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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5  
เครื่องปรับอากาศ 

1. บทนํา 
รัฐบาลได�มีนโยบายส�งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน รณรงค�ให�ประชาชนรู�คุณค�าและใช�ไฟฟ&าอย�างประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป+นมาตรการท้ังให�ระดับหน�วยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองค�การของรัฐ ซ่ึงมีบทบาทอย�างชัดเจนในการมีส�วนร�วมรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อม
และสังคม จึงได�ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาอุปกรณ�ประสิทธิภาพสูง สําหรับติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�
ไฟฟ&า ภายใต�โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5  

ด�วยกระทรวงพลังงานได�มอบหมายให� กฟผ. ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า โดยมี
จุดมุ�งหมายให�การใช�ไฟฟ&าของประเทศเป+นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการใช�
พลังงานโดยรวมของประเทศ ด�วยการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า (ฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5
หรือ ฉลากเบอร� 5) เพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมให�มีการผลิต นําเข�า จําหน�าย เพ่ือให�เกิดการเลือกใช�อุปกรณ�ไฟฟ&า
ประสิทธิภาพสูง จนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า เป+นท่ีเชื่อถือและรู�จักกันแพร�หลายในปAจจุบัน 
 เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2538 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 เครื่องปรับอากาศ ได�เริ่มเปFดตัว
โครงการฯ และได�รับความร�วมมือและการสนันสนุนจากบริษัท ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการ
นําเข�า เป+นผลให�มีการจําหน�ายเครื่องปรับอากาศท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าเกิดข้ึนใน
ประเทศไทย ซ่ึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด�านการอนุรักษ�พลังงาน และสิ่งแวดล�อม อีกท้ังสอดคล�องกับ
สภาวการณ�ด�านเศรษฐกิจและพลังงานในปAจจุบัน โดยเป+นการส�งเสริมให�ประชาชนใช�ไฟฟ&าอย�างมีประสิทธิภาพอัน
จะเป+นประโยชน�ต�อประเทศชาติในระยะยาว 

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

กระทรวงพลังงานมีนโยบายให� กฟผ. รณรงค�ฉลากเบอร� 5 ให�เป+นท่ีแพร�หลายพร�อมกับรณรงค�ให�ประชาชนท่ัว
ประเทศร�วมใจกันประหยัดพลังงานและมีส�วนร�วมนั้น ในปJ 2550 เพ่ือเป+นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู�หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

กฟผ. จึงได�เปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการประชาร�วมใจ ประหยัดไฟฟ&า” (Together Conservation) 
เป+น “โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5” ภายใต�โครงการใหญ� “รักพ7อ ใช�พลังงานอย7างพอเพียง” 

3. วัตถุประสงค� 
3.1 เพ่ือผลักดันให�เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทย  
3.2 เพ่ือจูงใจและให�ข�อมูลแก�ผู�บริโภคในการเลือกซ้ืออุปกรณ�ประหยัดพลังงานไฟฟ&าประสิทธิภาพสูง 
3.3 เพ่ือช�วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
3.4 เพ่ือกระตุ�นและเสริมสร�างทัศนคติอันดีในด�านการอนุรักษ�พลังงานของชาติให�แก�ประชาชนและเยาวชน 
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4. นโยบาย 
4.1  เพ่ือผลักดันให�เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพข้ันตํ่าของอุปกรณ�ไฟฟ&า (MEPS) 
4.2  การพัฒนาการผลิตอุปกรณ�ไฟฟ&าให�มีประสิทธิภาพสูง นําไปสู�การผลิตอุปกรณ�ไฟฟ&าประสิทธิภาพสูง (HEPS) 

5. เป�าหมายโครงการ 
รณรงค�และผลักดันให�ประชาชนเลือกใช�เครื่องปรับอากาศท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า โดย

คํานึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ&าเป+นหลัก อันจะส�งผลรวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติโดยรวม 

6. แนวทางการดําเนินโครงการ 
โครงการฯ เป+นภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. สนับสนุนค�าใช�จ�าย ได�แก� ค�าทดสอบ ค�าพิมพ�ฉลาก

แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ค�าโฆษณาและประชาสัมพันธ� ซ่ึง กฟผ. จะรับภาระค�าทดสอบกรณีผู�ผลิต
ในประเทศส�งทดสอบกับโครงการฯ ในครั้งแรกของรุ�นนั้นๆ สําหรับกรณี ผู�นําเข�า และผู�ผลิตในประเทศท่ีต�องการ
ส�งทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไป (รุ�นเดิม) จะต�องรับภาระค�าทดสอบเอง 

6.1 กําหนดเกณฑ�มาตรฐานระดับประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ และดําเนินการให�มีการติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าของเครื่องปรับอากาศท่ีผ�านเกณฑ�มาตรฐานตามข�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�งผลรวมถึง

การประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 
7.2 ประชาชนมีข�อมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องปรับอากาศเพ่ิมมากข้ึน 
7.3 สามารถช�วยลดค�าใช�จ�ายด�านพลังงานไฟฟ&าลงได�ในระดับหนึ่ง โดยยังคงประสิทธิภาพของการใช�

อุปกรณ�ไฟฟ&าเช�นเดิม 
7.4 ก�อให�เกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณ�ไฟฟ&าท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 
7.5 เป+นอีกทางหนึ่งในการช�วยอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ ลดเงินตราออกต�างประเทศและลดการนําเข�า

เชื้อเพลิงจากต�างประเทศในการผลิตไฟฟ&า 

8. การดําเนินโครงการ 
8.1 จัดการประชุม ซ่ึงประกอบด�วยผู�แทนจากกลุ�มบริษัทผู�ผลิต นําเข�า และจัดจําหน�ายเครื่องปรับอากาศ 

ผู�แทนจากหน�วยงานทดสอบ และ กฟผ. เพ่ือพิจารณาดําเนินการให�เกิดตลาดเครื่องปรับอากาศ
ประสิทธิภาพสูง 

8.2 จัดทําแผนการดําเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเป&าหมายการดําเนินการ 
8.3 กําหนดขนาด รุ�น และรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศท่ีจะดําเนินการทดสอบ 
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�เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 
8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 
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9. รายละเอียดการดําเนินโครงการท่ีผ7านมา 
การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 เครื่องปรับอากาศ ได�มีการจัดการประชุมและกิจกรรม

อย�างต�อเนื่อง โดยได�รับความร�วมมือจากบริษัทผู�ผลิต นําเข�า และจัดจําหน�ายเครื่องปรับอากาศ โดยโครงการฯ ได�
จัดการประชุมครั้งแรก เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2536 ณ ห�องประชุม 131 อาคาร ท.100 กฟผ. สํานักงานใหญ� ซ่ึง
โครงการฯ ดําเนินการจนถึงปAจจุบัน (พ.ศ. 2560) เป+นระยะเวลาท้ังสิ้น 24 ปJ  

จากการประชุมหรือกิจกรรมได�มีวาระสําคัญ ดังนี้ 
วันท่ี 4  เมษายน 2538 กําหนดมาตรฐานการทดสอบ (มอก.1155-2536) และเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ

 (เบอร� 5 ค�า EER ≥10.6 บีทียู/ชั่วโมง/วัตต�) และได�กําหนดการเริ่มติดฉลาก
 แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าครั้งแรกเพ่ือวางจําหน�าย ในเดือน
 มกราคม 2539 

วันท่ี 17 กันยายน 2548 กําหนดปรับเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ (Rescale) (เบอร� 5 ค�า 
EER จาก≥10.6 เป+น ≥11.0 บีทียู/ชั่วโมง/วัตต�) และได�กําหนดการเริ่มติดฉลากฯ 
เกณฑ�พลังงาน ปJ ค.ศ 2006 (พ.ศ. 2549) เพ่ือวางจําหน�าย ในเดือนมกราคม 2549 

วันท่ี 4 พฤษภาคม 2550 ปรับเปลี่ยนรูปแบบฉลากฯ เป+น เกณฑ�พลังงานปJ 2008 
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2552 กําหนดเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ โดยจําแนกตามขนาด

เครื่องปรับอากาศ ไม�เกิน 8,000 วัตต� และมากกว�า 8,000 - 12,000 วัตต� 
พร�อมปรับเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศ (Rescale) 
เฉพาะเครื่องปรับอากาศท่ีมีขนาด ไม�เกิน 8,000 วัตต� (เบอร� 5 ค�า EER จาก 
≥11.0 เป+น ≥11.6 บีทียู/ชั่วโมง/วัตต�) และได�กําหนดการเริ่มติดฉลากฯ เกณฑ�
พลังงาน ปJ ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) เพ่ือวางจําหน�าย ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2554 

วันท่ี 4 กันยายน 2557 กําหนดแยกเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพตามชนิดเครื่องปรับอากาศ ชนิด 
Variable speed/Inverter และชนิด Fixed speed สําหรับเครื่องปรับอากาศ 
ชนิด Variable speed/Inverter ได�กําหนดมาตรฐานการทดสอบ (ISO 5151 
และ ISO 16358-1) เพ่ือหาค�าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) พร�อม
กําหนดเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 (ขนาด ≤ 8,000 วัตต� ค�า SEER 
≥15.00 บีทียู/ชั่วโมง/วัตต� และ ขนาดมากกว�า 8,000 - 12,000 วัตต� ค�า SEER 
≥14.00 บีทียู/ชั่วโมง/วัตต�) และได�กําหนดการเริ่มติดฉลากฯ เกณฑ�พลังงาน ปJ 
ค.ศ.2015 (พ.ศ. 2558) เพ่ือวางจําหน�าย ในวันท่ี 1 มกราคม 2558 พร�อม
ปรับเปลี่ยนรูปแบบฉลากฯ นอกจากนี้กําหนดแผนการปรับเกณฑ� (Rescale) 
สําหรับเครื่องปรับอากาศชนิด Fixed speed  

วันท่ี 27 มิถุนายน 2558  กําหนดมาตรฐานการทดสอบเครื่องปรับอากาศ ชนิด Fixed speed (มอก. 1155 
– 2557 มีผลต้ังแต�วันท่ี 24 กรกฎาคม 2558) และกําหนดเกณฑ�ระดับ
ประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter ท่ีเบอร� 1 – 4  

วันท่ี 13 ตุลาคม 2558 แจ�งปรับเปลี่ยนรูปแบบฉลากฯ โดย ลดขนาด 10% และ เพ่ิม QR CODE ซ่ีง
 กําหนดเริ่มติดฉลากฯ รูปแบบดังกล�าว ต�นปJ 2559 
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วันท่ี 23 มีนาคม 2559 กําหนดเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ ชนิด Fixed speed 
 และได�กําหนดการเริ่มติดฉลากฯ เกณฑ�พลังงาน ปJ ค.ศ.2017 (พ.ศ. 2560) เพ่ือ
 วางจําหน�าย ในวันท่ี 1 มกราคม 2560 พร�อมกําหนดแผนการปรับเกณฑ�ระดับ
 ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter เพ่ือเริ่มติด
 ฉลากฯ และวางจําหน�ายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 

วันท่ี 7 กันยายน 2559  กําหนดปรับเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพจากอัตราส�วนประสิทธิภาพพลังงานเป+น
 ค�าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สําหรับเครื่องปรับอากาศ ชนิด 
 Fixed speed (ขนาด ≤ 8,000 วัตต� ค�า SEER ≥12.85 บีทียู/ชั่วโมง/วัตต� 
 และ ขนาดมากกว�า 8,000 - 12,000 วัตต� ค�า SEER ≥ 12.40 บีทียู/ชั่วโมง/
 วัตต�) และได�กําหนดการเริ่มติดฉลากฯ เกณฑ�พลังงาน ปJ ค.ศ.2017 (พ.ศ. 
 2560) เพ่ือวางจําหน�าย ในวันท่ี 1 มกราคม 2560 

วันท่ี 1 มกราคม 2560  เริ่มวางจําหน�ายเครื่องปรับอากาศ ชนิด Fixed speed เกณฑ�พลังงาน ปJ ค.ศ.
 2017 (พ.ศ. 2560) ซ่ึงฉลากฯ ท้ัง ชนิด Fixed speed และชนิด Variable 
 speed/Inverter มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม�เพ่ือสื่อสารให�ผู�บริโภคเข�าใจง�ายข้ึน  

ซ่ีงขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 เครื่องปรับอากาศ ยังคงดําเนินการต�อไปอย�างต�อเนื่อง 

10. ข้ันตอนการขอเข�าร7วมโครงการ 
10.1 ผู�ผลิต/ผู�นําเข�า และ/หรือผู�จัดจําหน�ายท่ีประสงค�เข�าร�วมโครงการฯ* ต�องยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนด

โครงการฯ โดยผู�มีอํานาจลงนามหรือผู�ได�รับมอบอํานาจลงนามพร�อมประทับตราบริษัท ในหนังสือ
ยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 เครื่องปรับอากาศ และส�งกลับท่ี ฝ1าย
ปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ&า กฟผ. สํานักงานใหญ� ในการขอเข�าร�วมโครงการฯ ครั้งแรก หรือเม่ือ กฟผ. 
ดําเนินการแจ�งปรับปรุงเพ่ือให�ยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฯ 

10.2  บริษัทต�องจัดส�งข�อมูลบริษัทและข�อมูลผลิตภัณฑ�เครื่องปรับอากาศ ตามรุ�นท่ีต�องการขอฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า โดยการจ�ายฉลากฯ เครื่องปรับอากาศ กฟผ. ต�องทราบผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศ ซ่ึงในการดําเนินการเพ่ือทราบผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศ แบ�งได� 3 กรณี ดังนี้ 
 1.  กรณีปกติ บริษัทไม�มีผลการทดสอบเพ่ือหาค�าประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศรุ�นท่ี

ต�องการขอฉลากฯ ตามมาตรฐานการทดสอบหรือจากห�องปฏิบัติการท่ี กฟผ. กําหนด บริษัท
จะต�องยื่นใบ มอ.4 หรือ มอ.6 และเอกสารประกอบ เพ่ือให� กฟผ. ออกใบนําส�งผลิตภัณฑ� และ
บริษัทจะต�องส�งตัวอย�างเครื่องปรับอากาศทดสอบหาค�าประสิทธิภาพพลังงานกับห�องปฏิบัติการ
ท่ี กฟผ. กําหนด ต�อไป  

 2.  กรณียื่นผลการทดสอบ บริษัทมีผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศ 
เป+นไปตามมาตรฐานการทดสอบ หัวข�อ 12.1 และทดสอบจากห�องปฏิบัติการทดสอบท่ีได�รับ
การรับรองตาม มอก. 17025–2548 บริษัทยื่นผลการทดสอบ โดยผลการทดสอบต�องมีอายุ
ไม�เกิน 2 ปJ นับจากวันท่ีแจ�งผลการทดสอบตามใบรายงานผลการทดสอบพร�อมกับยื่นใบ มอ.4 
หรือ มอ.6 และเอกสารประกอบ เพ่ือให� กฟผ. ดําเนินการแจ�งผลทดสอบ ท้ังนี้ผลการทดสอบ
ขนาดขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิต�องไม�น�อยกว�า 95% ของค�า Nameplate (ขีด
ความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องท่ีระบุ) 
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3.  กรณีเร�งด�วน บริษัทไม�มีผลการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศรุ�นท่ี
ต�องการขอฉลากฯ ตามมาตรฐานการทดสอบหรือจากห�องปฏิบัติการท่ี กฟผ. กําหนด และรุ�น
นั้นยังไม�ได�รับใบ มอ.4 หรือ มอ.6 ดังนั้นบริษัทจะต�องยื่นใบ มอ.3 หรือ มอ.5 และเอกสาร
ประกอบ เพ่ือให� กฟผ. ออกใบนําส�งผลิตภัณฑ�เพ่ือทดสอบให�กับห�องปฏิบัติการท่ี กฟผ. 
กําหนด และบริษัทจะต�องส�งตัวอย�างเครื่องปรับอากาศเข�าทดสอบหาค�าประสิทธิภาพ
พลังงานต�อไป โดยกรณีนี้บริษัทจะเป+นผู�รับภาระค�าทดสอบให�แก�ห�องปฏิบัติการท่ี กฟผ. 
กําหนด ซ่ึงเม่ือบริษัทได�รับใบ มอ.4 หรือ มอ.6 และยื่นให�แก� กฟผ. แล�ว กฟผ. จะดําเนินการ
จ�ายฉลากฯ ต�อไป แต�หากมีการเปลี่ยนแปลงข�อมูลหน�าฉลากฯ ทางบริษัทต�องเป+นผู�รับภาระ
ค�าใช�จ�ายเรื่องฉลากฯ 

 บริษัทต�องแสดงรายละเอียดข�อมูลตามแบบฟอร�ม กฟผ. และส�งเอกสารประกอบ ดังนี้   

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

-   แบบแจ�งความจํานงเข�าร�วมโครงการ (AIR – 01)**    
 -   แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบเครื่องปรับอากาศ (AIR – 02)***   
 -  แบบฟอร�มรายละเอียดเครื่องปรับอากาศ (AIR – 02A)   
 - แบบฟอร�มรูปถ�ายเครื่องปรับอากาศ  

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

(ร.ง.4) หรือใบอนุญาตให�ใช�ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) หรือ
ใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

-  ใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม (ภพ.20) 
- หนังสือรับรองจดทะเบียนเป+นนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�) 
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า 
- หนังสือมอบอํานาจ**** 
- ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให�ต�องเป+นไปตามมาตรฐาน 

(มอ.4) ในกรณีผลิตในประเทศ หรือใบอนุญาตทํา ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให�ต�องเป+นไปตามมาตรฐานเข�ามาเพ่ือจําหน�ายในราชอาณาจักร (มอ.6) ในกรณีนําเข�า 

-  รายละเอียดของเครื่องปรับอากาศ ตาม มอก. 2134 – 2553 ภาคผนวก ก.  
-  ข�อมูลทางไฟฟ&าและแบบคอมเพรสเซอร� ท้ังนี้ คอมเพรสเซอร� ท่ีมีคุณลักษณะอยู�ในขอบข�าย

 ตามมาตรฐาน มอก. 812 - 2548 หรือ มอก. 812 – 2558 ต�องได�รับใบอนุญาตทํา
 ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม ตามมาตรฐานดังกล�าว 

-  ข�อมูลทางไฟฟ&าและแบบโครงสร�าง พัดลมแฟนคอยล� พัดลมคอนเดนซิง แผงแฟนคอยล� และ
 แผงคอนเดนซิง 

-  ผลการทดสอบเครื ่องปรับอากาศเพื่อหาค�าประสิทธิภาพพลังงานจากห�องปฏิบัติการ
 ทดสอบที่ได�รับการรับรองตาม มอก. 17025 – 2548 ที่ได�ขอบข�ายตามข�อที่ 12.1 และ
 ทดสอบตามมาตรฐานท่ี กฟผ. กําหนด โดยผลการทดสอบต�องไม�เกิน 2 ปJ นับจากวันแจ�ง
 ผลการทดสอบตามใบรายงานผลการทดสอบ (กรณียื่นผลการทดสอบ)  
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-  คําขอรับใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให�ต�องเป+นไปตาม
 มาตรฐาน (มอ.3) ในกรณีผลิตในประเทศ หรือคําขอรับใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ี
 มีพระราชกฤษฎีกากําหนดต�องเป+นไปตามมาตรฐานเข�ามาเพ่ือจําหน�ายในราชอาณาจักร (มอ.5) 
 ในกรณีนําเข�า (สําหรับกรณีเร�งด�วน) 

หมายเหตุ   
 *  ผู�ผลิต/ผู�นําเข�า และ/หรือผู�จัดจําหน�ายท่ีประสงค�เข�าร�วมโครงการฯ ซ่ึงรวมถึงบริษัทผู�ผลิต บริษัท

 ผู�รับจ�างผลิตและบริษัทผู�จ�างผลิต ต�องยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฯ  
 **  บริษัทรับจ�างผลิต (Original Equipment Manufacturer - OEM) กรอกรายละเอียดตาม

 แบบฟอร�ม AIR - 01 ของท้ังบริษัทผู�รับจ�างผลิตและบริษัทผู�จ�างผลิตพร�อมท้ังส�งเอกสารการจด  
 ทะเบียนเครื่องหมายการค�า 

 *** ในกรณีบริษัทต�องการขอฉลากฯ เครื่องปรับอากาศโดยวิธีเทียบรุ�น ใช�ผลการทดสอบ
 เครื่องปรับอากาศเพียง 1 รุ�น เป+นค�าแทนผลการทดสอบเครื่องปรับอากาศรุ�นอ่ืนๆ เง่ือนไข
 เป+นไปตามข�อท่ี 11 สามารถระบุในแบบฟอร�ม AIR-02 

 ****เอกสารยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฯ รวมท้ังเอกสารการขอส�งทดสอบ การขอฉลากฯ 
 หรือเอกสารท่ียื่นกับโครงการฯ นั้น ต�องลงนาม โดยผู�มีอํานาจลงนามหรือผู�ได�รับมอบอํานาจ 
 กรณีลงนามโดยผู�ได�รับมอบอํานาจ บริษัทต�องส�งหนังสือมอบอํานาจให� กฟผ. ทุกครั้งท่ีมีการ
 เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู�ได�รับมอบอํานาจ  

 -  ใบ ร.ง.2, ร.ง.4, กนอ., ภพ.20 หนังสือรับรองจดทะเบียนเป+นนิติบุคคล (ตามประมวล
 กฎหมายแพ�งและพาณิชย�) และหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า ส�งในครั้ง
 แรกท่ีเข�าร�วมโครงการฯ และส�งเอกสารปรับปรุงข�อมูล (Update) ให� กฟผ. เป+นรายปJ และใน
 กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�อง บริษัทต�องแจ�งและส�งข�อมูลเพ่ิมเติม
 ให�กับ กฟผ. 

10.3 กฟผ. กําหนดวัน เวลา ส�งตัวอย�างทดสอบและนัดวันทดสอบเครื่องปรับอากาศท่ีหน�วยงานทดสอบ 

(ยกเว�นกรณียื่นผลการทดสอบ) 
 หลังจาก กฟผ. ตรวจสอบขอบข�ายเครื่องปรับอากาศท่ีสามารถเข�าร�วมโครงการฯ เป+นไปตามข�อ
ท่ี 11 พร�อมพิจารณาการรับภาระค�าใช�จ�าย เป+นไปตามข�อท่ี 10.11 และรายละเอียดเอกสารว�าครบถ�วน
และถูกต�องหรือไม� ซ่ึงถ�าเอกสารครบถ�วนและถูกต�องเรียบร�อยแล�ว กฟผ. จะนัดวันส�งตัวอย�างและวัน
ทดสอบเครื่องปรับอากาศ ซ่ึงบริษัทต�องดําเนินการส�งตัวอย�างเครื่องปรับอากาศท่ีหน�วยงานทดสอบ 
รายละเอียดการส�งเครื่องปรับอากาศเพ่ือเข�าร�วมโครงการฯ เป+นไปตามข�อท่ี 11 

10.4 หน�วยงานทดสอบ ทดสอบตัวอย�างเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานการทดสอบท่ี กฟผ. กําหนด 
(ตามข�อท่ี 12.1) (ยกเว�นกรณียื่นผลการทดสอบ) 

 หลังจาก กฟผ. กําหนดวันทดสอบแล�ว ให�หน�วยงานทดสอบเป+นผู� ดําเนินการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศท่ีห�องทดสอบ ซ่ึงเม่ือติดต้ังและเครื่องปรับอากาศเดินเครื่องคงท่ีแล�ว หน�วยงาน
ทดสอบจะเป+นผู�ดําเนินการทดสอบ/บันทึกข�อมูล โดยห�ามผู�แทนจากบริษัทอยู�ในห�องทดสอบตาม
ข�อกําหนดของหน�วยงานทดสอบ ท้ังนี้ให�ผู�แทนจากบริษัทดําเนินการตามท่ีหน�วยงานทดสอบกําหนด 
ดังนี้  

1) ติดต้ัง Filter และ Capillary tube ท่ีเครื่องปรับอากาศให�เรียบร�อยและอยู�ในสภาพ
เดียวกันกับท่ีวางจําหน�ายทุกประการ 
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2) หากเครื่องปรับอากาศรุ�นท่ีจะทดสอบมีอุปกรณ�ประกอบ เช�น เครื่องฟอกอากาศ บริษัท
ต�องติดต้ังให�อยู�ในสภาพเดียวกันกับท่ีวางจําหน�ายทุกประการ (หมายเหตุท้ังนี้การระบาย
อากาศของเครื่องปรับอากาศต�องเป+นไปตาม  มอก. 1155-2557 และ มอก. 2134-2553) 

3) เครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter ผู�แทนจากบริษัทต�องแจ�งข�อมูลใน
การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ เพ่ือดําเนินการทดสอบท่ี Half Load 

4) ผู�แทนจากบริษัทจะต�องดําเนินการตรงตามเวลาท่ีกําหนดอย�างเคร�งครัด มิฉะนั้น 
หน�วยงานทดสอบจะดําเนินการยกเลิกการทดสอบทันที 

5) ให�นําอุปกรณ�ท่ีจําเป+นต�องใช�ในการติดต้ัง เช�น Manifold gauge, Refrigerant และชุด
เครื่องมือท่ีใช�ในการติดต้ังเข�ามาให�พร�อม 

หมายเหตุ  
- กรณีท่ีบริษัทส�งเครื่องปรับอากาศเข�าทดสอบในคราวเดียวกันหลายรุ�น กฟผ. จะให�ทดสอบ
 เพียง 2 รุ�นก�อนเท�านั้น โดยมีข�อกําหนดการพิจารณา คือ  

-  ถ�าทดสอบเครื่องปรับอากาศ 2 รุ�นแรกผ�าน กฟผ. จะให�ทดสอบรุ�นอ่ืนๆ ได� 
-  ถ�าทดสอบเครื่องปรับอากาศ 2 รุ�นแรกไม�ผ�าน กฟผ. จะไม�ทดสอบรุ�นอ่ืนๆ 

-  เ ม่ือทดสอบตัวอย� าง เครื่ อ งปรับอากาศแล�ว เสร็จ  ขอให�บริ ษัทติดต�อรับ ตัวอย� า ง
 เครื่องปรับอากาศท่ีทดสอบคืนหลังจากท่ีทําการทดสอบแล�วเสร็จภายในระยะเวลา 10 วัน 

10.5 หน�วยงานทดสอบแจ�งผลการทดสอบเครื่องปรับอากาศให� กฟผ. ทราบ 
10.6 กฟผ. แจ�งผลการทดสอบเครื่องปรับอากาศให�บริษัททราบ 

  กฟผ. จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจ�งผลการทดสอบพร�อมระดับประสิทธิภาพให�บริษัท
ทราบ โดยการกําหนดระดับประสิทธิภาพ เป+นไปตามข�อท่ี 13 
หมายเหตุ 
 - เครื่องปรับอากาศท่ีมีผลการทดสอบค�าความร�อนแฝง (Latent heat) มีค�าเท�ากับศูนย� 

สําหรับการทดสอบใน mode Full Load ซ่ึงเป+นไปตาม มอก. 1155-2536 แต�ไม�เหมาะกับ
การใช�งานกับห�องท่ีมีคนอยู�อาศัย ตามมติท่ีประชุม กว. คณะท่ี 115 ครั้งท่ี 110-2/2549 
วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2549 ซ่ึง กฟผ. จะไม�ออกฉลากฯ ให� แต�ออกผลทดสอบให�ได� ซ่ึงหาก
ภายหลังบริษัทต�องการทดสอบต้ังแต�ครั้งท่ี 2 ข้ึนไป บริษัทต�องรับภาระค�าใช�จ�ายในการ
ทดสอบ 

-  กรณีบริษัทเป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายการทดสอบ บริษัทต�องดําเนินการชําระเงินให�แล�วเสร็จ
ภายใน 30 วัน หลังจากได�รับใบแจ�งค�าบริการทดสอบจากหน�วยงานทดสอบ หากยังไม�ชําระ
เงินท่ีหน�วยงานทดสอบ กฟผ.จะยังไม�แจ�งผลการทดสอบให�กับบริษัทและไม�ทดสอบ
เครื่องปรับอากาศรุ�นอ่ืนด�วย 

10.7 บริษัทตอบรับผลการทดสอบและแจ�งแผนการผลิตรายเดือน  
  เม่ือบริษัทได�รับแจ�งผลการทดสอบแล�ว บริษัทต�องทําหนังสือตอบรับผลการทดสอบให� กฟผ. 

ไม�ว�าจะรับผลการทดสอบหรือไม�รับผลการทดสอบก็ตาม ซ่ึงในกรณีบริษัทต�องการขอฉลากฯ ให�
บริษัทแจ�งความต�องการพร�อมข�อมูลการผลิตให� กฟผ. ทราบ 

 การตอบรับผลทดสอบแบ�งเป+น 2 กรณี คือ 
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กรณีท่ี 1 บริษัทรับผลทดสอบ 
  บริษัทรับผลทดสอบและต�องการติดฉลากฯ โดยส�งแบบฟอร�ม ของ กฟผ. ดังนี้ 
 -  แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเครื่องปรับอากาศ (AIR - 03) ซ่ึงบริษัทต�องยืนยันค�าท่ีได�

จากการทดสอบพร�อมระบุค�าท่ีต�องการระบุหน�าฉลากฯ โดยบริษัทสามารถสําแดงค�า 
(declare) เพ่ือระบุค�าหน�าฉลากฯ ได� ดังนี้  

  ตารางท่ี 1 ค�าท่ีสามารถสําแดงค�า (declare) เพ่ือระบุค�าหน�าฉลากฯ ได� 

ข�อ รายการ การระบุค7าหน�าฉลากฯ (declare) 

1 
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 
(SEER) 

ไม�เกิน ร�อยละ 105 ของผลทดสอบจริง 
2 

ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิ  
(บีทียู/ช่ัวโมง) 

3 กําลังไฟฟ&า (วัตต�)  ไม�น�อยกว�า ร�อยละ 95 ของผลทดสอบจริง 

หมายเหตุ   
� ค�าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) ท่ีระบุต�องอยู� ในช�วงเกณฑ�ระดับ

ประสิทธิภาพจากผลทดสอบจริง (เบอร�)  
� ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิและกําลังไฟฟ&าท่ีสามารถระบุค�าได�นั้น เป+น

ค�าท่ีได�จากการทดสอบเครื่องปรับอากาศทํางานเต็มท่ี (Full load) ท่ีอุณหภูมิ
ภายนอก 35 ºC อุณหภูมิภายใน 27 ºC  

 -  ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า (AIR - 04)  
โดยส�งแบบฟอร�ม AIR – 03 และ AIR – 04 ให� กฟผ. ภายใน 20 วันหลังจาก กฟผ. แจ�งผล

อย�างเป+นทางการ หากพ�นกําหนดนี้ กฟผ. ถือว�า บริษัทไม�ตอบรับผล จะเป+นไปตามเง่ือนไขโครงการฯ 
ตามข�อ 10.7 กรณีท่ี 2 
กรณีท่ี 2 บริษัทไม�รับผลทดสอบ 
 บริษัทกรอกแบบรายการตอบรับผลการทดสอบเครื่องปรับอากาศ (AIR - 03) ระบุไม�ยินดี
ตอบรับผลการทดสอบ พร�อมระบุสาเหตุท่ีไม�รับผลการทดสอบ 
หมายเหตุ กรณี กฟผ. เป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบ หากบริษัทไม�รับผลการทดสอบ กฟผ. 
ดําเนินการเรื่องค�าทดสอบ ดังนี้ 
� กรณีบริษัทไม�รับผลทดสอบและต�องการปรับปรุงเพ่ือส�งทดสอบใหม� ในรุ�นเดิม บริษัท

จะต�องเป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบครั้งต�อไป (ครั้งท่ี 2 ข้ึนไป)  
� กรณีบริษัทไม�รับผลทดสอบ และไม�ปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ หากบริษัทต�องการส�ง

เครื่องปรับอากาศทดสอบรุ�นใหม� บริษัทจะต�องเป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการทดสอบเพ่ือ
ชดเชยเครื่องปรับอากาศในรุ�นเดิมท่ีไม�รับผลการทดสอบ 

� กรณีบริษัท ไม�ตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนด กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการรักษา
สภาพผลการทดสอบนั้นเป+นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นบริษัทไม�สามารถใช�ผลการ
ทดสอบดังกล�าวได�อีก และต�องรับผิดชอบค�าทดสอบด�วย 
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10.8 กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ตามข�อมูลท่ียืนยันในแบบรายการตอบรับ

ผลการทดสอบเครื่องปรับอากาศ (AIR - 03) และแบบการขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ&า (AIR - 04) ท้ังนี้ ชื่อรุ�น ชื่อรุ�นแฟนคอยล� ชื่อรุ�นคอนเดนซิง ชื่อคอมเพรสเซอร� ค�า
ประสิทธิภาพพลังงาน จะต�องเป+นชื่อและค�าเดียวกับท่ีแจ�งต�อ กฟผ. รวมท้ังจะต�องตรงตามชื่อ มอก. 
และตามเอกสารส�งเสริมการขายท่ีโฆษณาต�อผู�บริโภค  

10.9 บริษัทรับมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ตามวันท่ี กฟผ. แจ�ง มอบฉลากฯ  
10.10 ข�อปฏิบัติในการรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า หลังจากผ�านการทดสอบ 

10.10.1 หลังจากได�รับฉลากฯ บริษัทจะต�องติดฉลากฯ ท่ีเครื่องปรับอากาศในรุ�นนั้นๆ ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน และต�องแจ�ง Serial Number ของเครื่องปรับอากาศรุ�นท่ีดําเนินการ
ติดฉลากฯ ให�กับ กฟผ. ทราบ ท้ังนี้เพ่ือเป+นข�อมูลในการสุ�มทดสอบประสิทธิภาพการใช�
ไฟฟ&า และติดตามผลการติดฉลากฯ ในลําดับต�อไป พร�อมลงไฟล�รูปถ�ายเครื่องปรับอากาศ
หน�าตรงด�านหน�าของชุดแฟนคอยล� พร�อมติดฉลากฯ มุมขวาบน โดยลง 1 รูปต�อรุ�นเป+น
อย�างน�อย ซ่ึงไฟล�ท่ีสามารถลงได�สูงสุด 3 รูปต�อรุ�น (หน�าตรงชุดแฟนคอยล�, หน�าตรงชุด
คอนเดนซิง และไม�กําหนด) สามารถลงได�ท้ังนามสกุล jpg, gif หรือ png ขนาดไม�เกิน 2 MB  
ต�อ 1 รูป ทางเว็บไซต� http://labelno5.opr.egat.co.th/appdata/data_backend/ 
site/login เพ่ือเป+นข�อมูลท่ีใช�แสดงในแอพพลิเคชั่น LABEL NO.5 

10.10.2 สําหรับเครื่องปรับอากาศรุ�นใหม�หลังจากได�รับฉลากฯ ในครั้งแรก ภายใน 1 เดือน 
ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ดําเนินการลงไฟล�รูปถ�าย จึงจะสามารถรับฉลากฯ ในรอบถัดไปได� 

10.10.3 บริษัทต�องติดฉลากฯ ในรุ�นท่ี กฟผ. รับรองให�ตรงกับรุ�นตาม มอก. และจะต�องจัดทํา
  เอกสารส�งเสริมการขาย และโฆษณาต�อผู�บริโภคในชื่อเดียวกัน โดยการโฆษณาและ
  ประชาสัมพันธ�เป+นไปตามข�อท่ี 16 
10.10.4 บริษัทท่ีได�รับฉลากฯ แล�ว ต�องติดฉลากฯ ให�ตรงตามรุ�นท่ีผ�านการทดสอบและตรงชุด
  กัน โดย 1 ชุด มีฉลากฯ 2 ดวง โดยให�ติดฉลากฯ 1 ดวง ท่ีแฟนคอยล� และอีก 1 ดวง ท่ี
  ชุดคอนเดนซิง บริเวณมุมบนขวาของเครื่องปรับอากาศ  
10.10.5 บริ ษัท ไม� ส ามารถจั ด ทํ าฉลากฯ  เอง ไม� ว� ากร ณี ใดๆ  ฉลากฯ  ท่ีนํ า ไป ติดบน

เครื่องปรับอากาศต�องขอรับจาก กฟผ. เท�านั้น เป+นไปตามข�อท่ี 18 
10.10.6 การขอฉลากฯ ให�ขอได�อย�างต�อเนื่อง ห�ามขอเพ่ือนําไปกักตุน เนื่องจาก กฟผ. ต�อง

เปลี่ยนหน�าฉลากฯ ตามการเปลี่ยนแปลงของค�าไฟฟ&า, เปลี่ยนปJ ค.ศ. หรือดําเนิน
มาตรการลงโทษในสุ�มกลับทดสอบ เป+นต�น และเครื่องปรับอากาศรุ7นใดได� หยุดขอ
ฉลากฯ เกิน 2 ปM จะยกเลิกฉลากฯ ในรุ7นนั้นๆ 

10.10.7 กรณีท่ีบริษัทต�องการเปลี่ยนชื่อรุ�นก�อนแจ�ง กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลาก ให�บริษัททําหนังสือเพ่ือ
  เปลี่ยนชื่อรุ�นแจ�ง สมอ. เพ่ือขอเอกสาร มอก. ชื่อรุ�นใหม�และทําหนังสือเปลี่ยนชื่อรุ�น
  ดังกล�าวแจ�ง กฟผ. 
10.10.8 ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ�น (ตัวอย�างทดสอบฯ) ถ�ามีการเปลี่ยนแปลงส�วน
  ประกอบอย�างใดอย�างหนึ่งของรุ�นนั้นๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต�องส�งมาทดสอบใหม�
  ตามข้ันตอนการทดสอบถ�ามิได�แจ�งถือว�าผิดข�อกําหนดของโครงการฯ 
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10.11 การรับภาระค�าใช�จ�าย 
10.11.1 ค�าทดสอบประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ 

กฟผ. รับภาระค�าทดสอบในกรณี ดังนี้ 
-  บริษัทผู�ผลิตในประเทศและไม�มีผลการทดสอบตามข�อกําหนดโครงการฯ กฟผ. จะ

ดําเนินการส�งทดสอบและรับภาระค�าทดสอบในการส�งตัวอย�างทดสอบครั้งแรกของรุ�น
ท้ั ง นี้ เ ค รื่ อ ง ป รั บอ ากาศ รุ� น ท่ี ต� อ ง ก า รขอฉล ากฯ  ต� อ ง ไ ด� รั บ ใ บอนุญาต ทํ า
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกาข�อกําหนดให�เป+นไปตามมาตรฐาน (แบบ 
มอ.4 หรือ มอ.6) แล�วเท�านั้น 

บริษัท รับภาระค�าทดสอบในกรณี ดังนี้ 
- ผู�นําเข�า : รับภาระค�าทดสอบเองท้ังหมด 
- ผู�ผลิตในประเทศ : รับภาระค�าทดสอบในกรณีต�อไปนี้ 

� กรณีบริษัทต�องการทดสอบนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ  
� กรณีบริษัทส�งตัวอย�างทดสอบเครื่องปรับอากาศรุ�นเดิม ครั้ง ท่ี 2 ข้ึนไป 

เนื่องจากการส�งตัวอย�างทดสอบเครื่องปรับอากาศครั้งแรกไม�ผ�านเกณฑ�
ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ หรือผ�านเกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานแต�
ไม�พอใจผลทดสอบ ต�องการปรับปรุงและส�งทดสอบใหม�ในรุ�นเดิม การส�ง
ทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไปบริษัทต�องรับภาระค�าทดสอบเพ่ือชดเชยกับการทดสอบ
ครั้งแรก 

� กรณีบริษัทไม�ผ�านเกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ ในการส�งทดสอบ
ครั้งแรก และไม�มีการปรับปรุงรุ�นเดิมเพ่ือทดสอบใหม� บริษัทต�องรับภาระค�า
ทดสอบรุ�นอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุ�นเดิม 

� บริษัทต�องแจ�งยืนยันผลการทดสอบ และแจ�งจํานวนการขอฉลากฯ ภายใน 20 
วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งยืนยันผลทดสอบ หากบริษัทตอบรับผลการทดสอบ
แต�ยังไม�ขอรับฉลากฯ กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการรักษาสภาพผลการทดสอบนั้นเป+น
ระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นบริษัทไม�สามารถใช�ผลการทดสอบดังกล�าวได�
อีก และต�องรับผิดชอบค�าทดสอบด�วย 

� กรณีท่ีเครื่องปรับอากาศนั้นเป+นเครื่องท่ีผลิตจากบริษัทผู�รับจ�างผลิต (OEM) ถ�า
หากส�งตัวอย�างเครื่องปรับอากาศทดสอบแล�วไม�ผ�านเกณฑ�การพิจารณา บริษัท
ผู�รับจ�างผลิต (OEM) ต�องเป+นผู�รับภาระค�าทดสอบ 

� กรณีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทไม�มารับฉลากฯ ภายใน 15 วันทําการ 
นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งรับฉลากฯ บริษัทต�องรับผิดชอบค�าทดสอบ 

� กรณีท่ีบริษัททดสอบผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ แล�ว
ไม�ขอฉลากฯ หรือได�รับฉลากฯ แล�ว แต�ไม�ดําเนินการผลิต บริษัทต�องรับผิดชอบ
ค�าทดสอบ 
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10.11.2 ค�าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า : กฟผ. เป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายใน
การจัดทําฉลากฯ ท้ังหมด ยกเว�นกรณี ต�อไปนี้ 

� กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทไม�มารับฉลากฯ 
ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ กฟผ. แจ�งรับฉลากฯ บริษัทต�องเป+น
ผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท้ังหมด  

� หลังจากได�รับฉลากฯ แล�วแต�บริษัทไม�มีการผลิต บริษัทต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�าย
ในการจัดทําฉลากฯ ท้ังหมด 

� กรณีท่ี กฟผ. จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทต�องการ
เปลี่ยนชื่อรุ�น  บริษัทจะต�องแสดงเอกสาร มอก. ชื่อรุ�นใหม�จาก สมอ. พร�อมทํา
หนังสือขอเปลี่ยนชื่อรุ�นดังกล�าวแจ�งมายัง กฟผ. เพ่ือจัดทําฉลากฯ ใหม� ท้ังนี้ 
บริษัทต�องเป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�ว
ท้ังหมด 

� กรณีท่ี กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�มีความ
ผิดพลาดท่ีเกิดจากบริษัท บริษัทต�องเป+นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ 
ท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�วท้ังหมด 
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ข้ันตอนการขอเข�าร7วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เครื่องปรับอากาศ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รับผล 

ไม�รับผล 

กรณีบริษัทต�องการทดสอบ
เครื่องปรับอากาศใหม�และจะ

ส�งทดสอบครั้งท่ี 2 ขึ้นไป 
บริษัทต�องออกค�าใช�จ�าย

ท้ังหมด 

บริษัท ตอบรับผลการทดสอบ (AIR-03) 
และแจ�งแผนการผลิตรายเดือน (AIR-04) 

 

บริษัทยื่นเอกสารแบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการฯ ประกอบด�วย 
- แบบฟอร�ม กฟผ. : AIR-01, AIR-02, AIR-02A, รูปถ�าย 
- ใบ มอ.4 หรือ มอ.6, ภาคผนวก ก ตาม มอก. 2134–2553,  
  ข�อมูลทางไฟฟ&าและแบบคอมเพรสเซอร�, ข�อมูลทางไฟฟ&าและแบบพัดลมแฟนคอยล�,  
  ข�อมูลทางไฟฟ&าและแบบพัดลมคอนเดนซิง, แบบแผงแฟนคอยล�, แบบแผงคอนเดนซิง 
- ผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศ (เฉพาะกรณียื่นผลการทดสอบ) 
- ใบ มอ.3 หรือ มอ.5 (เฉพาะกรณีเร�งด�วน) 
- ร.ง. 2 หรือ ร.ง.4 หรือ กนอ.,  ภ.พ.20, หนังสือรับรองจดทะเบียนเป+นนิติบุคคล หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า(ส�งครั้งแรกและUpdate ให� กฟผ.รายปJ) และใบมอบอํานาจ****  

 

หน�วยงานทดสอบ ทดสอบตัวอย�างเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐาน ท่ี กฟผ. กําหนด (ยกเว�นกรณียื่นผลการทดสอบ) 

หน�วยงานทดสอบแจ�งผลการทดสอบให� กฟผ. ทราบ (ยกเว�นกรณียื่นผลการทดสอบ) 
 

กฟผ. แจ�งผลการทดสอบให� บริษัท ทราบ 

กฟผ. นัดวันส�งตัวอย�างทดสอบและนัดวันทดสอบเครื่องปรับอากาศท่ีหน�วยงานทดสอบ (ยกเว�นกรณียื่นผลการทดสอบ) 
 

บริษัทรับมอบฉลากฯ 

กฟผ. ส่ังพิมพ�ฉลากฯ ตามข�อมูล แบบฟอร�ม AIR-03 และ AIR-04 

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. การส7งเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือทดสอบค7าประสิทธิภาพ 

•   ขอบข7ายเครื่องปรับอากาศท่ีสามารถเข�าร7วมโครงการฯ มีดังนี้  
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วน ระบายความร�อนด�วยอากาศ ตามประเภท ดังนี้ 

1. แขวนและติดต้ังท่ีพ้ืน (Floor/Ceiling Type) 
2. ติดผนัง (Wall Type) 
3. เปลือย (Concealed/Duct Type) 
4. ฝAงเพดาน (Cassette Type) 
5. แบบตู� (Floor Standing Type) 

- ขนาดขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องไม�เกิน 40,944 บีทียู/ชั่วโมง หรือ ไม�เกิน 12,000 วัตต�  
- เครื่องปรับอากาศท่ีผลิตท้ังในประเทศหรือนําเข�า เพ่ือจําหน�ายในประเทศไทย  
- ไม�เป+นรุ�นท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ&าของโครงการฯ ภายใน 1 ปJ นับจาก

การแจ�งผลสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ&า 
ท้ังนี้ เครื่องปรับอากาศดังกล�าวต�องผ�านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม มอก. 2134 - 2553 

(เครื่องปรับอากาศสําหรับห�อง : ประสิทธิภาพพลังงาน) 

• การส7งตัวอย7างทดสอบ บริษัทจะต�องส�งเครื่องปรับอากาศ ตาม วัน เวลาท่ีกําหนด ท่ีหน�วยงานทดสอบ  
โดยการส�งทดสอบแบ�งออกเป+น  2 กรณี คือ 
กรณีท่ี 1  การส7งทดสอบแบบปกติ  

บริษัทส�งทดสอบตัวอย�างเครื่องปรับอากาศเพ่ือทดสอบจํานวน 1 ชุด (แฟนคอยล�และคอนเดนซิง) 
ต�อ 1 รุ�น ซ่ึงต�องมีลักษณะเหมือนกันกับผลิตภัณฑ�ท่ีจะผลิตเพ่ือจําหน7ายจริง  

กรณีท่ี 2  การส7งทดสอบเพ่ือเทียบรุ7น 
การเทียบรุ
น หมายถึง การใช�ผลการทดสอบเครื่องปรับอากาศเพียง 1 รุ�น เป+นค�าแทนผลการ
ทดสอบเครื่องปรับอากาศรุ�นอ่ืนๆ ได� ในการขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า 
เครื่องปรับอากาศ ซ่ึงเครื่องปรับอากาศท่ีเทียบรุ�นกันได�  
1) ต�องไม�เปลี่ยนแปลงอุปกรณ�หลัก 3 รายการ จากรุ�นท่ีเป+นตัวหลัก (Main model)  ได�แก� 
 1. ขนาดคอนเดนซิง 
 2. ขนาดแฟนคอยล� 
 3. ใบพัด 
2) สามารถเปลี่ยนแปลงข�อมูลผลิตภัณฑ� หรือเปลี่ยนโมเดลท่ีเทียบเท7า จากรุ�นท่ีเป+นตัวหลัก 
(Main model) ซ่ึงรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศ ตาม มอก.2134 – 2553 ภาค ผนวก ก. 
เปลี่ยนแปลงได�ดังนี้ 
 1. ชื่อแบบรุ�นของชุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยล� 
 2. มอเตอร�คอมเพรสเซอร� 
 3. มอเตอร�พัดลมของชุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยล� 
ท้ังนี้บริษัทต�องส�งข�อมูลทางไฟฟ&าและแบบโครงสร�าง มอเตอร�คอมเพรสเซอร� มอเตอร�พัดลม
แฟนคอยล� พัดลมคอนเดนซิง ที่เปลี ่ยนแปลงให�ชัดเจน รวมทั้งใบมอ. 4 หรือ มอ.6 
เพ่ือให� กฟผ. ดําเนินการพิจารณาและเลือกรุ�นที่เป+นตัวหลัก (Main model) การเทียบรุ7น
สามารถเทียบรุ7นได�ไม7จํากัดจํานวน ท้ังในคราวเดียวกันและย่ืนขอเทียบรุ7นในภายหลัง  
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โดย กฟผ. กําหนดตัวหลัก (Main model) ในการยื่นขอเทียบรุ�นในภายหลัง ต�องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

- ต�องเป+นรุ�นท่ีมีการขอฉลากฯ  ในช�วงเวลาท่ีมีการขอเทียบรุ�น 
- ต�องเป+นรุ�นท่ีมีการทดสอบจริง โดยสามารถใช�ผลการทดสอบของตัวหลัก 

 (Main model) ได�ไม�เกิน 2 ปJ นับจากวันแจ�งผลการทดสอบ จนถึงวันท่ีขอเทียบรุ�น 
- ตัวหลัก (Main model) ต�องไม�เป+นรุ�นท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบประสิทธิภาพ

การใช�ไฟฟ&าของโครงการฯ  
หมายเหตุ - การเทียบรุ�น สามารถเทียบได�กับรุ�นท่ีมีการส�งทดสอบกรณีปกติและยื่นผลการทดสอบ 
  - กรณีเทียบรุ�นท่ีมีการส�งทดสอบกรณีปกติ กฟผ. จะดําเนินการสุ�มเลือกเครื่องปรับอากาศ 1 รุ�น 

  ทดสอบค�าประสิทธิภาพพลังงาน เพ่ือเป+นค�าแทนผลการทดสอบเครื่องปรับอากาศรุ�นอ่ืนๆ ซึ่ง
  ถือว�าเป+นตัวหลัก 

   - หากบริษัทต�องการส�งเครื่องปรับอากาศทดสอบท่ีมีคุณสมบัติเหมือนเดิม คือไม�เปลี่ยนแปลง
  อุปกรณ�หลัก 5 รายการ ได�แก� คอมเพรสเซอร� ขนาดคอนเดนซิง ขนาดแฟนคอยล� 
  มอเตอร�พัดลม และใบพัด ซ่ึงถือว�าเป+นรุ�นเดิม บริษัทต�องเป+นผู�รับภาระค�าทดสอบเอง 

12. การทดสอบเคร่ืองปรับอากาศตามมาตรฐาน  
การทดสอบเครื่องปรับอากาศ ดําเนินการทดสอบท่ีหน�วยงานทดสอบ ห�องปฏิบัติการทดสอบท่ีได�รับการ

รับรองตาม มอก.17025-2548 ซ่ึงห�องปฏิบัติการทดสอบมีระบบการควบคุมเสถียรภาพทางไฟฟ&า เช�น 
แรงดันไฟฟ&า ความถ่ี และมีระบบควบคุมสภาวะแวดล�อม เพ่ือเป+นการควบคุมการทดสอบให�อยู�ในสภาวะเดียวโดย
ตลอดการทดสอบ  

12.1 มาตรฐานการทดสอบ 
มาตรฐานท่ีเก่ียวข�องในการทดสอบเครื่องปรับอากาศ ชนิด Fixed Speed และ Variable 

speed/Inverter 
- มอก. 2710–2558 เครื่องปรับอากาศและปA�มความร�อน – แบบไม�มีท�อส�งลม การทดสอบ
 และการระบุสําหรับสมรรถนะ หรือ 
- ISO 5151 : 2010 Non - ducted air conditioners and heat pumps - Testing 

and rating for performance (การ ทดสอบและการระบุสําหรับสมรรถนะ) 
- มอก. 2714 เล�ม 1–2558 เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร�อนด�วยอากาศและปA�ม

ความร�อนแบบอากาศสู�อากาศ – วิธีการทดสอบและคํานวณปAจจัยด�านสมรรถนะตาม
ฤดูกาล เล�ม 1 ปAจจัยด�านสมรรถนะในการทําความเย็นตามฤดูกาล หรือ  

- ISO 16358-1 : 2013 Air-cooled air conditioners and air-to-air heat pumps – 
Testing and calculating methods for seasonal performance factors – part 1 : 
Cooling seasonal performance factor (วิธีการทดสอบและคํานวณปAจจัยด�าน
สมรรถนะตามฤดูกาล) 

- ข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 เครื่องปรับอากาศ 
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หมายเหตุ - สําหรับเครื่องปรับอากาศ ชนิด Fixed speed สามารถยื่นผลการทดสอบท่ีทดสอบตาม 
มอก. 1155-2557 เครื่องปรับอากาศสําหรับห�อง แบบแยกส�วน หรือ มอก. 2134-2553  
เครื่องปรับอากาศสําหรับห�อง : ประสิทธิภาพพลังงาน ได� โดย กฟผ. จะนําค�าจากผลการ
ทดสอบดังกล�าว คํานวณเพ่ือหาค�าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 

-  กรณียื่นผลทดสอบสามารถส�งผลการทดสอบที่แรงดันไฟฟ&า 220 หรือ 230 V และ
สามารถส�งผลการทดสอบจากห�องปฏิบัติการทดสอบ ท้ังห�องแบบ Balance Ambient 
Room-Type Calorimeter และ Psychrometric Type Calorimeter 

12.2 เง่ือนไขการทดสอบ / วิธีการทดสอบ 
ตารางท่ี 2 เง่ือนไขการทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.1  ติดต้ังชุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยล�ตรงตําแหน�งท่ีเหมาะสม เป+นไปตามวิธีการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศในห�องทดสอบ แล�วให�เดินท�อสารทําความเย็นขนาดเส�นผ�าศูนย�กลาง
ตามท่ีผู�ผลิตกําหนด และมีความยาวไม�น�อยกว�า 7.50 เมตร ท้ังเครื่องปรับอากาศ ชนิด 
Fixed speed และ Variable speed/Inverter โดยส�วนของท�อสารทําความเย็นท่ีอยู�
ภายนอกห�องชุดแฟนคอยล�ต�องมีความยาวไม�น�อยกว�า 3.00 เมตร และจะต�องปฏิบัติตามท่ี
ผู�ผลิตกําหนดเก่ียวกับการหุ�มฉนวนและข�อควรระวังต�างๆ 

12.2.2  การบรรจุสารทําความเย็น ต�องชั่งสารทําความเย็นให�มีปริมาณตามท่ีผู�ผลิตเครื่องปรับอากาศ 
กําหนด รวมท้ังต�องติดต้ังอุปกรณ�กรองและดูดความชื้นสารทําความเย็นด�วย ถ�าจําเป+น 

ภาวะการทดสอบ ลักษณะการทํางาน 

เครื่องปรับอากาศ 
ชนิด 

ค7าเริ่มต�น 
Fixed 
speed  

Variable 
speed  

อุณหภูมิลมกลบัเข�าชดุแฟนคอยล�  Full load  
■ ■ 

  
อุณหภูมิกระเปาะแห�ง 27ºC  - ขีดความสามารถทําความเย็น ϕful (35) (W)   
อุณหภูมิกระเปาะเปJยก 19ºC  - กําลังไฟฟ&า Pful (35) (W)   
อุณหภูมิลมก7อนเข�าชดุคอนเดนซิง   Half load    

▬ ■ 
  

อุณหภูมิกระเปาะแห�ง 35ºC  - ขีดความสามารถทําความเย็น ϕhaf (35) (W) ϕhaf (29)/1.077 
อุณหภูมิกระเปาะเปJยก 24ºC  - กําลังไฟฟ&า Phaf (35) (W) Phaf (29)/0.914 
อุณหภูมิลมกลบัเข�าชดุแฟนคอยล�  Full load  

▬* ▬ 

  
อุณหภูมิกระเปาะแห�ง 27ºC  - ขีดความสามารถทําความเย็น ϕful (29) (W) 1.077 x ϕful (35) 

อุณหภูมิกระเปาะเปJยก 19ºC  - กําลังไฟฟ&า Pful (29) (W) 0.914 x Pful (35) 
อุณหภูมิลมก7อนเข�าชดุคอนเดนซิง   Half load    

▬ ▬ 

  
อุณหภูมิกระเปาะแห�ง 29ºC  - ขีดความสามารถทําความเย็น ϕhaf (29) (W) 1.077 x ϕful (35) 
อุณหภูมิกระเปาะเปJยก 19ºC  - กําลังไฟฟ&า Phaf (29) (W) 0.914 x Pful (35) 
■ ทดสอบ     ▬ ไม�ทดสอบ      
▬* ไม�ทดสอบ แต�นําค�าจากลักษณะการทํางานตามภาวะดังกล�าว ท่ีได�จากการคํานวณด�วยค�าเร่ิมต�นตามตาราง เพื่อคํานวณค�าประสิทธภิาพ
พลังงานตามฤดูกาล 
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12.2.3  เพ่ือหาขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ จะทําการปรับภาวะ
ท่ีอุณหภูมิลมกลับเข�าชุดแฟนคอยล� อุณหภูมิกระเปาะแห�ง 27 ± 0.5oC อุณหภูมิกระเปาะ
เปJยก 19 ± 0.3oC และอุณหภูมิลมก�อนเข�าชุดคอนเดนซิง อุณหภูมิ กระเปาะแห�ง 35 ± 0.5oC 
อุณหภูมิกระเปาะเปJยก 24 ± 0.3oC โดยทดสอบเครื่องปรับอากาศท่ีแรงดันไฟฟ&า 220 V 
สําหรับระบบไฟฟ&า 1 เฟส และ 380 V สําหรับระบบไฟฟ&า 3 เฟส โดยมีค�า ± 2% 

12.2.4 ให�เครื่องปรับอากาศทํางานเต็มท่ี (Full load) โดยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให�สมํ่าเสมอ
ตามข�อ 12.2.3 เม่ือห�องทดสอบอยู�ในภาวะสมดุล ให�ควบคุมภาวะสมดุลนั้นต�อไปอีก 1 ชั่วโมง 
โดยบันทึกค�าอุณหภูมิและความชื้นทุกๆ 10 นาที เพ่ือตรวจสอบความสมดุลแล�ววัดค�าต�างๆ 
ทุก 10 นาที รวม 7 ชุด แล�วหาค�าเฉลี่ยเพ่ือใช�ในการคํานวณ สําหรับเครื่องปรับอากาศชนิด 
Variable speed/Inverter ต�องทําการทดสอบท่ี Half load เพ่ิมเติม โดยให�เครื่องปรับอากาศ
ทํางานท่ีขีดความสามารถทําความเย็นเป+น 50% ของขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิท่ี 
Full load ท่ีได�จากการทดสอบ โดยให�มีค�าความคลาดเคลื่อน ± 5% ของขีดความสามารถทํา
ความเย็นรวมสุทธิท่ี Full load ท่ีได�จากการทดสอบ 

12.2.5  ช�วงเวลาท่ีใช�ในการทดสอบจะใช�เวลาไม�เกิน 3 วัน หลังจากห�องทดสอบถึงสภาวะการ
 ทํางานท่ีคงตัว 
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รูปท่ี 1 แผงสภาวะการทํางาน 

รูปท่ี 2 ห�องชุดแฟนคอยล� 

รูปท่ี 3 ห�องชุดคอนเดนซิง 
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12.3 การคํานวณหาขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ (Cooling Capacity) 
12.3.1 ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องจากส�วนภายในห�องชุดแฟนคอยล� 

qtci  =  ΣEr + (hw1 – hw2)Wr + qp + qr 
เม่ือ qtci  คือ  ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ ภายใน

ห�องชุดแฟนคอยล�  มีหน�วยเป+นวัตต�  
ΣEr  คือ  ผลรวมของกําลังไฟฟ&าท้ังหมดท่ีใช�ในห�องชุดแฟนคอยล� มีหน�วยเป+น

วัตต�  
hw1  คือ  เอนทัลปJ (enthalpy) ของน้ําหรือไอน้ําซ่ึงใช�ในการเพ่ิมความชื้น มี

หน�วยเป+นจูลต�อกิโลกรัม 
ถ�าไม�มีการเติมน้ําเพ่ือรักษาระดับของน้ําในเครื่องเพ่ิมความชื้น
ระหว�างการทดสอบ ให�ถือว�า hw1 คือ ค�าท่ีหาได�โดยใช�อุณหภูมิของ
น้ําในเครื่องเพ่ิมความชื้น 

hw2  คือ  เอนทัลปJของน้ําท่ีควบแน�นท่ีไหลออกจากห�อง มีหน�วยเป+นจูลต�อ
กิโลกรัม (เท�ากับอุณหภูมิกระเปาะเปJยกของอากาศใกล�กับแผงคอยล�
เย็นของชุดแฟนคอยล�)  

Wr  คือ อัตราน้ําท่ีควบแน�นในห�องชุดแฟนคอยล� (วัดทางอ�อมโดยถือเอา
ปริมาณน้ําท่ีเติมให�เครื่องเพ่ิมความชื้น) มีหน�วยเป+นกิโลกรัมต�อ
วินาที 

qp  คือ อัตราความร�อนท่ีถ�ายเทเข�าสู�ห�องชุดแฟนคอยล�เย็น ผ�านผนังก้ันห�อง
ชุดแฟนคอยล�และห�องชุดคอนเดนซิง มีหน�วยเป+นวัตต� (หาได�
จากการสอบเทียบ Calibrating test สําหรับห�องวัดความร�อน
แบบสอบเทียบ หรือหาได�จากการคํานวณสําหรับห�องวัดความร�อน
แบบปรับให�สมดุลกับบรรยากาศโดยรอบ) 

qr  คือ  อัตราความร�อนท่ีถ�ายเทเข�าสู�ห�องชุดแฟนคอยล�ผ�านผนัง, พ้ืน และ
เพดาน (ไม�รวมผนังก้ันห�องชุดแฟนคอยล�และห�องชุดคอนเดนซิง) 
มีหน�วยเป+นวัตต� 

12.3.2 ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องจากส�วนภายในห�องชุดคอนเดนซิง 
qtco  =  qc - ΣEc – E + (hw3 – hw2) Whr + q'p + qa  

เม่ือ  qtco คือ ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่อง ภายในห�องชุดคอน
เดนซิง  มีหน�วยเป+นวัตต� 

 qc  คือ ความร�อนท่ีผ�านออกทางแผงคอยล�เย็นประจําห�องชุดคอนเดนซิง           
มีหน�วยเป+นวัตต� 

 ΣEc คือ ผลรวมของกําลังไฟฟ&าท้ังหมด ท่ีใช�กับอุปกรณ�ปรับสภาวะในห�องชุด
คอนเดนซิง มีหน�วยเป+นวัตต�  

 E  คือ  กําลังไฟฟ&ารวมท่ีใช�กับเครื่องปรับอากาศทดสอบ มีหน�วยเป+นวัตต� 
hw2  คือ  เอนทัลปJของน้ําหรือไอน้ําซ่ึงใช�ในการเพ่ิมความชื้นประจําห�องในชุด

คอนเดนซิงท่ี มีหน�วยเป+นจูลต�อกิโลกรัม  
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 hw3  คือ เอนทัลปJของน้ําควบแน�นท่ีแผงคอยล�เย็นประจําห�องชุดคอนเดนซิง     
(วัดอุณหภูมิน้ําโดยตรงใกล�ทางไหลออกจากห�อง) มีหน�วยเป+นจูลต�อ
กิโลกรัม 

 Whr  คือ อัตราน้ําท่ีควบแน�นบนคอยล�ทําความเย็นประจําห�องชุดคอนเดนซิง    
มีหน�วยเป+นกิโลกรัมต�อวินาที 

 q'p   คือ อัตราความร�อนท่ีถ�ายเทออกจากห�องชุดคอนเดนซิงผ�านผนังก้ันห�อง
ชุดแฟนคอยล�และห�องชุดคอนเดนซิง เป+นวัตต� (หาได�จากการสอบ
เทียบสําหรับห�องวัดความร�อนแบบสอบเทียบหรือหาได�จากการ
คํานวณสําหรับห�องวัดความร�อนแบบปรับให�สมดุลกับบรรยากาศ 
โดยรอบ q'p จะเท�ากับ qp ถ�าหากว�าพ้ืนท่ีของผนังก้ันห�องด�านชุด
แฟนคอยล�เท�ากับพ้ืนท่ีของผนังก้ันห�องด�านชุดคอนเดนซิง) 

qa  คือ  อัตราความร�อนท่ีถ�ายเทเข�าสู�ห�องชุดคอนเดนซิงผ�านผนัง, พ้ืน และ
เพดาน (ไม�รวมผนังก้ันห�องชุดแฟนคอยล�และห�องชุดคอนเดนซิง) 
มีหน�วยเป+นวัตต� 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีเป+นอุณหภูมิของน้ําท่ีมีแผงคอยล�เย็นประจําห�องชุดคอนเดนซิง สูง
กว�าอุณหภูมิของน้ําท่ีแผงคอยล�เย็นของเครื่องปรับอากาศทดสอบ ค�าของ 
(hw3 – hw2) ต�องเป+นบวก และในกรณีท่ีอุณหภูมิของอากาศภายนอกห�องชุด
คอนเดนซิงตํ่ากว�าอุณหภูมิของอากาศภายในห�องชุดคอนเดนซิง ค�าของ qa 
ต�องเป+นบวก 

12.3.3 ขีดความสามารถลดความชื้นสุทธิ 
qlci  =  2.46 X106 Wr 

เม่ือ  qlci  คือ  ขีดความสามารถลดความชื้นสุทธิ  มีหน�วยเป+นวัตต� 
12.3.4 ขีดความสามารถลดความร�อนสัมผัสสุทธิเป+นวัตต� 

qsci  =  qtci – qlci 
เม่ือ  qsci  คือ  ขีดความสามารถลดความร�อนสัมผัสสุทธิ มีหน�วยเป+นวัตต� 

12.3.5 วิธีคํานวณหาอัตราส�วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER)  

E

qtci
EER =                                                  

 
หรืออีกนัยหนึ่ง  EER = ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิ 
  

12.3.6 วิธีคํานวณหาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล ตาม มอก. 2714 เล�ม 1–2558 หรือ 
มาตรฐาน ISO 16358 – 1 : 2013 - Cooling Seasonal Performance Factor 
(CSPF) : ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 

   - Cooling Seasonal Total Load (CSTL) : ขีดความสามารถทําความเย็นรวมท้ังหมด 
  - Cooling Seasonal Energy Consumption (CSEC) : พลังงานท่ีใช�ท้ังหมด 

   CSPF  =   CSTL (kWh)      หน�วย   - 
              CSEC (kWh) 

 

กําลังไฟฟ&าของเครื่องปรับอากาศ 
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การคํานวณค�า CSPF อ�างอิงเง่ือนไขอุณหภูมิ ตามตารางท่ี 3 – Reference outdoor 
temperature bin distribution ซ่ึงระบุไว�ในมาตรฐาน ISO 16358–1 : 2013 ซ่ึงเป+น
จํานวนชั่วโมงในแต�ละอุณหภูมิภายนอกท่ี 21 - 35ºC  

ตารางท่ี 3 Reference outdoor temperature bin distribution (ตารางท่ี 3 ISO 16358–1 : 2013)  

 

 

 

 - ค�าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (Seasonal Energy Efficiency Ratio : SEER) คํานวณ ดังนี้  

SEER =  CSPF x 3.412  หน�วย บีทียู/ชั่วโมง/วัตต�  
หมายเหตุ   

1 กิโลแคลอรี่ต�อชั่วโมง =   1.163  วัตต� 
1 บีทียูต�อชั่วโมง        =  0.2931 วัตต� 
1 วัตต�                   =  3.412 บีทียูต�อชั่วโมง (0.8598 กิโลแคลอรี่ต�อชั่วโมง) 

 ข�อมูลท่ีบันทึก/ผลการทดสอบ 
(1) วัน เดือน ปJ ท่ีทดสอบ 
(2) สถานท่ีทําการทดสอบ 
(3) ชื่อผู�รับรองผลการทดสอบ 
(4) ชื่อเรียก หรือแบบ หรือรุ�น/ขนาด ตามแผ�นป&ายท่ีผู�ทําติดไว� 
(5) สภาวะภายในห�องทดสอบเฉลี่ย อุณหภูมิกระเปาะแห�งและอุณหภูมิกระเปาะเปJยกของอากาศ 
(6) สภาวะภายนอกห�องทดสอบเฉลี่ย อุณหภูมิกระเปาะแห�งและอุณหภูมิกระเปาะเปJยกของ

อากาศ 
(7) ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่อง 
(8) อัตราส�วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) 
(9) Heat Balance 
(10) ขีดความสามารถทําความเย็นแฝงของเครื่อง 
(11) ขีดความสามารถทําความเย็นสัมผัสของเครื่อง 
(12) อัตราระบายความร�อนสัมผัสภายในห�อง 
(13) แรงดันไฟฟ&าท่ีใช�ทําการทดสอบ 
(14) ความถ่ีท่ีใช�ทําการทดสอบ 
(15) กระแสไฟฟ&าท่ีวัดได� 
(16) กําลังไฟฟ&าท่ีวัดได� 
(17) อุณหภูมิของลมท่ีออกจากชุดแฟนคอยล� 
(18) อุณหภูมิของลมท่ีออกจากชุดคอนเดนซิง 
(19) อุณหภูมิของท�อทางเดินน้ํายาเข�าอีแวพอเรเตอร� 
(20) อุณหภูมิของท�อทางเดินน้ํายาออกอีแวพอเรเตอร� 
(21) อุณหภูมิของท�อทางเดินน้ํายาเข�าคอมเพรสเซอร� 

Bin number j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total

Outdoor temperature tj ºC 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fractional bin hours 0.055 0.076 0.091 0.108 0.116 0.118 0.116 0.1 0.083 0.066 0.041 0.019 0.006 0.003 0.002

Bin hours nj n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15

Reference bin hours (nj) h 100 139 165 196 210 215 210 181 150 120 75 35 11 6 4 1,817
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(22) อุณหภูมิของท�อทางเดินน้ํายาออกคอมเพรสเซอร� 
(23) ความเร็วรอบพัดลมของชุดแฟนคอยล� 
(24) ความเร็วรอบพัดลมของชุดคอนเดนซิง 
(25) ความถ่ีอินเวอร�เตอร�ท่ีจ�ายให�คอมเพรสเซอร� 
(26) Cooling Seasonal Total Load (CSTL)  
(27) Cooling Seasonal Energy Consumption (CSEC) 
(28) Cooling Seasonal Performance Factor (CSPF)  

[Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER)] 
ผลการทดสอบเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter จะแสดงผลการทดสอบ

ท้ัง Full Load และ Half Load  

12.4 การแสดงผลการทดสอบ 
หน�วยงานทดสอบ รายงานผลการทดสอบพร�อมแจ�งค�าประสิทธิภาพพลังงานซ่ึงระบุเป+นทศนิยม 2 

ตําแหน�ง เพ่ือใช�เป+นค�าอ�างอิงเปรียบเทียบกันระหว�างเครื่องปรับอากาศแต�ละเครื่องในขนาดเดียวกันซ่ึง
สัดส�วนดังกล�าว ยิ่งมีค�าสูงจะยิ่งแสดงถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ&า  

สําหรับเครื่องปรับอากาศท่ีทดสอบ ณ ห�องปฏิบัติการแบบ Balance Ambient Room-Type 
Calorimeter ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศท่ีวัดได�ภายในห�องชุดแฟนคอยล� 
เม่ือเปรียบเทียบกับขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศท่ีวัดได�ภายในห�องชุดคอน
เดนซิง จะต7างกันไม7เกินร�อยละ 5 (Heat balance) ของค�าขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของ
เครื่องปรับอากาศท่ีวัดได�ภายในห�องชุดแฟนคอยล� จึงจะถือว�าการทดสอบนั้นใช�ได� 
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13. การกําหนดระดับประสิทธิภาพ 
 กฟผ. กําหนดระดับประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ แบ�งเกณฑ�ตามชนิดและขนาดเครื่องปรับอากาศ โดย
พิจารณาค�าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (Seasonal Energy Efficiency Ratio : SEER)  ดังนี้ 

• เครื่องปรับอากาศ ชนิด Fixed speed 

ตารางท่ี 4  เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ ชนิด Fixed speed เกณฑ�พลังงาน ปJ ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) 

• เครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter 

ตารางท่ี 5  เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter เกณฑ�พลังงาน ปJ ค.ศ. 2015 
(พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ ความหมายของระดับท่ี (เบอร�) ต�อประสิทธิภาพพลังงานในเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

ขนาดเคร่ืองปรับอากาศ 
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER 

(บีทียู/ชั่วโมง/วัตต�) 
 เบอร� 1 เบอร� 2  เบอร� 3 เบอร� 4  เบอร� 5 

ไม�เกิน 8,000 วัตต� 11.15 - 11.59  11.60 – 11.99 12.00 – 12.44 12.45 – 12.84 ≥ 12.85 
(≤27,296 บีทียู/ช่ัวโมง) 

มากกว�า 8,000 - 12,000 วัตต� 11.15 - 11.44  11.45 – 11.79 11.80 – 12.09 12.10 – 12.39 ≥ 12.40 
(>27,296 - 40,944 บีทียู/ช่ัวโมง) 

ขนาดเคร่ืองปรับอากาศ 
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER 

(บีทียู/ชั่วโมง/วัตต�) 
 เบอร� 1 เบอร� 2  เบอร� 3 เบอร� 4  เบอร� 5 

ไม�เกิน 8,000 วัตต� 12.00 - 12.59  12.60 - 13.39  13.40 – 14.19  14.20 - 14.99  ≥15.00 
(≤27,296 บีทียู/ช่ัวโมง) 

มากกว�า 8,000 - 12,000 วัตต� 11.00 - 11.69  11.70 - 12.39  12.40 - 13.19  13.20 - 13.99  ≥14.00 
(>27,296 - 40,944 บีทียู/ช่ัวโมง) 

ระดับท่ี (เบอร�) ประสิทธิภาพ 

1 ต่ํา 

2 พอใช� 

3 ปานกลาง 

4 ดี 

5 ดีมาก 
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14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า 
14.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 รูปท่ี 4 ก รูปท่ี 4 ข 

รูปท่ี 4 ขนาดย�อส�วนของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า (ขนาดจริง : กว�าง 91.8 มม. สูง 117.9 มม.) 
(ก) เครื่องปรับอากาศ ชนิด Fixed speed เกณฑ�พลังงาน ปJ ค.ศ. 2017 (พ.ศ 2560) 
(ข) เครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter เกณฑ�พลังงาน ปJ ค.ศ. 2015 (พ.ศ 2558) 

 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ประเภทเครื่องปรับอากาศ ประกอบด�วย 3 ส�วนหลัก ได�แก� 
ส7วนท่ี 1 เป+นแถบโค�งครึ่งวงกลมพ้ืนสีเขียว แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพต้ังแต�ระดับท่ี 1 (ตํ่า) 

ถึง 5 (ดีมาก)  หากเครื่องปรับอากาศได�ระดับประสิทธิภาพใด  ตัวเลขและช�องท่ีระบุระดับ
นั้นจะเป+นสีแดง  โดยตําแหน�งจุดศูนย�กลางของแถบโค�งครึ่งวงกลมนี้จะมีตัวเลข“5” สีขาว
อยู�ภายในวงกลมสีแดงขอบดํา เพ่ือย้ําระดับประสิทธิภาพอย�างชัดเจน ด�านซ�ายแสดง QR 
CODE (สูง 10 มม.)  

ส7วนท่ี 2 เป+นส�วนของข�อมูลท่ีแสดงรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศ ท้ังประเภท (FIXED SPEED, 
INVERTER) ข�อมูลสําหรับผู�บริโภคและข�อมูลสินค�า ซ่ึงข�อมูลตัวเลขและตัวอักษรสีดําบนพ้ืน
สีเหลือง ระบุถึงรายละเอียดต�างๆ ดังนี้  

1. ค�าไฟฟ&า (บาท/ปJ)     ระบุเป+นทศนิยม 2 ตําแหน�ง 
2. ใช�พลังงานไฟฟ&า (หน�วย/ปJ)       ระบุเป+นทศนิยม 2 ตําแหน�ง 
3. ประสิทธิภาพ (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต�) : SEER  ระบุเป+นทศนิยม 2 ตําแหน�ง 
4. ยี่ห�อ 
5. รุ�น 
6. ขนาด (บีทียู/ชั่วโมง)    ระบุเป+นจํานวนเต็ม 
7. กําลังไฟฟ&า (วัตต�)    ระบุเป+นจํานวนเต็ม 

ส�วนท่ี 1 

ส�วนท่ี 2 

ส�วนท่ี 3 



 

24 
 

8. ชื่อรุ�นชุดแฟนคอยล�  
9. ชื่อรุ�นชุดคอนเดนซิง 

ส7วนท่ี 3 เป+นส�วนท่ี แสดงถึงหน�วยงานท่ีกํากับดูแล ด�วยสัญลักษณ� “การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�งประเทศไทย” 
อักษรย�อ กฟผ. และสัญลักษณ�กระทรวงพลังงาน ด�วยตัวอักษรขาวบนพ้ืนสีเขียว   

หมายเหตุ  - QR CODE ท่ีแสดงหน�าฉลากฯ เพ่ือป&องกันการปลอมแปลงฉลากฯ โดยผู�บริโภคสามารถ
ตรวจสอบข�อมูลต�างๆ ในเบ้ืองต�นได�ว�าเป+นผลิตภัณฑ�ท่ีได�รับรองฉลากฯ หรือไม� โดยเปFด
แอพพลิเคชั่น LABEL NO.5 และการสแกน QR CODE ท่ีฉลากฯ จากนั้นแอพพลิเคชั่นจะ
แสดงข�อมูลเบ้ืองต�น ซ่ึงข�อมูลหน�าฉลากฯ และข�อมูลท่ีแสดงจากแอพพลิเคชั่น LABEL 
NO.5 จะต�องตรงกัน  

   - ประสิทธิภาพ เกณฑ� 20XX (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต�) : SEER ซ่ึง เกณฑ� 20XX หมายถึง เกณฑ�
ระดับประสิทธิภาพได�เริ่มใช�ในปJดังกล�าว โดยเครื่องปรับอากาศชนิด Fixed speed และ 
Inverter ใช�เกณฑ�พลังงานปJ ค.ศ. 2017 และ ค.ศ. 2015 ตามลําดับ 

   - การคํานวณค�าใช�พลังงานไฟฟ&า (หน�วย/ปJ) คํานวณได� ดังนี้ 
 กําลังไฟฟ&าจากการคํานวณ (กิโลวัตต�) x จํานวนชั่วโมงใช�งานเครื่องปรับอากาศต�อปJ (ชั่วโมง/ปJ) 
 - ค�าไฟฟ&า (บาท/ปJ) คํานวณได� ดังนี้ 
 ใช�พลังงานไฟฟ&า (หน�วย/ปJ) x อัตราค�าไฟฟ&าเฉลี่ย (บาท/หน�วย) 
 โดย จํานวนชั่วโมงใช�งานเครื่องปรับอากาศต�อปJ คิดจากการใช�งานเครื่องปรับอากาศ ใน 1 วัน 

 ใช�งาน 8 ชั่วโมง ดังนั้น ใน 1 ปJ ใช�งานเครื่องปรับอากาศ = 8 x 365 = 2,920 ชั่วโมง 
   อัตราค�าไฟฟ&าเฉลี่ยเท�ากับ 3.96 บาท/หน�วย 
  กําลังไฟฟ&าจากการคํานวณ (กิโลวัตต�)  
   =     ขีดความสามารถทําความเย็นสุทธิท่ีระบุ declare (บีทียู/ชั่วโมง)   
  ค�าประสิทธิภาพตามฤดูกาลท่ีระบุ declare (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต�) x 1,000 
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14.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า 
  บริษัทท่ีได�รับฉลากฯ แล�วจะต�องติดฉลากฯ ให�ตรงตามรุ�นท่ีผ�านการทดสอบและตรงชุดกัน โดย 

1 ชุด มี 2 ดวง โดยติดฉลากฯ 1 ดวงท่ีแฟนคอยล� และ อีก 1 ดวง ติดท่ีคอนเดนซิง ตามประเภทของ
เครื่องปรับอากาศ ดังนี้ 
• เครื่องปรับอากาศแบบแขวนและติดต้ังท่ีพ้ืน (Floor/Ceiling Type) 

ให�ติดฉลากฯ ท่ีมุมบนขวาของเครื่องปรับอากาศอย�างละ 1 ดวง ดังแสดงในรูป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (Wall Type) 
  ให�ติดฉลากฯ ท่ีมุมบนขวาของเครื่องปรับอากาศอย�างละ 1 ดวง ดังแสดงในรูป 
 
 
 
 

 

 

• เครื่องปรับอากาศแบบเปลือย (Concealed/Duct Type) 
ติดฉลากฯ ท่ีมุมบนขวาด�านบนของเครื่องปรับอากาศอย�างละ 1 ดวง ดังแสดงในรูป 
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• เครื่องปรับอากาศแบบฝAงเพดาน (Cassette Type) 
ติดฉลากฯ ท่ีมุมบนขวาของเครื่องปรับอากาศอย�างละ 1 ดวง ดังแสดงในรูป 

 
    
 
 
 
 
 
 

• เครื่องปรับอากาศแบบตู� (Floor Standing Type) 
ติดฉลากฯ ท่ีมุมบนขวาของเครื่องปรับอากาศอย�างละ 1 ดวง ดังแสดงในรูป 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

15. การสุ7มกลับทดสอบเคร่ืองปรับอากาศท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ�า (การสุ7มทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ�า : Random Checking) 
กฟผ. จะดําเนินการสุ�มกลับทดสอบเครื่องปรับอากาศท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า 

หลังจากออกสู�ตลาดเพ่ือนํากลับมาทดสอบท่ีหน�วยงานทดสอบว�ายังคงระดับประสิทธิภาพตามท่ี กฟผ. รับรอง 
นอกจากนี้ยังเป+นการคุ�มครองผู�บริโภคด�วย ซ่ึงทาง กฟผ. จะสุ�มซ้ือจากร�านค�าปลีก 1 ชุด และสําหรับ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องหมายการค�าใด ท่ีไม7สามารถซ้ือได�ในท�องตลาด ผู�เข�าร7วมโครงการฯ ต�องแจ�งรายช่ือ
ร�านค�าตัวแทนจําหน7ายเพ่ือให� กฟผ. สามารถดําเนินการสุ7มซ้ือได� หากยังไม7สามารถสุ7มซ้ือได�อีก กฟผ. จะสุ7ม
ตัวอย7างรุ7นดังกล7าวจากโรงงาน โดยไม7แจ�งให�ทราบล7วงหน�า และหากไม7พบการผลิต กฟผ. จะดําเนินการ
เช7นนี้อีก 2-3 ครั้ง ถ�ายังไม7พบการผลิตอีก กฟผ. ถือว7าไม7มีการผลิตและจําหน7ายในรุ7นดังกล7าว กฟผ. จะยุติ
การให�ฉลากฯ โดยถือว7าเครื่องหมายการค�าและรุ7นนั้นๆ ได�ยกเลิกการผลิตแล�ว และ กฟผ. จะสุ7มตัวอย7างรุ7นท่ี
ติดฉลากฯ ใกล�เคียงจากโรงงานมาทดสอบ 

ท้ังนี้ กฟผ. จะสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ&าของเครื่องปรับอากาศท่ีจําหน�ายในท�องตลาด รุ�นละ 
1 ตัวอย�าง และทําการสุ7มทดสอบเพียงครั้งเดียว โดยส�งทดสอบสถาบันไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส� (สฟอ.) และหาก
มีการเปลี่ยนแปลงจะแจ�งให�ทราบภายหลัง 

15.1 หลักเกณฑ�การสุ7มกลับทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ�าเครื่องปรับอากาศ  

 กฟผ. จะสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ&าของเครื่องปรับอากาศท่ีจําหน�ายในท�องตลาด รุ�นละ  
1 ตัวอย�าง เม่ือได�ตัวอย�างเครื่องปรับอากาศจากตลาดปAจจุบัน กฟผ. จะดําเนินการดังนี้ 

- กฟผ. สุ�มตรวจชิ้นส�วนอุปกรณ�ตามแบบฟอร�ม กฟผ. 5 รายการหลัก (Random checking) หาก
พบว�า อุปกรณ�หลัก 5 รายการ ไม�ตรงตามเอกสาร AIR-02A กฟผ. จะแจ�งให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�อง
ดําเนินการแจ�ง สมอ. เพ่ือแก�ไขอุปกรณ�หลักท่ีเปลี่ยนแปลง และสําเนาให� กฟผ. ทราบ  

- กฟผ. ส�งทดสอบเครื่องปรับอากาศท่ีสถาบันอิสระ (สถาบันไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส� : สฟอ.) โดย
ทดสอบในห�องปฏิบัติการทดสอบแบบ Balance ambient room-type calorimeter เท�านั้น  

15.2 การพิจารณาผลทดสอบสุ7มกลับฯ เครื่องปรับอากาศ  

   ตารางท่ี 6 เกณฑ�การสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ&าเครื่องปรับอากาศ เป+นดังนี้  

ข�อ รายการ เกณฑ�ผ7านการสุ7มกลับทดสอบประสิทธิภาพ 
1 ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 

(SEER) 
ค�าไม�น�อยกว�า ร�อยละ 93 หรือ ไม�เกิน – 7%  
ของค�าท่ีระบุบนหน�าฉลากฯ  

2 ขีดความสามารถทําความเย็นรวม
สุทธิ (บีทียู/ชั่วโมง) 

ค�าไม�น�อยกว�า ร�อยละ 95 หรือ ไม�เกิน – 5%  
ของค�าท่ีระบุบนหน�าฉลากฯ 

3 กําลังไฟฟ&า (วัตต�)  ค�าไม�เกิน ร�อยละ 110 หรือ ไม�เกิน +10%  
ของค�าท่ีระบุบนหน�าฉลากฯ 

4 เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ (เบอร�) ค�าอยู�ในช�วงเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเดิม 
(เบอร�เดิม) ท่ีระบุบนหน�าฉลากฯ 
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การพิจารณาผลการสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ&า มีดังนี้ 

1. กรณีผ�านการสุ�มกลับทดสอบ 
 ผลการสุ�มทดสอบต�องผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบประสิทธิภาพตามตารางท่ี 6 ทุกข�อ  

2. กรณีไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบ 
- ไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มกลับทดสอบตามตารางที่ 6 ข�อใดข�อหนึ่ง ถือว�าไม�ผ�านการสุ�มกลับ
 ทดสอบ 
- ผลการทดสอบผ�านเกณฑ�การสุ�มกลับทดสอบตามตารางท่ี 6 ข�อ 1 ถึง 3 แต�ไม�ผ�าน ข�อ 4 ถือ

ว�าไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ สามารถปรับค�าหน�าฉลากฯ ได�ตามผลการ
ทดสอบสุ�มกลับทดสอบ ท้ังนี้ ผู� เข� าร�วมโครงการฯ ต�องดําเนินการดังนี้ ต�อง ซ้ือคืน
เครื่องปรับอากาศดังกล�าว และรับภาระค�าใช�จ�ายดังนี้ ค�าใช�จ�ายในการพิมพ�ฉลากฯ และจ�าย
ค�าทดสอบชดเชยในการส�งทดสอบครั้งต�อไปในการขอฉลากฯ รุ�นใหม� 

- ผลการทดสอบไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มกลับทดสอบตามตารางท่ี 6  ข�อ 1-3 ข�อใดข�อหนึ่ง แต�ผ�าน
ข�อ 4 ถือว�าไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบ 

15.3 มาตรการท่ีผู�เข�าร7วมโครงการฯ ต�องปฏิบัติ 

15.3.1 กรณีผ7านการสุ7มกลับทดสอบ 

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

15.3.2 กรณีไม7ผ7านการสุ7มกลับทดสอบ 

15.3.2.1 กฟผ. จะทําหนังสือแจ�งผลการสุ�มกลับทดสอบให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ทราบ และ
ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องตอบรับผลการทดสอบภายใน 7 วันทําการ หลังจาก
ได�รับผลอย�างเป+นทางการจาก กฟผ.  

15.3.2.2 ผู �เข�าร �วมโครงการฯ ต�องซื ้อคืนตัวอย�างในราคาที ่ กฟผ. ซื ้อมา ภายใน  
15 วัน หลังจากได�รับใบแจ�งหนี้จากหน�วยงานบัญชีและงบประมาณของ กฟผ.  
หากพ�นระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะดําเนินการดังนี้ 

� จะพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุ�นใหม� และระงับการ
จ�ายฉลากฯ ในรุ�นอ่ืนๆ ต�อไป  

15.3.2.3 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องรับคืนตัวอย�างจากหน�วยงานคลังพัสดุและจัดหาใน
ประเทศของ กฟผ. ภายใน 15 วัน หลังจากชําระเงินซ้ือคืนเรียบร�อยแล�ว หาก
พ�นระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะดําเนินการดังนี้  

� จะพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุ�นใหม� และระงับการ
จ�ายฉลากฯ ในรุ�นอ่ืนๆ ต�อไป  

� กฟผ. จะทําหนังสือแจ�งให�มารับตัวอย�างคืนภายใน 30 วัน หลังจาก
ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ได�รับหนังสือ หากพ�นระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะ
ดําเนินการจําหน�ายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 26 ว�าด�วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2546 
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15.3.2.4 หากรุ�นท่ีถูกสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพ เป+นรุ�นท่ีขอฉลากฯ แบบเทียบรุ�น ให�
ถือว�าทุกรุ�นท่ีขอเทียบรุ�นในกลุ�มเดียวกันท้ังหมด ไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มกลับ
ทดสอบประสิทธิภาพเช�นกัน 

15.3.2.5 งดการจ�ายฉลากฯ รุ�นท่ีไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพ เป+นเวลา  
1 ปJ และให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ คืนฉลากฯ กลับให� กฟผ. 

15.3.2.6 กฟผ . จะ ดํา เน ินกา ร เ ผยแพร �ข �อม ูลผลการสุ �ม กล ับทดสอบ ทั ้งหมด 
ลงในเว็บไซต� http://labelno5.egat.co.th และ QR Code บน application 
Labelno.5 ท้ังนี้หากไม�ผ�านการทดสอบจะแสดงข�อความ “ไม�ผ�านการสุ�มกลับ
ทดสอบ” และหากปรับค�าหน�าฉลากฯ จะแสดงข�อมูลระดับประสิทธิภาพตาม
จริง โดยให�มีผลในปJ พ.ศ.2560 
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15.4 ข้ันตอนการสุ7มกลับทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ�าเครื่องปรับอากาศ 

 กฟผ. ได�กําหนดข้ันตอนการสุ�มกลับทดสอบและมาตรการในกรณีไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบ
ของโครงการฯ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

กฟผ. ทําการสุ�มซ้ือจํานวน 1 ตัวอย�าง
จากร�านค�าปลีกท่ัวประเทศ หากหาซ้ือ
ไม�ได�จะดําเนินการสุ�มจากโรงงานโดยไม�

แจ�งให�ทราบล�วงหน�า 

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

(ในท่ีนี้คือสถาบันไฟฟ&าและอิเล็กทรอนิกส�) 

แจ�งผลทดสอบให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ
ทราบ 

ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องปฏิบัติตาม 
มาตรการ ท่ีกําหนดไว� 

ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

ผลการทดสอบ 

กฟผ. แจ�งผลการทดสอบให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ 
ทราบและต�องตอบรับกลับภายใน 7 วันทําการ 
นับจากวันท่ีได�รับหนังสือจาก กฟผ.  โดยบริษัท

ต�องซ้ือและรับคืนตัวอย�างภายใน 15 วัน
หลังจากได�รับใบแจ�งหน้ีจาก กฟผ. 

 

จบกระบวนการสุ�มทดสอบ 

 พิจารณาตามเกณฑ�การสุ�มกลับทดสอบ 

กฟผ.ทําการเลือกตัวอย�างเพื่อสุ�ม
ทดสอบเพื่อรักษามาตรฐาน

ประสิทธิภาพและคุ�มครองผู�บริโภค 
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16. การโฆษณาประชาสัมพันธ� 
เพื ่อให�การดําเน ินการโฆษณา ประชาส ัมพันธ �ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าของ

บริษัทผู �ผล ิต/นําเข�า และผู�จัดจําหน�ายเครื่องปรับอากาศท่ีเข�าร�วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 
เครื่องปรับอากาศ เป+นไปตามวัตถุประสงค�ของโครงการฯ กล�าวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธ�โดยอ�างอิงหรือ
ใช�ข�อมูลของโครงการฯ ได�เฉพาะเครื่องปรับอากาศท่ีมีการผลิต นําเข�า และจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยแล�ว
เท�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�ายเครื่องปรับอากาศออกสู�ตลาดในประเทศไทยจริง 
กฟผ. ขอให�บริษัทดําเนินการดังนี้ 
16.1.1 บริษัทท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า จะต�องดําเนินการผลิต

เครื่องปรับอากาศ ออกสู�ตลาดโดยทันที ภายในเดือนท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ&า จาก กฟผ. เป+นต�นไป โดยบริษัทจะต�องแจ�งแผนการผลิต และหรือแสดง
หลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข�องท่ี กฟผ. เชื่อได�ว�ามีการผลิตและจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยจริง 

16.1.2 บริษัทจะต�องแจ�งรายชื่อ สถานท่ี ของผู�แทนจําหน�าย และราคาเครื่องปรับอากาศรุ�นนั้น
ให�กับกฟผ.  

16.1.3 เพ่ือเป+นการตรวจสอบว�า บริษัทมีการผลิต และจําหน�ายเครื่องปรับอากาศรุ�นดังกล�าว กฟผ. 
จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผู�แทนจําหน�ายท่ีบริษัทแจ�งไว�จํานวน 3 
รายเป+นอย�างน�อย และผู�แทนจําหน�ายจะต�องสามารถส�งเครื่องปรับอากาศรุ�นนั้นๆ ให�กับ 
กฟผ. ได� ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในด�านการตลาด  

16.1.4 บริษัทต�องแจ�งข�อมูลการประมาณการการผลิตเครื่องปรับอากาศในแต�ละรุ�นและแจ�งรุ�นท่ีมี
แผนดําเนินการผลิตพร�อมรุ�นท่ียกเลิกการผลิต ให� กฟผ. เป+นรายปJ 

16.1.5 กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช�ข�อมูลท่ี กฟผ. เชื่อว�าเครื่องปรับอากาศรุ�นดังกล�าวไม�ได�มี
การผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

16.2 บริษัทสามารถนําข�อมูลของ กฟผ. ไปใช�ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ได�เฉพาะเครื่องปรับอากาศท่ี
ได�มีการผลิต/นําเข�าและจําหน�ายในตลาดในประเทศไทย ตามท่ี กฟผ. ได�กําหนดไว�ในข�อ 16.1 
ข�างต�นแล�วเท�านั้น 

16.3 ในกรณีท่ีบริษัท ไม�ได�ดําเนินการผลิตเครื่องปรับอากาศ ท่ีได�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�
ไฟฟ&า จาก กฟผ. ตามข�อกําหนด หรือ บริษัทได�มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ.จะแจ�งยกเลิก
การเข�าร�วมโครงการฯ ของเครื่องปรับอากาศรุ�นนั้นๆ โดยทางโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน 
และบริษัทจะต�องดําเนินการดังนี้ 
16.3.1 บริษัทจะต�องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ของเครื่องปรับอากาศรุ�นนั้น 

ท่ีอ�างอิงข�อมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทางโทรทัศน� วิทยุ 
หนังสือพิมพ� วารสารต�าง ๆ 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 สําหรับ
สื่อทางแผ�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�ว
และได�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�เก่ียวกับ

การยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร 
16.5 บริษัทสามารถนําข�อมูลท่ีได�รับจาก กฟผ. ไปโฆษณาประชาสัมพันธ�ได�เฉพาะรุ�นท่ีได�รับผลทดสอบ

อย�างเป+นทางการจาก กฟผ.เท�านั้น โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ�จะต�องระบุรุ�นท่ีได�รับฉลาก และ
ข�อมูลให�ถูกต�องชัดเจนทุกครั้ง 

16.6 ห�ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ�ในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใช�ข�อความระบุว�าเป+นบริษัท
ท่ีผลิตเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากบริษัทต�างๆ ท่ีเข�าร�วม
โครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศอยู�ตลอดเวลา 

16.7 การนําภาพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าไปจัดพิมพ�ประกอบโฆษณา สามารถจัดทํา
ได�โดยให�แสดงส�วนประกอบท้ังหมดของฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุ�นพร�อมข�อมูลในฉลากฯ ให�
ใช�ได�เฉพาะกับเครื่องปรับอากาศในรุ�นนั้นๆ เท�านั้น 

16.8 การนําโลโก� ตราสัญลักษณ� กฟผ. และฉลากฯ ไปใช� ต�องได�รับการรับรองจาก กฟผ. 
16.9 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าท่ีสามารถลงโฆษณาได� 

 
 
 
 
 
 

 

16.10 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าท่ีไม�สามารถลงโฆษณาได� 

 

 

 

 

 

 

 
 ทั้งนี้ เป+นไปตามข�อกําหนดการโฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า 
การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�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 ปJ โดยขอ

ฉลากฯ คืนท้ังหมด และห�ามโฆษณาประชาสัมพันธ�ใดๆ เก่ียวกับเครื่องปรับอากาศรุ�นนั้น โดย
อ�างอิงข�อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ของ กฟผ. 

ครั้งท่ี 3   กฟผ. จะยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ของผู�เข�าร�วมโครงการฯ เป+นเวลา 1 ปJ โดยยกเลิกฉลากฯ 
ทุกรุ�น และงดการเข�าร�วมกิจกรรมใดๆ พร�อมท้ังประกาศลงหนังสือพิมพ� และเว็บไซต�ของ กฟผ. 
ให�ประชาชนรับทราบ 

หมายเหตุ  หากผู�ประกอบการ (พิจารณาในนามบริษัทหรือเครื่องหมายการค�า) กระทําการปลอมหรือ
เลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า กฟผ. จะดําเนินการตาม มาตรการ ครั้งท่ี 3 
ทันที 

18. เคร่ืองหมายรับรองเบอร� 5   
กฟผ. ได�จดเครื่องหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าเป+นเครื่องหมาย ซ่ึงเจ�าของ

เครื่องหมายใช�รับรองคุณภาพสินค�าหรือบริการผู�อ่ืนว�าคุณภาพหรือลักษณะของสินค�าหรือบริการนั้นมีคุณภาพหรือ
ลักษณะเช�นใด 

เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล�วเจ�าของเครื่องหมายมีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวท่ีจะใช�เครื่องหมายท่ีได�จด
ทะเบียนไว� กรณีผู�อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจ�าของมีสิทธิฟ&องร�องและเรียกค�าเสียหายได� ถ�าผู�อ่ืนนําเครื่องหมาย
ไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟ&องให�เพิกถอนได� ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&านี้มีการจดทะเบียน
เครื่องหมายรับรองต�อกระทรวงพาณิชย� โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายให� การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�งประเทศไทย 
(กฟผ.) สํานักงานใหญ� ต้ังอยู�เลขท่ี 53 หมู� 2 ถนนจรัญสนิทวงศ�  ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
11130 เป+นผู�ดําเนินการ 

การจดทะเบียนแล�วจะได�รับการคุ�มครอง 10 ปJ เม่ือครบกําหนดแล�วสามารถต�ออายุไปได�คราวละ 10 ปJ 
ผู�ประกอบการท่ีจะได�รับเครื่องหมายรับรองสินค�า หรือผลิตภัณฑ�เบอร� 5 จาก กฟผ. ได�จะต�องมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ�ต�อไปนี้ 

18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน�ายเครื่องปรับอากาศ ซ่ึงเป+นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด มีสิทธิ
ท่ีจะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าได�จาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการ
อนุญาตท่ีได�ให�เครื่องหมายรับรองโดยจะเก็บไว� ณ ฝ1ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ&า  กฟผ.  
สํานักงานใหญ� 

18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&านี้ใช�กับเครื่องปรับอากาศ โดยอาจผลิตในประเทศหรือ
นําเข�าจากต�างประเทศ  และเป+นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเอกสารข�อกําหนดโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 เครื่องปรับอากาศ 

18.3 การอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าจะต�องเป+นไปตามแบบและเง่ือนไขท่ี
กําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแห�งประเทศไทยท่ีใช�บังคับในขณะนั้น และตามข�อกําหนดของ
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 เครื่องปรับอากาศ ซ่ึงกําหนดวิธีการควบคุมและป&องกันการใช�
เครื่องหมายโดยมิชอบ ท้ังนี้ผู�ได�รับอนุญาตจะต�องปฏิบัติให�เป+นไปตามเง่ือนข�อกําหนดโครงการฉลาก
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ประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 เครื่องปรับอากาศ รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินค�าในด�านประโยชน�ท่ีมี
ต�อการประหยัดพลังงานให�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะสามารถกระทําได� 

18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ�ต�อเม่ือได�รับ
อนุญาตจาก กฟผ. และปฏิบัติตามเง่ือนไขของข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ&าเบอร� 5 
เครื่องปรับอากาศ ท่ีกําหนดไว�เท�านั้น 

18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าจะต�องปรากฏท่ีตัวสินค�าตามหลักเกณฑ�การติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า โดยสามารถเห็นได�ชัดเจนและต�องใช�ฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าตามรูปแบบและสีท่ีกําหนดโดย กฟผ. เท�านั้น 

18.6 บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีได�รับอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าจะต�อง
ยินยอมให� กฟผ. เข�าตรวจสอบสถานท่ีได�เสมอ เพ่ือตรวจสอบว�ามีการใช�ฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าอย�างถูกต�อง และเป+นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

18.7 การอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าอาจถูกเพิกถอนได� หากผู�ได�รับอนุญาต
นําไปใช�ผิดไปจากข�อบังคับนี้ หรือเม่ือ กฟผ. ได�รับการร�องเรียนจากผู�ซ้ือสินค�าหรือ กฟผ. ตรวจสอบ
ท้ังในด�านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

18.8 การแก�ไขข�อบังคับสําหรับการใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าจะทําได�ต�อเม่ือได�รับ
ความยินยอม กฟผ. เท�านั้น 

18.9 ผู�ประกอบการไม�สามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าเองไม�ว�ากรณีใดๆ ฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&าท่ีนําไปติดบนเครื่องปรับอากาศต�องขอรับจาก กฟผ. เท�านั้น 
ตามระเบียบท่ีกําหนด 

18.10 ผู�ท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ของ กฟผ. ถือเป+น
ความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกหรือท้ังจําท้ังปรับ 
กฟผ. จะดําเนินการตามกฎหมายทางแพ�งและอาญาจนถึงท่ีสุด 

19. หน7วยงานและสถานท่ีติดต7อ 
19.1  ผู�รับผิดชอบ  : กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า ฝ1ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ&า 
   การไฟฟ&าฝ1ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ� 
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 8386  
  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 



 

35 
 

20. เอกสารอ�างอิง 
1. ราชกิจจานุเบกษา,“เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสําหรับห�อง

แบบแยกส�วน ระบายความร�อนด�วยอากาศ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 
เครื่องปรับอากาศสําหรับห�องแบบแยกส�วน มอก. 1155-2557”, เล�ม 132 ตอนพิเศษ 45 ง หน�า 36 

2. ราชกิจจานุเบกษา,“เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศและปA�มความ
ร�อน – แบบไม�มีท�อส�งลม การทดสอบ และการระบุสําหรับสมรรถนะ มอก. 2710–2558”,เล�ม 133 
ตอนพิเศษ 83 ง หน�า 5 

3. ราชกิจจานุเบกษา,“เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศแบบระบาย
ความร�อนด�วยอากาศและปA�มความร�อนแบบอากาศสู�อากาศ – วิธีการทดสอบและคํานวณปAจจัยด�าน
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-   ตัวอย�างหนังสือยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฯ  
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-   แบบแจ�งความจํานงเข�าร�วมโครงการ (AIR – 01)  
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-   แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบเครื่องปรับอากาศ (AIR – 02)   
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-   แบบฟอร�มรายละเอียดเครื่องปรับอากาศ (AIR – 02A)  1 แผ�น 
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-  แบบฟอร�มรูปถ�ายเครื่องปรับอากาศ  2 แผ�น 
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-  ตัวอย�างการกรอกข�อมูลแบบฟอร�มรูปถ�ายเครื่องปรับอากาศ  2 แผ�น 
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- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเครื่องปรับอากาศ (AIR - 03)  
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- ตัวอย�างการกรอกข�อมูลแบบรายการตอบรับผลการทดสอบเครื่องปรับอากาศ (AIR - 03)  
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-  ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ&า (AIR - 04) 

       


