียว 

เ มื่ อ แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ' า ท่ี
กําหนดมี 2 ค�าข้ึนไป 

ค�าท่ีใช� ค� าสู งสุดหรือค� าต่ํ าสุด 
ของพิสัยแรงดันไฟฟ'าท่ี
กําหนดท่ีให�ผลเลวท่ีสุด 

 ค�าเฉลี่ยระหว�างค�าสูงสุด
กั บค� าต่ํ าสุ ดของ พิ สั ย
แรงดัน ไฟฟ'าท่ีกําหนด 

แรงดันไฟฟ'าท่ีกําหนด แรงดันไฟฟ'าท่ีกําหนด ท่ี
ให�ผลเลวท่ีสุด 
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6. ค�าความเร็วลมเฉลี่ยท่ีได�คูณกับพ้ืนท่ีวงแหวนนั้นๆ คือ อัตราการระบายอากาศท้ังหมดท่ี
ผ�านวงแหวนนั้น 

7. ผลรวมของอัตราการระบายอากาศท้ังหมด ท่ีผ�านวงแหวนจนถึงจุดสุดท�ายของการอ�านค�า
ความเร็วลม คือ อัตราการระบายอากาศของพัดลม มีหน�วยเป,นลูกบาศก�เมตรต�อนาที 
(m3/min) โดยท่ีวงแหวนสุดท�ายท่ีนํามาคํานวณอัตราการระบายอากาศ จะเป,นวงแหวนท่ีมี
ค�าความเร็วลมเฉลี่ยของท้ังสองด�านไม�น�อยกว�า 24 เมตรต�อนาที  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3 ตําแหน�งวัดความเร็วลมกับพ้ืนท่ีของวงแหวนท่ีสัมพันธ�กัน 

หาค�ากําลังไฟฟ'าเข�า 

การวัดกําลังไฟฟ'าเข�าให�ทดสอบโดยเดินเครื่องพัดลมท่ีแรงดันไฟฟ'าตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 2 
และความถ่ีท่ีกําหนดโดยให�แกนพัดลมอยู�ในแนวระดับ ปรับตัวเปลี่ยนอัตราเร็วให�อยู�ในตําแหน�งอัตราเร็ว
สูงสุด ถ�ามีระบบการส�ายก็ให�ทํางานด�วย วัดกําลังไฟฟ'าเข�ามีหน�วยเป,นวัตต� (W) บันทึกผลด�วยทศนิยม 2 
ตําแหน�ง 
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หาค�าประสิทธิภาพ 

ค�าประสิทธิภาพจะคํานวณจากอัตราส�วนระหว�างอัตราการระบายอากาศต�อค�ากําลังไฟฟ'าเข�าท่ี
จ�ายให�พัดลมไฟฟ'าท่ีแรงดันไฟฟ'าทดสอบและความถ่ีท่ีกําหนด มีหน�วยเป,นลูกบาศก�เมตรต�อนาทีต�อวัตต� 
(m3/min/W) บันทึกผลด�วยทศนิยม 2 ตําแหน�ง 

 
 
 
 

- พัดลมไฟฟ�าชนิดส�ายรอบตัว 

เครื่องมือท่ีใช�ในการทดสอบ 

1. เครื่องวัดความเร็วลมชนิดใบพัดหมุนแบบอนาล็อก ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง 100 มิลลิเมตร 

2. เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ'าและความถ่ี (Frequency Conversion AC Power Supply) ซ่ึงมี
เกณฑ�ความคลาดเคลื่อนไม�เกินร�อยละ 1.0 (แรงดันไฟฟ'าและความถ่ี) 

3. เครื่องวัดกําลังไฟฟ'า (Single-Phase Power Meter) ซ่ึงมีเกณฑ�ความคลาดเคลื่อนไม�เกิน 
ร�อยละ 1.0 

4. ดิจิตอลมัลติมิเตอร� (Digital Multimeter) ซ่ึงมีเกณฑ�ความคลาดเคลื่อนไม�เกินร�อยละ 1.0 

5. ฐานยึดเครื่องวัดความเร็วลมแบบรางเลื่อน (Sliding Base) 

สถานท่ีทดสอบ 

1. ให�ทดสอบพัดลมไฟฟ'าในตู�ทดสอบกว�าง 4.5 เมตร ยาว 4.5 เมตร และความสูง 3 เมตร 
โดยด�านบนของตู�ทดสอบต�องป�ดหมด เว�นแต�ศูนย�กลางซ่ึงใช�วัสดุหนาไม�เกิน 6 มิลลิเมตร 
และเป�ดออกเป,นรูปวงกลมท่ีโตกว�าวงใบไม�เกินร�อยละ 20 และไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 
สําหรับผนังด�านล�างให�เว�นช�องไว�สูง 0.45 เมตร  

2. ภายในตู�ทดสอบต�องไม�มีสิ่งขวางก้ันใดๆ อยู�เลย ผู�ทดสอบและเครื่องวัดไฟฟ'าต�องอยู�ในพ้ืนท่ี
ระหว�างตู�ทดสอบกับแผงก้ันรอบนอก ในตู�ทดสอบต�องไม�มีการใช�อุปกรณ�ทําความเย็นหรือ
ความร�อนในขณะทดสอบ  

3. ตู�ทดสอบและแผงก้ันรอบนอก ต�องอยู�ในห�องท่ีปราศจากการถ�ายเทของอากาศในขณะ
ทดสอบ 

4. ต�องแขวนพัดลมให�ระนาบใบพัดสูงจากพ้ืนห�อง 3 เมตร และอยู�ในระนาบเดียวกันกับช�อง
เป�ดด�านบนของตู�ทดสอบ 

5. เพดานและสิ่งอ่ืนๆ ท่ีจะขัดขวางต�อการถ�ายเทของอากาศต�องอยู�สูงจากช�องเป�ดด�านบนของ
ตู�ทดสอบ ไม�น�อยกว�า 1 เมตร คือ ต�องสูงไม�น�อยกว�า 4 เมตร จากพ้ืนห�องท่ีจุดนี้ 

ค&าประสิทธิภาพ (m3/min/W)    =                 ค�าอัตราการระบายอากาศ (m3 / min) 

                             ค�ากําลังไฟฟ'าท่ีเข�า (W) 
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การติดต้ังเครื่องมือทดสอบ 

1. จัดตําแหน�งพัดลมและตู�ทดสอบดังแสดงในรูปท่ี 4 และจัดตําแหน�งอะนีโมมิเตอร�ดังในรูปท่ี 5 
โดยให�เปลี่ยนท่ีได�ตามเส�นทแยงมุมของตู�ทดสอบ การเปลี่ยนท่ีต�องอยู�ในระนาบทดสอบท่ีอยู�
ตํ่ากว�าระนาบใบพัดตามตารางท่ี 3 โดยท่ีระนาบทดสอบต�องขนานกับระนาบใบพัด 
ส�วนประกอบใช�ติดต้ังอะนีโมมิเตอร�ท่ีกีดขวางการไหลของอากาศต�องน�อยท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 ตู�ทดสอบ (หน�วยเป,นเมตร) 
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รูปท่ี 5 การจัดตําแหน�งอะนีโมมิเตอร� 

 
2. ระยะห�างระหว�างระนาบทดสอบกับระนาบใบพัด  

ตารางท่ี 3 ระยะห�างระหว�างระนาบใบพัด เครื่องมือวัดกับระนาบใบพัด 

ชื่อขนาด (มิลลิเมตร) ระยะห&าง (มิลลิเมตร) 

400  1,200 

450  1,350 

วิธีการทดสอบ 

หาค�าอัตราการระบายอากาศของพัดลมไฟฟ'าชนิดส�ายรอบตัว 

1. ให�ปลดระบบกลไกในการส�ายออก ทําให�พัดลมไฟฟ'าอยู�ในแนวด่ิง แล�วเดินเครื่องพัดลม
ไฟฟ'าอย�างสมํ่าเสมอท่ีอัตราเร็วสูงสุดและท่ีแรงดันไฟฟ'าสูงสุดของพิสัยแรงดันไฟฟ'าท่ี
กําหนดเป,นเวลาไม�น�อยกว�า 2 ชั่วโมง แล�วเริ่มทดสอบทันที 

2. เดินเครื่องพัดลมไฟฟ'าด�วยอัตราเร็วสูงสุดท่ีแรงดันไฟฟ'าทดสอบตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 2 
และให�มีท่ีป'องกันใบพัดอยู�ด�วย โดยท่ีระบบการส�ายต�องไม�ทํางาน 

3. เริ่มอ�านค�าความเร็วลมท่ีจุดห�างจากแนวแกนพัดลมท่ีจุดต้ังฉาก 20 มิลลิเมตร และเพ่ิมระยะท่ี
อ�านช�วงละ 40 มิลลิเมตร ตามเส�นทแยงมุมท้ัง 4 ทิศทาง จนถึงตําแหน�งความเร็วลมเฉลี่ยของ
วงแหวนจะลดลงตํ่ากว�า 24 เมตรต�อนาที โดยอ�านค�าต�อเนื่องกันในแต�ละทิศทาง ท้ังนี้ให�เริ่ม
วัดความเร็วลมหลังจากติดต้ังอะนีโมมิเตอร�ท่ีแต�ละตําแหน�งใหม�เป,นเวลา 30 วินาที 
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4. การอ�านค�าความเร็วลมแต�ละค�า ให�อ�านค�าเฉลี่ยจากอะนีโมมิเตอร�ในตําแหน�งท่ีต�องการเป,น
เวลา 2 นาที โดยแต�ละตําแหน�งท่ีวัดให�วัดความเร็วลม 2 ครั้ง แล�วนําค�าท่ีได�มาเฉลี่ย บันทึก
ผลด�วยทศนิยม 2 ตําแหน�ง 

5. ความเร็วลมเฉลี่ยท่ีวงแหวนใดๆ คิดจากค�าเฉลี่ยความเร็วลม ท่ีรัศมีเฉลี่ยของวงแหวนนั้นๆ 
ตามเส�นทแยงมุมท้ัง 4 ทิศทาง 

6. ค�าความเร็วลมเฉลี่ยท่ีได�คูณกับพ้ืนท่ีวงแหวนนั้นๆ คือ อัตราการระบายอากาศท้ังหมดท่ีผ�าน 
วงแหวนนั้น 

7. ผลรวมของอัตราการระบายอากาศท้ังหมด ท่ีผ�านวงแหวนจนถึงจุดสุดท�ายของการอ�านค�า
ความเร็วลม คือ อัตราการระบายอากาศของพัดลมไฟฟ'า มีหน�วยเป,นลูกบาศก�เมตรต�อนาที 
(m3/min) โดยท่ีวงแหวนสุดท�ายท่ีนํามาคํานวณอัตราการระบายอากาศ จะเป,นวงแหวนท่ีมี
ค�าความเร็วลมเฉลี่ยของท้ังสองด�านไม�น�อยกว�า 24 เมตรต�อนาที 

 
หาค�ากําลังไฟฟ'าเข�า 

การวัดกําลังไฟฟ'าเข�าให�ทดสอบโดยเดินเครื่องพัดลมไฟฟ'าท่ีแรงดันไฟฟ'าตามท่ีกําหนดในตาราง
ท่ี 2 และความถ่ีท่ีกําหนดโดยให�แกนพัดลมอยู�ในแนวระดับ ปรับตัวเปลี่ยนอัตราเร็วให�อยู�ในตําแหน�ง
อัตราเร็วสูงสุด ถ�ามีระบบการส�ายก็ให�ทํางานด�วย วัดกําลังไฟฟ'าเข�ามีหน�วยเป,นวัตต� (W) บันทึกผลด�วย
ทศนิยม 2 ตําแหน�ง 

หาค�าประสิทธิภาพ 

ค�าประสิทธิภาพจะคํานวณจากอัตราส�วนระหว�างอัตราการระบายอากาศต�อค�ากําลังไฟฟ'าเข�าท่ี
จ�ายให�พัดลมไฟฟ'าท่ีแรงดันไฟฟ'าทดสอบและความถ่ีท่ีกําหนด มีหน�วยเป,นลูกบาศก�เมตรต�อนาทีต�อวัตต� 
(m3/min/W) บันทึกผลด�วยทศนิยม 2 ตําแหน�ง 

 
 
 
 

ค&าประสิทธิภาพ (m3/min/W)    =             ค�าอัตราการระบายอากาศ (m3 / min) 

                             ค�ากําลังไฟฟ'าท่ีเข�า (W) 
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- พัดลมไฟฟ�าชนิดระบายอากาศ 

เครื่องมือท่ีใช�ในการทดสอบ 

1. เครื่องทดสอบแบบอินเล็ตนอซเซิล 

2. เครื่องวัดความดันอากาศ แบบ Digital Differential Pressure 

3. เครื่อง Digital Power Meter 

4. เครื่อง Digital Temperature - Humidity Meter 

สถานท่ีทดสอบ 

1. ขนาดของห�องลมให�เป,นไปตามรูปท่ี 6 ห�องลมนี้ต�องปราศจากรูรั่วและมีความแข็งแรง
ทนทานต�อความดันไม�น�อยกว�า 100 มิลลิเมตรของน้ํา หน�าตัดของห�องลมเป,นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสท่ีมีความสมํ่าเสมอกันตลอดความยาว (l) และมีมิติ D M และ l ดังต�อไปนี้  
 เม่ือ  D คือ เส�นผ�านศูนย�กลางของวงกลม ท่ีลากผ�านปลายสุดของใบพัด  
  M คือ เส�นผ�านศูนย�กลางหรือความกว�างของหน�าตัดของห�องลม 

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  M > 2.8D 
   l > M/2 
 
 

 
 

รูปท่ี 6 เครื่องทดสอบโดยใช�อินเล็ตนอซเซิล 
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รูปท่ี 7 อินเล็ตนอซเซิล 

 

การติดต้ังเครื่องมือทดสอบ 

1. การวัดอัตราการระบายอากาศของพัดลมไฟฟ'า ให�วัดเม่ือความดันสถิต (static pressure) 
ไม�เกิน 100 มิลลิเมตรของน้ํา 

2. อุปกรณ�วัดให�ใช�อินเล็ตนอชเซิล (inlet nozzle) ประกอบกับมาตรความดันของไหล 
(manometer) สําหรับวัดอัตราการระบายอากาศ 

3. การปรับปริมาณลม (regulation of air delivery) ให�ใช�เครื่องเป2าลมช�วย (auxiliary 
blower) และแผ�นหน�วงลม (damper) 

4. เครื่องเป2าลมช�วย ต�องสามารถชดเชยความดันท่ีสูญเสียไปของการระบายผ�านพัดลมไฟฟ'า
ตัวอย�างและท่ีผ�านท�อ เครื่องเป2าลมช�วยนี้ต�องควบคุมความเร็วได�ง�าย และหมุนได�อย�าง
สมํ่าเสมอ 

5. แผ�นปรับลม (flow grid) ติดต้ังไว�เพ่ือให�ลมผ�านอย�างสมํ่าเสมอ 

6. ตาข�ายกระจายลมและแผ�นกระจายลม (flow net and air diffusion plate ) 
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วิธีการทดสอบ 

หาค�าอัตราการระบายอากาศของพัดลมไฟฟ'าชนิดระบายอากาศ 

1. ทดสอบอัตราการระบายอากาศของพัดลมไฟฟ'าชนิดระบายอากาศ ในช�วง 0.0 ถึง 25 
m3/min ท่ีสภาวะห�องทดสอบ (23+2) ºC, (50+15) %RH และค�า uncertainty ไม�เกิน
ร�อยละ ± 5 ท่ีระดับความเชื่อม่ันร�อยละ 95 (K=2) 

2. ติดต้ังพัดลมไฟฟ'าชนิดระบายอากาศท่ีห�องลม 

3. ต�อระบบไฟฟ'า ปรับภาวะใช�งานพัดลมไฟฟ'าให�คงตัว ½ ชม.  

4. เติมลมเข�าห�องลมโดยปรับเพ่ิมความถ่ี Inverter จนกระท่ัง ความดันต�างในห�องลมเป,นศูนย� 
(hr = 0) 

5. วัดค�า hn , W และบันทึกค�า 

6. ป�ด Inverter หยุดตัวเติมลมเข�าห�องลม และ ป�ดพัดลมไฟฟ'า ทดสอบซํ้าให�ครบ 3 ครั้ง 

7. บันทึกผล และคํานวณค�าผลการทดสอบ Q,  PE และ Uncertainty  

8. ออกรายงานผลการทดสอบ ตามผลการคํานวณค�า ในแบบบันทึกผล 

หาค�าประสิทธิภาพ 

การคํานวณ PE = Q/W  

Q = 60×ααααn×ππππR2 (2×g×hn/γγγγ)
1/2  

PE = ประสิทธิภาพ (m3/min /W)  

Q  = อัตราระบายอากาศ (m3/min)  

W  = กําลังงานไฟฟ'าท่ีใช� (W)  

αn  = สัมประสิทธิ์การไหลอากาศของท�อป'อนลม (Inlet Nozzle) 

A  = พ้ืนท่ีหน�าตัดของท�อป'อนลมขาเข�า πR2 (m2)  

R  = รัศมีท�อป'อนลมขาเข�า (m)  

g  = ความเร�งโน�มถ�วงของโลก (m/sec.2)  

hn = gauge pressure ท่ีท�อป'อนลมขาเข�า (m) 

γ  = ความหนาแน�นอากาศ  
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- 12.3 การรายงานผลการทดสอบ 

ในเอกสารรายงานผลการทดสอบพัดลมไฟฟ'าแต�ละรุ�นจะประกอบด�วยข�อมูลดังต�อไปนี้ 

1. รายละเอียดตัวอย�าง (ชื่อเครื่องหมายการค�า, ชื่อรุ�น, กําลังไฟฟ'า, แรงดันไฟฟ'า, ความถ่ี
ไฟฟ'า,อัตราการระบายอากาศ และ ค�าประสิทธิภาพ เป,นต�น) 

2. ตารางบันทึกความเร็วลม (ด�านซ�าย, ด�านขวา, ความเร็วลมเฉลี่ย) และอัตราการระบาย
อากาศของวงแหวนแต�ละวง สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดต้ังโตKะ ต้ังพ้ืน ติดผนัง และส�าย
รอบตัว 

3. ผลการทดสอบ แสดงเป,นทศนิยม 2 ตําแหน�ง 

-  ค�ากําลังไฟฟ'า (วัตต�) 

- ผลรวมของของอัตราการระบายอากาศ (ลูกบาศก�เมตร/นาที) 

- ค�าประสิทธิภาพ (ลูกบาศก�เมตร/นาที/วัตต�)  

4. แผนภูมิแสดงความเร็วลม ณ ตําแหน�งต�างๆ ท่ีทําการวัด ถ�าผลรวมของอัตราการระบาย
อากาศ และค�าประสิทธิภาพไม�สอดคล�องกับเกณฑ�กําหนดจะแสดงไว�ในหมายเหตุของ
รายงานผลการทดสอบว�า  

- “ผลรวมของอัตราการระบายอากาศไม�ผ�านเกณฑ�กําหนด” และ/หรือ 

- “ค�าประสิทธิภาพไม�ผ�านเกณฑ�กําหนด” 

สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดต้ังโตKะ ต้ังพ้ืน ติดผนัง และส�ายรอบตัว 

13. การกําหนดระดับประสิทธิภาพ 

13.1 กฟผ. กําหนดระดับประสิทธิภาพของพัดลมไฟฟ'า กําหนดเป,น 5 ระดับ คือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับท่ี (เบอร�) ประสิทธิภาพ 

1 ต่ํา 

2 พอใช� 

3 ปานกลาง 

4 ดี 

5 ดีมาก 
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13. 2 เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพของพัดลมไฟฟ'า 

• พัดลมไฟฟ'าชนิดต้ังโตKะ ติดผนัง และต้ังพ้ืน   
 - เกณฑ�พลังงานปF 2011 (พ.ศ. 2554) ขนาดใบพัด 12 นิ้ว , 16 นิ้ว 
 - เกณฑ�พลังงานปF 2016 (พ.ศ. 2559) ขนาดใบพัด 18 นิ้ว 

ขนาดใบพัด 
อัตราการระบาย

อากาศขั้นตํ่า 
(ลูกบาศก�เมตร/นาที) 

เกณฑ�ระดบัประสิทธิภาพ (ลูกบาศก�เมตร/นาท/ีวัตต�) 

เบอร� 1 เบอร� 2 เบอร� 3 เบอร� 4 เบอร� 5 

12 น้ิว (300 มม.) 30 ≤ 0.75 0.76 – 0.92 0.93 - 1.00 1.01 - 1.09 ≥ 1.10 

16 น้ิว (400 มม.) 60 ≤ 0.89 0.90 – 1.10 1.11 - 1.20 1.21 - 1.29 ≥ 1.30 

18 น้ิว (450 มม.) 75 ≤ 0.89 0.90 – 1.10 1.11 - 1.20 1.21 - 1.24 ≥ 1.25 

• พัดลมไฟฟ'าชนิดส�ายรอบตัว  
- เกณฑ�พลังงานปF 2009 (พ.ศ. 2552) ขนาดใบพัด 16 นิ้ว 
- เกณฑ�พลังงานปF 2016 (พ.ศ. 2559) ขนาดใบพัด 18 นิ้ว 

ขนาดใบพัด 
อัตราการระบาย

อากาศขั้นตํ่า 
(ลูกบาศก�เมตร/นาที) 

เกณฑ�ระดบัประสิทธิภาพ (ลูกบาศก�เมตร/นาท/ีวัตต�) 

เบอร� 1 เบอร� 2 เบอร� 3 เบอร� 4 เบอร� 5 

16 น้ิว (400 มม.) 60 ≤  0.79 0.80 - 0.89 0.90 - 1.10 1.11 - 1.20 ≥ 1.21 

18 น้ิว (450 มม.) 75 ≤  0.79 0.80 - 0.89 0.90 - 1.10 1.11 - 1.20 ≥ 1.21 

• พัดลมไฟฟ'าชนิดระบายอากาศ   
 - เกณฑ�พลังงานปF 2012 (พ.ศ. 2555) ขนาดใบพัด 8 นิ้ว, 10 นิ้ว, 12 นิ้ว 

หมายเหตุ  การพิจารณาเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ พิจารณาจากผลการทดสอบ โดยทดสอบ 2 ตัวอย�าง 
ซ่ึงผลการทดสอบเฉลี่ยต�องผ�านอัตราการระบายอากาศข้ันตํ่า (ลูกบาศก�เมตร/นาที) ดังตาราง
เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพัดลมไฟฟ'าท่ีกําหนดตามชนิด และขนาดใบพัด จากนั้นพิจารณาค�า
ประสิทธิภาพ ดังนี้ (ค�าประสิทธิภาพ เป,นค�าเฉลี่ย 2 ตัวอย�าง) 

- ผลการทดสอบได�ระดับเดียวกันท้ัง 2 ตัว ไม�พิจารณาค�าเบ่ียงเบน (Diff) 
- ผลการทดสอบได�ต�างระดับ 1 ระดับ เช�น เบอร� 4 กับ เบอร� 5 เฉลี่ยได� เบอร� 5

พิจารณาค�าเบ่ียงเบน ไม�เกิน +5% ถือว�าได� เบอร� 5 

ขนาดใบพัด 
อัตราการระบาย

อากาศขั้นตํ่า 
(ลูกบาศก�เมตร/นาที) 

กําลังไฟฟ�าเข�าสูงสุด 
(วัตต�) 

เกณฑ�ระดบัประสิทธิภาพ  
(ลูกบาศก�เมตร/นาที/วัตต�) 

เบอร� 3 เบอร� 4 เบอร� 5 

8 น้ิว (200 มม.) 6  33 0.23 - 0.24  0.25 - 0.26 > 0.27 

10 น้ิว (250 มม.) 10 40 0.32 - 0.33 0.34 - 0.35 > 0.36 

12 น้ิว (300 มม.) 15 46 0.38 - 0.39 0.40 - 0.41 > 0.42 
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14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า 
 14.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 ตัวอย�างฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าพัดลมไฟฟ'า 

 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า ประเภทพัดลมไฟฟ'า เกณฑ�พลังงาน ปF 20XX 
ประกอบด�วย 3 ส�วนหลัก ได�แก� 

ส&วนท่ี 1 เป,นแถบโค�งครึ่งวงกลมพ้ืนสีเขียว แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพต้ังแต�ระดับท่ี 
1 (ตํ่า) ถึง 5 (ดีมาก)  หากพัดลมไฟฟ'าได�เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 ตัวเลข
และช�องท่ีระบุระดับนั้นจะเป,นสีแดง โดยตําแหน�งจุดศูนย�กลางของแถบโค�งครึ่ง
วงกลมนี้จะมีตัวเลข “5” สีขาวอยู�ภายในวงกลมสีแดงขอบดํา เพ่ือย้ําระดับ
ประสิทธิภาพอย�างชัดเจน และ ระบุเกณฑ�พลังงานปF 20XX ใต�แถบโค�งครึ่งวงกลม
ด�านขวา 

ส&วนท่ี 2 เป,นส�วนของข�อมูลตัวเลขและตัวอักษรสีดําบนพ้ืนสีเหลืองพร�อมสัญลักษณ�กระทรวง
พลังงาน ซ่ึงระบุถึงรายละเอียดต�างๆ ดังนี้ 

1. ยี่ห�อ (เครื่องหมายการค�า) 
2. รุ�น 
3. ขนาด (นิ้ว) 
4. ปริมาณลม (ลบ.ม./นาที) 
5. ประสิทธิภาพ (ลูกบาศก�เมตร/นาที/วัตต�) 
6. ใช�พลังงานไฟฟ'า (หน�วย/ปF) 
7. ค�าไฟฟ'า (บาท/ปF) 

ส&วนท่ี 3     เป,นส�วนท่ี แสดงถึงหน�วยงานท่ีกํากับดูแลพลังงานด�วยสัญลักษณ� “การไฟฟ'าฝ2าย
ผลิตแห�งประเทศไทย” อักษรย�อ กฟผ. และ กระทรวงพลังงาน ด�วยตัวอักษรขาวบน
พ้ืนสีเขียว 

  

ส�วนท่ี 1 

ส�วนท่ี 2 

ส�วนท่ี 3 
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หมายเหตุ  
- ค�าไฟฟ'าต�อปF (บาท/ปF) มีสูตรการคํานวณดังนี้ 
 =  กําลังไฟฟ'า (กิโลวัตต�)  x  จํานวนชั่วโมงการใช�งานพัดลมไฟฟ'าต�อปF  x  อัตรา

 ค�าไฟฟ'าเฉลี่ยต�อหน�วย 
-  จํานวนชั่วโมงการใช�งานพัดลมไฟฟ'าต�อปF คํานวณจากการใช�งานพัดลมไฟฟ'าจํานวน 

8 ชั่วโมง/วัน ดังนั้น จํานวนชั่วโมงการใช�งานพัดลมไฟฟ'าเท�ากับ 2,920 ชั่วโมง/ปF 
-  อัตราค�าไฟฟ'าเฉลี่ยต�อหน�วย ในการคํานวณใช�ค�าเท�ากับ 3.96 บาท/หน�วย 

14.2 หน�าฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า 
หน�าฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า แบ�งตามชนิดของพัดลมไฟฟ'า ดังนี้ 

- พัดลมไฟฟ'าชนิดต้ังโตKะ ต้ังพ้ืน และติดผนัง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

              ขนาดใบพัด 12 นิ้ว, 16 นิ้ว                ขนาดใบพัด 18 นิ้ว 

(ขนาดจริง กว�าง 58 mm. สูง 71 mm.) 

- พัดลมไฟฟ'าชนิดส�ายรอบตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ขนาดใบพัด 16 นิ้ว                           ขนาดใบพัด 18 นิ้ว  

(ขนาดจริง กว�าง 46.5 mm. สูง 57 mm.) 
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- พัดลมไฟฟ'าชนิดระบายอากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
14.3 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า 

  บริษัทท่ีได�รับฉลากฯ แล�วจะต�องติดฉลากฯ ให�ตรงตามรุ�นท่ีได�มีการรับรองฉลากฯ โดยการ
ให�ติดฉลากฯ 1 ดวง ต�อพัดลมไฟฟ'า 1 เครื่อง ดังนี้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

รูปท่ี 9 แสดงตัวอย�างการติดฉลากระดับแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าพัดลมไฟฟ'า 

(ขนาดจริง กว�าง 38 mm. สูง 48 mm.) 
 

ฝาครอบมอเตอร�ทางด�านขวา 
เมื่อหันหน�าเข�าหาพัดลมไฟฟ�า 

(ชนิดต้ังโต"ะ ต้ังพ้ืน และติดผนัง) 
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15. การสุ&มกลับทดสอบพัดลมไฟฟ�าท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ�า  

 กฟผ. จะดําเนินการสุ�มกลับทดสอบพัดลมไฟฟ'าท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า 
หลังจากพัดลมไฟฟ'าท่ีติดฉลากฯ ออกสู�ตลาด เพื่อนํากลับมาทดสอบที่หน�วยงานทดสอบว�ายังคงระดับ
เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพตามท่ี กฟผ. รับรอง นอกจากนี้ยังเป,นการคุ�มครองผู�บริโภคด�วย ซ่ึงทาง กฟผ. 
จะสุ�มซ้ือจากร�านค�าปลีก 2 เครื่อง ต�อรุ�น และสําหรับพัดลมไฟฟ'าเครื่องหมายการค�าใดท่ีไม&สามารถซ้ือ
ได�ในท�องตลาด ผู�เข�าร&วมโครงการต�องแจ�งรายช่ือร�านค�าตัวแทนจําหน&ายเพ่ือให� กฟผ. สามารถ
ดําเนินการสุ&มซ้ือได� หากยังไม&สามารถสุ&มซ้ือได�อีก กฟผ. จะสุ&มตัวอย&างรุ&นดังกล&าวจากโรงงาน โดยไม&
แจ�งให�ทราบล&วงหน�า และหากไม&พบการผลิต กฟผ. จะดําเนินการเช&นนี้อีก 2-3 ครั้ง ถ�ายังไม&พบการ
ผลิตอีก กฟผ. ถือว&าไม&มีการผลิตและจําหน&ายในรุ&นดังกล&าว กฟผ. จะยุติการให�ฉลากฯ โดยถือว&า
เครื่องหมายการค�าและรุ&นนั้นๆ ได�ยกเลิกการผลิตแล�ว และ กฟผ. จะสุ&มตัวอย&างรุ&นท่ีติดฉลากฯ 
ใกล�เคียงจากโรงงานมาทดสอบ 

 ท้ังนี้ กฟผ. จะสุ�มทดสอบประสิทธิภาพของพัดลมไฟฟ'าท่ีจําหน�ายในท�องตลาด โดยรุ�นท่ีถูกสุ�มทดสอบ 
จะดําเนินการทดสอบรุ�นละ 2 ตัวอย�าง  โดยส�งทดสอบท่ีสถาบันไฟฟ'าและอิเล็กทรอนิกส� (สฟอ.) และหากมี
การเปลี่ยนแปลงจะแจ�งให�ทราบภายหลัง 

15.1   การพิจารณาผลทดสอบสุ&มกลับพัดลมไฟฟ�า 

- หากอุปกรณ�ต�าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีเคยระบุมาในเอกสารตอนต�นของการ
ส�งทดสอบ กฟผ. จะไม�ทําการทําทดสอบและดําเนินการตามข�อกําหนดของโครงการฯ 
ต�อไป 

- ค�าอัตราการระบายอากาศข้ันตํ่า (ลูกบาศก�เมตร/นาที)  ต�องมีค�าตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 

- ผลการสุ�มทดสอบพัดลมไฟฟ'าต�องอยู�ในเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพท่ีกําหนดตามข�อกําหนด
โครงการฯ และจะต�องมีค�าประสิทธิภาพตามเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพท่ีระบุไว�บนหน�า
ฉลากฯ และจะต�องเปลี่ยนแปลงไม�เกินร�อยละ 5 ของค�าท่ีระบุไว�บนหน�าฉลากฯ  

15.1.1 กรณีผลทดสอบสุ&มกลับอยู&ในเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 (หรืออยู&ในเกณฑ�
ระดับประสิทธิภาพเดิมท่ีระบุบนหน�าฉลากฯ) 
15.1.1.1 ค�าประสิทธิภาพในการสุ�มกลับครั้งแรกไม�เกิน -5% เม่ือเทียบกับค�าท่ีแสดง

บนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า ถือว&าผ&านการสุ&มกลับ
ทดสอบ 

15.1.1.2 ค�าประสิทธิภาพในการสุ�มกลับครั้งแรกเกิน -5% เม่ือเทียบกับค�าท่ีแสดงบน
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า ถือว&าไม&ผ&านการสุ&มกลับ
ทดสอบ บริษัทต�องซ้ือพัดลมไฟฟ'าดังกล�าวกลับคืนในราคาท่ี กฟผ.จัดซ้ือมา 
และ กฟผ. จะดําเนินการสุ�มตัวอย�างครั้งท่ี 2 จากโรงงาน หรือคลังสินค�า 
(สุ�มจากพัดลมไฟฟ'าอย�างน�อย 30 เครื่อง) อีก 4 ตัวอย�าง เพ่ือทําการทดสอบ
และหาค�าเฉลี่ย (สําหรับพัดลมไฟฟ'าเครื่องท่ี 3 – 6 บริษัทจะต�องเป,นผู�
รับภาระค�าทดสอบ) โดยบริษัทจะต�องแจ�งกลับ กฟผ. ภายใน 7 วันทําการ



- 30 - 
 

หลังจากได�รับหนังสือแจ�งผลการสุ�มกลับจาก กฟผ. และบริษัทต�องมีสินค�า
ให� กฟผ. สุ�มกลับภายใน 30 วัน   
15.1.1.2.1 หากผลการทดสอบดังกล�าวค�าประสิทธิภาพเฉลี่ย อยู�ในเกณฑ�

ร ะ ดับประสิ ท ธิ ภ าพ เบอร�  5  (ห รื ออยู� ใ น เ กณฑ� ร ะ ดั บ
ประสิทธิภาพเดิมท่ีระบุบนหน�าฉลากฯ)  

15.1.1.2.1.1 และเปลี่ยนแปลงไม�เกินร�อยละ 5 (-5%) ของค�า
ประสิทธิภาพเดิม ถือว&าผ&านการสุ&มกลับทดสอบ 

15.1.1.2.1.2 แต�เปลี่ยนแปลงเกินร�อยละ 5 (-5%) ของค�า
ประสิทธิภาพ กฟผ. จะเปลี่ยนค�าหน�าฉลากฯ ให� 
ท้ังนี้บริ ษัทต�องคืนฉลากฯ เ ดิมและรับภาระ
ค�าใช�จ�ายในการพิมพ�ฉลากฯ 

15.1.1.2.2 หากผลการทดสอบดังกล�าวค�าประสิทธิภาพเฉลี่ย มีค�าตํ่ากว�า
เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 ถือว&าไม&ผ&านการสุ&มกลับ
ทดสอบ ผู� เข�าร�วมโครงการฯ ต�องซ้ือพัดลมไฟฟ'าดังกล�าว
กลับคืน ในราคาท่ี กฟผ. จัดซ้ือมา และคืนฉลากฯ เดิมให� กฟผ. 
ท้ังนี้ผู�เข�าร�วมโครงการฯ สามารถปรับค�าหน�าฉลากฯ ได�ตามผล
การทดสอบสุ�มกลับทดสอบ โดยผู�เข�าร�วมโครงการฯ รับภาระ
ค�าใช�จ�ายดังนี้ ค�าใช�จ�ายในการพิมพ�ฉลากฯ และจ�ายค�าทดสอบ
ชดเชยในการส�งทดสอบครั้งต�อไปในการขอฉลากฯ รุ�นใหม� 

15.1.2 กรณีผลทดสอบสุ&มกลับมีค&าต่ํากว&าเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5  (หรือตํ่ากว�า
เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพท่ีท่ีระบุไว�บนหน�าฉลากฯ)  

บริษัทต�องซ้ือพัดลมไฟฟ'าดังกล�าวกลับคืนเพราะเป,นการผิดเง่ือนไขข�อกําหนดของการ
สุ�มกลับในราคาท่ี กฟผ. จัดซ้ือมา และ กฟผ. จะดําเนินการสุ�มตัวอย�างครั้งท่ี 2 จาก
โรงงาน หรือคลังสินค�า (สุ�มจากพัดลมไฟฟ'าอย�างน�อย 30 เครื่อง) อีก 4  ตัวอย�าง เพ่ือ
ทําการทดสอบและหาค�าเฉลี่ย (สําหรับพัดลมไฟฟ'าเครื่องท่ี 3 - 6  บริษัทจะต�องเป,นผู�
รับภาระค�าทดสอบ) โดยบริษัทจะต�องแจ�งกลับ กฟผ. ภายใน 7 วันทําการ หลังจาก
ได�รับหนังสือแจ�งผลการสุ�มกลับจาก กฟผ. และบริษัทต�องมีสินค�าให� กฟผ. สุ�มกลับ
ภายใน 30 วัน   

15.1.2.1 หากผลการทดสอบดังกล�าวค�าประสิทธิภาพเฉลี่ย อยู�ในเกณฑ�ระดับ
ประสิทธิภาพเบอร� 5 (หรืออยู�ในเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเดิมท่ีระบุไว�บน
หน�าฉลากฯ) ดําเนินการตามข�อ 15.1.1.2.1.1 และ 15.1.1.2.1.2   

15.1.2.2 หากผลการทดสอบดังกล�าวค�าประสิทธิภาพเฉลี่ย มีค�าตํ่ากว�าเกณฑ�ระดับ
ประสิทธิภาพเบอร� 5 (หรืออยู�ในเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเดิมท่ีระบุไว�บน
หน�าฉลากฯ) ถือว&าไม&ผ&านการสุ&มกลับทดสอบ ให�ดําเนินการตามข�อ 
15.1.1.2.2 
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15.2 มาตรการท่ีผู�เข�าร&วมโครงการฯ ต�องปฏิบัติ 

15.2.1 กรณีผ&านการสุ&มกลับทดสอบ 

 กฟผ. จะทําหนังสือแจ�งผลการสุ�มกลับทดสอบให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ทราบ 

15.2.2 กรณีไม&ผ&านการสุ&มกลับทดสอบ 

15.2.2.1 กฟผ. จะทําหนังสือแจ�งผลการสุ�มกลับทดสอบให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ทราบ 
และผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องตอบรับผลการทดสอบภายใน 7 วันทําการ 
หลังจากได�รับผลอย�างเป,นทางการจาก กฟผ. 

15.2.2.2 ผู� เข�าร�วมโครงการฯ ต�องซ้ือคืนตัวอย�างในราคาท่ี กฟผ. ซ้ือมาภายใน  
15 วัน หลังจากได�รับใบแจ�งหนี้จากหน�วยงานบัญชีและงบประมาณของ กฟผ. 
หากพ�นระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะดําเนินการดังนี้ 

� จะพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุ�นใหม� และ
ระงับการจ�ายฉลากฯ ในรุ�นอ่ืนๆ ต�อไป  

15.2.2.3 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องรับคืนตัวอย�างจากหน�วยงานคลังพัสดุและจัดหาใน
ประเทศของ กฟผ. ภายใน 15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืนเรียบร�อยแล�ว 
หากพ�นระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะดําเนินการดังนี้  

� จะพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุ�นใหม� และ
ระงับการจ�ายฉลากฯ ในรุ�นอ่ืนๆ ต�อไป  

� กฟผ. จะทําหนังสือแจ�งให�มารับตัวอย�างคืนภายใน 30 วัน 
หลังจากผู�เข�าร�วมโครงการฯ ได�รับหนังสือ หากพ�นระยะเวลา
ดังกล�าว กฟผ. จะดําเนินการจําหน�ายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับ
ท่ี 26 ว�าด�วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

15.2.2.4 กรณีปรับค�าหน�าฉลากฯ กฟผ. จะดําเนินการปรับค�าหน�าฉลากฯ ตามผลท่ี
ทดสอบได�จริง โดย กฟผ. ให�แก�ไขได�รุ�นละ 1 ครั้งเท�านั้น และผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ต�องรับภาระค�าใช�จ�ายในการพิมพ�ฉลากฯ 

15.2.2.5 จากข�อ 15.2.2.4 หากผลทดสอบสุ�มกลับในรุ�นเดิมท่ีเคยปรับค�าหน�าฉลากฯ 
ไปแล�ว 1 ครั้ง และผลการสุ�มกลับในรุ�นเดิมยังคงไม�ผ�าน กฟผ. จะงดจ�าย
ฉลากในรุ�นนั้นๆ 

15.2.2.6 หากรุ�นท่ีถูกสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพ เป,นรุ�นท่ีขอฉลากฯ แบบเทียบรุ�น 
ให�ถือว�าทุกรุ�นท่ีขอเทียบรุ�นอยู�ในคราวเดียวกันท้ังหมด  ไม�ผ�านเกณฑ�การ
สุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพเช�นกัน 

15.2.2.7 งดการจ�ายฉลากฯ รุ�นท่ีไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพ เป,นเวลา  
1 ปF และให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ คืนฉลากฯ กลับให� กฟผ. 

15.2.2.8 หากบริษัทได�ทําผิดหลักเกณฑ�ดังกล�าวเป,นครั้งท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิกการเข�า
ร�วมโครงการฯ เป,นระยะเวลา 3 ปF เฉพาะรุ�นท่ีไม�ผ�านการทดสอบสุ�มกลับ 

15.2.2.9 กฟผ. จะดํา เนินการเผยแพร�ข�อมูลผลการสุ�มกลับทดสอบท้ังหมด 
ลงในเว็บไซต� http://labelno5.egat.co.th ท้ังนี้หากไม�ผ�านการทดสอบ
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จะแสดงข�อความ “ไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบ” และหากปรับค�าหน�าฉลากฯ 
จะแสดงข�อมูลระดับประสิทธิภาพตามจริง โดยให�มีผลในปF พ.ศ. 2560 
 

15.3 ข้ันตอนการสุ&มทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ�า พัดลมไฟฟ�า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

 

 

 

 
 

กฟผ. ทําการสุ�มซ้ือจํานวน 2 ตัวอย�าง
จากร�านค�าปลีกท่ัวประเทศ หากหาซ้ือ
ไม�ได�จากดําเนินการสุ�มจากโรงงานโดย

ไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า 

กฟผ. ส�งตัวอย�างให�สถาบันอิสระท่ีได�รับการ
รับรองมาตรฐาน มอก. 17025-2548 

(ในท่ีนี้คือสถาบันไฟฟ'าและอิเล็กทรอนิกส�) 

ผ�านการสุ�มทดสอบ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องปฏิบัติ
ตามมาตรการ ท่ีกําหนดไว� 

ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

ผลการทดสอบ 

ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องซ้ือ
และรับคืนตัวอย�างภายใน 
15 วันหลังจากได�รับใบแจ�ง
หน้ีจาก กฟผ. 
 

จบกระบวนการสุ�มทดสอบ 

 เปล่ียนแปลงไม�เกินร�อยละ 5 

 เกณฑ�ประสิทธิภาพเบอร� 5  
สุ�มจากโรงงาน 

4 เคร่ือง 
ทดสอบเคร่ืองท่ี 

3 - 6 

ค�าเฉล่ียผลการทดสอบ 6 เครื่อง 

ผู�เข�าร�วมโครงการฯ มารับ
คืนตัวอย�างเคร่ืองท่ี 3 - 6 

ผ�าน 
ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

 เกณฑ�ประสิทธิภาพเบอร� 5  เปล่ียนแปลงไม�เกินร�อยละ 5 

ไม�ผ�าน ไม�ผ�าน 

ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ยินยอมให� 
กฟผ. เปล่ียนค�าหน�าฉลากฯ 
 

กฟผ.ทําการเลือกตัวอย�างเพื่อสุ�ม
ทดสอบเพื่อรักษามาตรฐาน

ประสิทธิภาพและคุ�มครองผู�บริโภค 

ผ�าน 
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16. การโฆษณาประชาสัมพันธ� 
 เพื่อให�การดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าของ
บริษัทผู�ผลิต/นําเข�า และผู�จัดจําหน�ายพัดลมไฟฟ'าท่ีเข�าร�วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 พัดลม
ไฟฟ'า เป,นไปตามวัตถุประสงค�ของโครงการฯ กล�าวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธ�โดยอ�างอิงหรือใช�
ข�อมูลของโครงการฯ ได�เฉพาะพัดลมไฟฟ'าท่ีมีการผลิต นําเข�า และจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยแล�วเท�านั้น 
ท้ังนี้เพ่ือเป,นการคุ�มครองสิทธิของผู�บริโภคและให�ความเป,นธรรมแก�บริษัทผู�ผลิต นําเข�า จัดจําหน�าย ท่ีเข�า
ร�วมโครงการฯ กฟผ. จึงได�ให�มีข�อกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�
ไฟฟ'า ดังนี้ 

16.1  เพ่ือเป,นข�อมูลว�าบริษัทได�มีการผลิตและจําหน�ายพัดลมไฟฟ'าออกสู�ตลาดในประเทศไทยจริง 
กฟผ. ขอให�บริษัทดําเนินการดังนี้ 

16.1.1 บริษัทท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า จะต�องดําเนินการผลิต
พัดลมไฟฟ'าออกสู�ตลาดภายใน 2 เดือน ท่ีได�รับฉลากฯ จาก กฟผ. เป,นต�นไป โดย
บริษัท จะต�องแจ�งแผนการผลิต และหรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข�องท่ี กฟผ. 
เชื่อได�ว�ามีการผลิตและจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยจริง 

16.1.2 บริษัทจะต�องแจ�งรายชื่อ สถานท่ี ของผู�แทนจําหน�าย และราคาพัดลมไฟฟ'ารุ�นนั้น
ให�กับ กฟผ.  

16.1.3 เพ่ือเป,นการตรวจสอบว�า บริษัทมีการผลิต และจําหน�ายพัดลมไฟฟ'ารุ�นดังกล�าว 
กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผู�แทนจําหน�ายท่ีบริษัท 
แจ�งไว�จํานวน 3 รายเป,นอย�างน�อย และผู�แทนจําหน�ายจะต�องสามารถส�งพัดลม
ไฟฟ'ารุ�นนั้นๆ ให�กับ กฟผ. ได� ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในด�านการตลาด 

16.1.4  บริษัทต�องแจ�งข�อมูลการประมาณการการผลิตพัดลมไฟฟ'าในแต�ละรุ�นและแจ�งรุ�นท่ี
มีแผนดําเนินการผลิตพร�อมรุ�นท่ียกเลิกการผลิต ให� กฟผ. เป,นรายปF  

16.1.5  กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช�ข�อมูลท่ี กฟผ. เชื่อว�าพัดลมไฟฟ'ารุ�นดังกล�าวไม�ได�
มีการผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

16.2  บริษัทสามารถนําข�อมูลของ กฟผ. ไปใช�ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ได�เฉพาะพัดลมไฟฟ'าท่ี
ได�มีการผลิตและจําหน�ายในตลาดในประเทศไทย ตามท่ี กฟผ. ได�กําหนดไว�ในข�อ 16.1 
ข�างต�นแล�วเท�านั้น 

  16.3  ในกรณีท่ี บริษัท ไม�ได�ดําเนินการผลิตพัดลมไฟฟ'า ท่ีได�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ'า จาก กฟผ. ตามข�อกําหนดหรือ บริษัทได�มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง 
กฟผ. จะแจ�งยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ของพัดลมไฟฟ'ารุ�นนั้นๆ โดยทางโทรสาร และหรือ
จดหมายลงทะเบียน และบริษัทจะต�องดําเนินการดังนี้ 

16.3.1 บริษัทจะต�องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ของพัดลมไฟฟ'ารุ�นนั้น ท่ี
อ�างอิงข�อมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทางโทรทัศน� วิทยุ 
หนังสือพิมพ� วารสารต�างๆ ไม�ให�เผยแพร�สู�สาธารณะภายใน 2 วัน นับจากวันท่ี 
กฟผ. แจ�ง โดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 

16.3.2 บริษัทจะต�องยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ� เช�นเดียวกับ ข�อ 16.3.1 
สําหรับสื่อทางแผ�นป'ายท่ีปรากฏต�อสาธารณะ ภายใน 10 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. 
แจ�งโดยโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน 
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16.4  ในกรณีท่ี บริษัทละเลยไม�ปฏิบัติตามข�อ 16.3.1 และหรือ 16.3.2 หรือได�ปฏิบัติตามข�อ 16.3 
แล�วและได�มีการดําเนินการเป,นครั้งท่ี 2 กฟผ. จะดําเนินการดังต�อไปนี้ 

 16.4.1  กฟผ. จะยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ของบริษัทตลอดไป 
16.4.2  หาก บริษัทยังโฆษณา ประชาสัมพันธ� ต�อไป กฟผ. จะแจ�งประกาศในหนังสือพิมพ�

เก่ียวกับการยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร 
16.5  บริษัทสามารถนําข�อมูลท่ีได�รับจาก กฟผ. ไปโฆษณาประชาสัมพันธ�ได�เฉพาะรุ�นท่ีได�รับ

ผลทดสอบอย�างเป,นทางการจาก กฟผ. เท�านั้น โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ�จะต�องระบุรุ�น
ท่ีได�รับฉลากฯ และข�อมูลให�ถูกต�องชัดเจนทุกครั้ง 

16.6 ห�ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ�ในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใช�ข�อความระบุว�าเป,น
บริษัทท่ีผลิตพัดลมไฟฟ'าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากบริษัทต�างๆ ท่ีเข�า
ร�วมโครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของพัดลมไฟฟ'าอยู�ตลอดเวลา 

16.7  การนําภาพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าไปจัดพิมพ�ประกอบโฆษณา สามารถ
จัดทําได�โดยให�แสดงส�วนประกอบท้ังหมดของฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุ�นพร�อมข�อมูลใน
ฉลากฯ ให�ใช�ได�เฉพาะกับพัดลมไฟฟ'าในรุ�นนั้นๆ เท�านั้น 

16.8 การนําโลโก� ตราสัญลักษณ� กฟผ. และฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าไปใช� ต�อง
ได�รับการรับรองจาก กฟผ. 

16.9  รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าท่ีสามารถลงโฆษณาได� 
 
 
 
 
 
 
 

 

16.10 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าท่ีไม�สามารถลงโฆษณาได� 

 

 

 

 

 

 

 

 ท้ังนี้ เป,นไปตามข�อกําหนดการโฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ การไฟฟ'า
ฝ2ายผลิตแห�งประเทศไทย วันท่ี 9 เมษายน 2539 
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17. มาตรการสําหรับบริษัทท่ีทําผิดข�อกําหนดโครงการ 
กรณีท่ีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนดของโครงการฯ ในข�อใดข�อหนึ่งข�างต�น กฟผ. จะ

ดําเนินการ ดังนี้  
ครั้งท่ี 1 กฟผ. จะแจ�งเตือน เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ปรับปรุงแก�ไข ในประเด็นดังกล�าว  
ครั้งท่ี 2  กฟผ. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าในรุ�นนั้นๆ เป,นเวลา 1 ปF โดย

ขอฉลากฯ คืนท้ังหมด และห�ามโฆษณาประชาสัมพันธ�ใดๆ เก่ียวกับพัดลมไฟฟ'านั้น โดย
อ�างอิงข�อมูลฉลากฯ ของ กฟผ.  

ครั้งท่ี 3   กฟผ. จะยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ของผู�เข�าร�วมโครงการฯ เป,นเวลา 1 ปF โดยยกเลิก
ฉลากฯ ทุกรุ�น และงดการเข�าร�วมกิจกรรมใดๆ พร�อมท้ังประกาศลงหนังสือพิมพ� และ
เว็บไซต�ของ กฟผ. ให�ประชาชนรับทราบ 

หมายเหตุ  หากผู�เข�าร�วมโครงการฯ (พิจารณาในนามบริษัทหรือเครื่องหมายการค�า) กระทําการปลอม
หรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า กฟผ. จะดําเนินการตาม 
มาตรการ ครั้งท่ี 3 ทันที 

18. เคร่ืองหมายรับรองเบอร� 5 
 กฟผ. ได�จดเครื่องหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า เป,นเครื่องหมาย ซ่ึงเจ�าของ
เครื่องหมายใช�รับรองคุณภาพสินค�าหรือบริการผู�อ่ืนว�าคุณภาพหรือลักษณะของสินค�าหรือบริการนั้นมี
คุณภาพหรือลักษณะเช�นใด 
 เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล�วเจ�าของเครื่องหมายมีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวท่ีจะใช�เครื่องหมาย
ท่ีได�จดทะเบียนไว� กรณีผู�อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจ�าของมีสิทธิฟ'องร�องและเรียกค�าเสียหายได� ถ�าผู�อ่ืนนํา
เครื่องหมายไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟ'องให�เพิกถอนได� ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'านี้มี
การจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองต�อกระทรวงพาณิชย� โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายให� การไฟฟ'าฝ2าย
ผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ� ต้ังอยู�เลขท่ี 53 หมู� 2 ถนนจรัญสนิทวงศ�  ตําบลบางกรวย 
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  11130  เป,นผู�ดําเนินการ 
 การจดทะเบียนแล�วจะได�รับการคุ�มครอง 10 ปF เม่ือครบกําหนดแล�วสามารถต�ออายุไปได�คราวละ 
10 ปF ผู�ประกอบการท่ีจะได�รับเครื่องหมายรับรองสินค�า หรือผลิตภัณฑ�เบอร� 5 จาก กฟผ. ได�จะต�องมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ�ต�อไปนี้ 

18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน�ายพัดลมไฟฟ'า ซ่ึงเป,นไปตามเง่ือนไขท่ี
กําหนด มีสิทธิท่ีจะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าได�จาก กฟผ. และ 
กฟผ. จะเก็บบันทึกการอนุญาตท่ีได�ให�เครื่องหมายรับรองโดยจะเก็บไว� ณ ฝ2ายปฏิบัติการ
ด�านการใช�ไฟฟ'า กฟผ. สํานักงานใหญ� 

18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'านี้ใช�กับพัดลมไฟฟ'า โดยอาจผลิตในประเทศ
หรือนําเข�าจากต�างประเทศ  และเป,นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเอกสารข�อกําหนดโครงการ
ฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 พัดลมไฟฟ'า 

18.3 การอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าจะต�องเป,นไปตามแบบและ
เง่ือนไขท่ีกําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแห�งประเทศไทยท่ีใช�บังคับในขณะนั้น  และ
ตามข�อกําหนดของโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 พัดลมไฟฟ'า ซ่ึงกําหนดวิธีการ
ควบคุมและป'องกันการใช�เครื่องหมายโดยมิชอบ ท้ังนี้ผู�ได�รับอนุญาตจะต�องปฏิบัติให�เป,นไป
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ตามเง่ือนไขข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 พัดลมไฟฟ'า รวมท้ังชี้แจง
รายละเอียดของตัวสินค�าในด�านประโยชน�ท่ีมีต�อการประหยัดพลังงานให�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะ
สามารถกระทําได� 

18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ�
ต�อเม่ือได�รับอนุญาตจาก กฟผ. และปฏิบัติตามเง่ือนไขของข�อกําหนดโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 พัดลมไฟฟ'า ท่ีกําหนดไว�เท�านั้น 

18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าจะต�องปรากฏท่ีตัวสินค�าตามหลักเกณฑ�การ
ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า โดยสามารถเห็นได�ชัดเจนและต�องใช�ฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าตามรูปแบบและสีท่ีกําหนดโดย กฟผ. เท�านั้น 

18.6 บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีได�รับอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า
จะต�องยินยอมให� กฟผ. เข�าตรวจสอบสถานท่ีได�เสมอ เพ่ือตรวจสอบว�ามีการใช�ฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าอย�างถูกต�อง และเป,นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

18.7 การอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าอาจถูกเพิกถอนได� หากผู�
ได�รับอนุญาตนําไปใช�ผิดไปจากข�อบังคับนี้ หรือเม่ือ กฟผ. ได�รับการร�องเรียนจากผู�ซ้ือสินค�า
หรือ กฟผ. ตรวจสอบท้ังในด�านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

18.8 การแก�ไขข�อบังคับสําหรับการใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าจะทําได�
ต�อเม่ือได�รับความยินยอมจาก กฟผ. เท�านั้น 

18.9 ผู�ประกอบการไม�สามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าเองไม�ว�ากรณี
ใดๆ ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าท่ีนําไปติดบนพัดลมไฟฟ'าต�องขอรับจาก 
กฟผ. เท�านั้น ตามระเบียบท่ีกําหนด 

18.10 ผู�ท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าของ กฟผ. 
ถือเป,นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุก
หรือท้ังจําท้ังปรับ กฟผ. จะดําเนินการตามกฎหมายทางแพ�งและอาญาจนถึงท่ีสุด 

19. หน&วยงานและสถานท่ีติดต&อ 
19.1 ผู�รับผิดชอบ   :  กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า, ฝ2ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ'า, 
  การไฟฟ'าฝ2ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ�  
  อาคาร ท.102 ชั้น  7 
19.2 สถานท่ีติดต�อ  : เลขท่ี 53 หมู� 2 ถนนจรัญสนิทวงศ� ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย  
   จังหวัดนนทบุรี 11130 

  19.3 หมายเลขโทรศัพท�     ข�อกําหนดโครงการฯ  : 0 2436 8381 และ 0 2436 8277 
    งานทดสอบ           :  0 2436 8382 และ 0 2436 8385  
    งานฉลากฯ             :  0 2436 8383 และ 0 2436 8398 
    งานสุ�มกลับทดสอบ   :  0 2436 8143 และ 0 2436 8146 
  19.4 หมายเลขโทรสาร :   0 2436 8388 และ 0 2436 8297 
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20. เอกสารอ�างอิง 
1. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. 2534 แก�ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. เครื่องหมายการค�า 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 
2.  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ'า 

กระแสสลับชนิดต้ังโตKะและติดผนัง มอก. 92-2536, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2541 
3. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ'า

กระแสสลับชนิดต้ังพ้ืน มอก. 127 – 2536”, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2536 
4. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ'า

กระแสสลับชนิดส�ายรอบตัว มอก. 572-2528”, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2528 
5. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ'า

กระแสสลับชนิดระบายอากาศ มอก. 710-2530”, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2528 
6. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ'า 

เฉพาะด�านความปลอดภัย มอก. 934-2533, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2533 
7. http://labelno5.egat.co.th 
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ภาคผนวก 

แบบฟอร�ม กฟผ. 
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ภาค ผนวก 

แบบฟอร�ม กฟผ. 
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- แบบแจ�งความจํานงเข�าร�วมโครงการ สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดต้ังโตKะ/ต้ังพ้ืน (FAN - 01) 
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- แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบ สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดต้ังโตKะ/ต้ังพ้ืน (FAN - 02) 
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-  แบบแจ�งความจํานงเข�าร�วมโครงการ สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดติดผนัง (FAN - 01) 
 
 
 
 



- 44 - 
 

- แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบ สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดติดผนัง (FAN - 02) 
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-  แบบรายการตอบรับผลการทดสอบ สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดต้ังโตKะ ต้ังพ้ืน ติดผนัง (FAN - 03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตารางปริมาณการผลิต/นําเข�าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า (FAN - 04) 

สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดต้ังโตKะ ต้ังพ้ืน และติดผนัง 
 

 
 



- 47 - 
 

- แบบแจ�งความจํานงเข�าร�วมโครงการ สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดส�ายรอบตัว (FAN - 01) 
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-  แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบ สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดส�ายรอบตัว (FAN - 02) 
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- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบ สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดส�ายรอบตัว (FAN - 03) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ตารางปริมาณการผลิต/นําเข�าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า (FAN - 04) 
สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดส�ายรอบตัว 
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- แบบแจ�งความจํานงเข�าร�วมโครงการ สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดระบายอากาศ (FAN - 01) 
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- แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบ สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดระบายอากาศ (FAN - 02) 
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- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบ สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดระบายอากาศ (FAN - 03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตารางปริมาณการผลิต/นําเข�าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า (FAN - 04) 
สําหรับพัดลมไฟฟ'าชนิดระบายอากาศ 

 


