
 

 

 
 

 
 
 

 
 

ขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5      

                                          เคร่ืองปรับอากาศ 

(ฉบับราง) 

1 มิถุนายน 2561



 

 

สารบัญ 
 หนา 

 
1. บทนํา 1 
2. ช่ือโครงการ 1 
3. วัตถุประสงค 1 
4. นโยบาย 2 
5. เปาหมายโครงการ 2 
6. แนวทางการดําเนินโครงการ 2 
7. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ 2 
8. การดําเนินโครงการ 2 
9. รายละเอียดการดําเนินโครงการที่ผานมา 3 
10. ข้ันตอนการขอเขารวมโครงการ 4 
11. การสงเคร่ืองปรับอากาศเพื่อทดสอบคาประสิทธิภาพ  13  
12. การทดสอบเคร่ืองปรับอากาศตามมาตรฐาน  14 
13. การกําหนดระดับประสิทธภิาพ 22 
14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา 23 
15. การสุมกลับทดสอบเคร่ืองปรับอากาศที่ไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ    27 

อุปกรณไฟฟา 
16. การโฆษณาประชาสัมพันธ 31 
17. มาตรการสําหรับบริษัทที่ทําผิดขอกําหนดโครงการ 33 
18.  เคร่ืองหมายรับรองเบอร 5 33 
19. หนวยงานและสถานที่ติดตอ 34 
20. เอกสารอางอิง 35 

ภาคผนวก 
 แบบฟอรม กฟผ.  37 
  



 

1 
 

โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  
เครื่องปรับอากาศ 

1. บทนํา 
รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการอนุรักษพลงังาน รณรงคใหประชาชนรูคณุคาและใชไฟฟาอยางประหยดัและมี

ประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปนมาตรการท้ังใหระดับหนวยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองคการของรัฐ ซ่ึงมีบทบาทอยางชัดเจนในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
และสังคม จึงไดศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อหาอุปกรณประสิทธิภาพสูง สําหรับติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ
ไฟฟา ภายใตโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  

ดวยกระทรวงพลังงานไดมอบหมายให กฟผ. ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา โดยมี
จุดมุงหมายใหการใชไฟฟาของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการใช
พลังงานโดยรวมของประเทศ ดวยการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา (ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
หรือ ฉลากเบอร 5) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหมีการผลิต นําเขา จําหนาย เพ่ือใหเกิดการเลือกใชอุปกรณไฟฟา
ประสิทธิภาพสูง จนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา เปนที่เชื่อถือและรูจักกันแพรหลายในปจจุบัน 
 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2538 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เคร่ืองปรับอากาศ ไดเร่ิมเปดตัว
โครงการฯ และไดรับความรวมมือและการสนันสนุนจากบริษัท ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการ
นําเขา เปนผลใหมีการจําหนายเคร่ืองปรับอากาศท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ซ่ึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในดานการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม อีกท้ังสอดคลองกับ
สภาวการณดานเศรษฐกิจและพลังงานในปจจุบัน โดยเปนการสงเสริมใหประชาชนใชไฟฟาอยางมีประสทิธิภาพอัน
จะเปนประโยชนตอประเทศชาติในระยะยาว 

2. ชื่อโครงการ 
ตามท่ี กฟผ. ไดมีการรณรงคใหมีการใชอุปกรณไฟฟาประสิทธิภาพสูง ภายใตสัญลักษณฉลากเบอร 5 โดย

กระทรวงพลังงานมีนโยบายให กฟผ. รณรงคฉลากเบอร 5 ใหเปนท่ีแพรหลายพรอมกับรณรงคใหประชาชนท่ัว
ประเทศรวมใจกันประหยัดพลังงานและมีสวนรวมน้ัน ในป 2550 เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

กฟผ. จึงไดเปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการประชารวมใจ ประหยัดไฟฟา” (Together Conservation) 
เปน “โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5” ภายใตโครงการใหญ “รักพอ ใชพลังงานอยางพอเพียง” 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือผลักดันใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูงขึ้นในประเทศไทย  
3.2 เพ่ือจูงใจและใหขอมูลแกผูบริโภคในการเลอืกซื้ออุปกรณประหยดัพลังงานไฟฟาประสิทธิภาพสูง 
3.3 เพ่ือชวยรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  
3.4 เพ่ือกระตุนและเสริมสรางทัศนคติอันดีในดานการอนุรักษพลังงานของชาติใหแกประชาชนและเยาวชน 
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4. นโยบาย 
4.1  เพื่อผลกัดันใหเกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพขั้นต่ําของอุปกรณไฟฟา (MEPS) 
4.2  การพัฒนาการผลติอุปกรณไฟฟาใหมีประสิทธิภาพสูง นําไปสูการผลติอุปกรณไฟฟาประสิทธิภาพสูง (HEPS) 

5. เปาหมายโครงการ 
รณรงคและผลักดันใหประชาชนเลือกใชเคร่ืองปรับอากาศที่ติดฉลากแสดงระดบัประสทิธิภาพอุปกรณไฟฟา โดย

คํานึงถึงเร่ืองการประหยดัพลังงานไฟฟาเปนหลัก อันจะสงผลรวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติโดยรวม 

6. แนวทางการดําเนินโครงการ 
โครงการฯ เปนภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. สนับสนุนคาใชจาย ไดแก คาทดสอบ คาพิมพฉลาก

แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา คาโฆษณาและประชาสัมพันธ ซึ่ง กฟผ. จะรับภาระคาทดสอบกรณีผูผลิต
ในประเทศสงทดสอบกับโครงการฯ ในคร้ังแรกของรุนน้ันๆ สําหรับกรณี ผูนําเขา และผูผลิตในประเทศท่ีตองการ
สงทดสอบคร้ังที่ 2 ขึ้นไป (รุนเดิม) จะตองรับภาระคาทดสอบเอง 

6.1 กําหนดเกณฑมาตรฐานระดับประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศ และดําเนินการใหมีการติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาของเคร่ืองปรับอากาศที่ผานเกณฑมาตรฐานตามขอกําหนด 

6.2 ดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมลูทีถู่กตองชัดเจนแกประชาชน 
6.3 สงเสริมใหเกดิตลาดอุปกรณไฟฟาประสิทธิภาพสูง 

7. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ 
7.1 เปนการสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลรวมถึง

การประหยัดพลังงานของประเทศชาต ิ
7.2 ประชาชนมีขอมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองปรับอากาศเพ่ิมมากขึ้น 
7.3 สามารถชวยลดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาลงไดในระดับหน่ึง โดยยังคงประสิทธิภาพของการใช

อุปกรณไฟฟาเชนเดิม 
7.4 กอใหเกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในประเทศไทยมากขึ้น 
7.5 เปนอีกทางหนึ่งในการชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลดเงินตราออกตางประเทศและลดการนําเขา

เชื้อเพลิงจากตางประเทศในการผลิตไฟฟา 

8. การดําเนินโครงการ 
8.1 จัดการประชุม ซ่ึงประกอบดวยผูแทนจากกลุมบริษัทผูผลิต นําเขา และจัดจําหนายเคร่ืองปรับอากาศ 

ผูแทนจากหนวยงานทดสอบ และ กฟผ. เพ่ือพิจารณาดําเนินการใหเกิดตลาดเคร่ืองปรับอากาศ
ประสิทธิภาพสูง 

8.2 จัดทําแผนการดําเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเปาหมายการดําเนินการ 
8.3 กําหนดขนาด รุน และรายละเอยีดของเคร่ืองปรับอากาศที่จะดําเนินการทดสอบ 
8.4 สุมตัวอยางจากบริษัทผูผลติฯ และสงหนวยงานทีด่ําเนินการทดสอบ  
8.5 ดําเนินการทดสอบและแจงผลการทดสอบโดยหนวยงานทดสอบ 
8.6 การจัดระดับประสิทธิภาพ และแจงผลทดสอบโดย กฟผ. 
8.7 จัดทําและสงมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา 
8.8 การรณรงค และจูงใจประชาชนใหใชเคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 
8.9 สรุป ประเมินผล และตดิตามผลในระยะยาว 



 

3 
 

9. รายละเอียดการดําเนินโครงการท่ีผานมา 
การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เคร่ืองปรับอากาศ ไดมีการจัดการประชุมและกิจกรรม

อยางตอเนื่อง โดยไดรับความรวมมือจากบริษัทผูผลิต นําเขา และจัดจําหนายเคร่ืองปรับอากาศ โดยโครงการฯ ได
จัดการประชุมคร้ังแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2536 ณ หองประชุม 131 อาคาร ท.100 กฟผ. สํานักงานใหญ ซึ่ง
โครงการฯ ดําเนินการจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2560) เปนระยะเวลาท้ังสิ้น 24 ป  

จากการประชุมหรือกิจกรรมไดมีวาระสําคัญ ดังนี ้

วันที่ 4  เมษายน 2538 กําหนดมาตรฐานการทดสอบ (มอก.1155-2536) และเกณฑระดับประสิทธิภาพ
 (เบอร 5 คา EER ≥10.6 บีทียู/ชั่วโมง/วัตต) และไดกําหนดการเร่ิมติดฉลาก
 แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาคร้ังแรกเพ่ือวางจําหนาย ในเดือน
 มกราคม 2539 

วันที่ 17 กันยายน 2548 กําหนดปรับเกณฑระดับประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศ (Rescale) (เบอร 5 คา 
EER จาก≥10.6 เปน ≥11.0 บีทีย/ูชั่วโมง/วัตต) และไดกําหนดการเร่ิมติดฉลากฯ 
เกณฑพลังงาน ป ค.ศ 2006 (พ.ศ. 2549) เพ่ือวางจําหนาย ในเดือนมกราคม 2549 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ปรับเปลี่ยนรูปแบบฉลากฯ เปน เกณฑพลังงานป 2008 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 กําหนดเกณฑระดับประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศ โดยจําแนกตามขนาด
เคร่ืองปรับอากาศ ไมเกิน 8,000 วัตต และมากกวา 8,000 - 12,000 วัตต 
พรอมปรับเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานเคร่ืองปรับอากาศ (Rescale) 
เฉพาะเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีขนาด ไมเกิน 8,000 วัตต (เบอร 5 คา EER จาก 
≥11.0 เปน ≥11.6 บีทีย/ูชั่วโมง/วัตต) และไดกําหนดการเร่ิมติดฉลากฯ เกณฑ
พลังงาน ป ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) เพ่ือวางจําหนาย ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 

วันที่ 4 กันยายน 2557 กําหนดแยกเกณฑระดับประสิทธิภาพตามชนิดเคร่ืองปรับอากาศ ชนิด 
Variable speed/Inverter และชนิด Fixed speed สําหรับเคร่ืองปรับอากาศ 
ชนิด Variable speed/Inverter ไดกําหนดมาตรฐานการทดสอบ (ISO 5151 
และ ISO 16358-1) เพ่ือหาคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) พรอม
กําหนดเกณฑระดับประสิทธิภาพเบอร 5 (ขนาด ≤ 8,000 วัตต คา SEER 
≥15.00 บีทีย/ูชั่วโมง/วัตต และ ขนาดมากกวา 8,000 - 12,000 วัตต คา SEER 
≥14.00 บีทีย/ูชั่วโมง/วัตต) และไดกําหนดการเร่ิมติดฉลากฯ เกณฑพลังงาน ป 
ค.ศ.2015 (พ.ศ. 2558) เพื่อวางจําหนาย ในวันท่ี 1 มกราคม 2558 พรอม
ปรับเปลี่ยนรูปแบบฉลากฯ นอกจากน้ีกําหนดแผนการปรับเกณฑ (Rescale) 
สําหรับเคร่ืองปรับอากาศชนิด Fixed speed  

วันที่ 27 มิถุนายน 2558  กําหนดมาตรฐานการทดสอบเคร่ืองปรับอากาศ ชนิด Fixed speed (มอก. 1155 
– 2557 มีผลตั้ งแต วันที่  24 กรกฎาคม 2558) และกําหนดเกณฑระดับ
ประสิทธิภาพ เคร่ืองปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter ท่ีเบอร 1 – 4  

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 แจงปรับเปลี่ยนรูปแบบฉลากฯ โดย ลดขนาด 10% และ เพ่ิม QR CODE ซี่ง
 กําหนดเร่ิมติดฉลากฯ รูปแบบดังกลาว ตนป 2559 
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วันที่ 23 มีนาคม 2559 กําหนดเกณฑระดับประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศ ชนิด Fixed speed 
 และไดกําหนดการเร่ิมติดฉลากฯ เกณฑพลังงาน ป ค.ศ.2017 (พ.ศ. 2560) เพ่ือ
 วางจําหนาย ในวันท่ี 1 มกราคม 2560 พรอมกําหนดแผนการปรับเกณฑระดับ
 ประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter เพ่ือเร่ิมติด
 ฉลากฯ และวางจําหนายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 

วันที่ 7 กันยายน 2559  กําหนดปรับเกณฑระดับประสิทธิภาพจากอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานเปน
 คาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สําหรับเคร่ืองปรับอากาศ ชนิด 
 Fixed speed (ขนาด ≤ 8,000 วัตต คา SEER ≥12.85 บีทียู/ชั่วโมง/วัตต 
 และ ขนาดมากกวา 8,000 - 12,000 วัตต คา SEER ≥ 12.40 บีทียู/ชั่วโมง/
 วัตต) และไดกําหนดการเร่ิมติดฉลากฯ เกณฑพลังงาน ป ค.ศ.2017 (พ.ศ. 
 2560) เพ่ือวางจําหนาย ในวันที่ 1 มกราคม 2560 

วันที่ 1 มกราคม 2560  เร่ิมวางจําหนายเคร่ืองปรับอากาศ ชนิด Fixed speed เกณฑพลังงาน ป ค.ศ.
 2017 (พ.ศ. 2560) ซึ่งฉลากฯ ทั้ง ชนิด Fixed speed และชนิด Variable 
 speed/Inverter มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหมเพ่ือสื่อสารใหผูบริโภคเขาใจงายขึน้  

ซี่งขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เคร่ืองปรับอากาศ ยงัคงดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง 

10. ขั้นตอนการขอเขารวมโครงการ 
10.1 ผูผลิต/ผูนําเขา และ/หรือผูจัดจําหนายที่ประสงคเขารวมโครงการฯ* ตองยืนยัน/ยอมรับขอกําหนด

โครงการฯ โดยผูมีอํานาจลงนามหรือผูไดรับมอบอํานาจลงนามพรอมประทับตราบริษัท ในหนังสือ
ยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เคร่ืองปรับอากาศ และสงกลับท่ี ฝาย
ปฏิบัติการดานการใชไฟฟา กฟผ. สํานักงานใหญ ในการขอเขารวมโครงการฯ คร้ังแรก หรือเม่ือ กฟผ. 
ดําเนินการแจงปรับปรุงเพ่ือใหยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ 

10.2  บริษัทตองจัดสงขอมูลบริษัทและขอมูลผลิตภัณฑเคร่ืองปรับอากาศ ตามรุนท่ีตองการขอฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา โดยการจายฉลากฯ เคร่ืองปรับอากาศ กฟผ. ตองทราบผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพพลังงานของเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงในการดําเนินการเพ่ือทราบผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพพลังงานเคร่ืองปรับอากาศ แบงได 3 กรณี ดังนี ้

 1.  กรณีปกติ บริษัทไมมีผลการทดสอบเพื่อหาคาประสิทธิภาพพลังงานเคร่ืองปรับอากาศรุนท่ี
ตองการขอฉลากฯ ตามมาตรฐานการทดสอบหรือจากหองปฏิบัติการท่ี กฟผ. กําหนด บริษัท
จะตองยื่นใบ มอ.4 หรือ มอ.6 และเอกสารประกอบ เพ่ือให กฟผ. ออกใบนําสงผลิตภัณฑ และ
บริษัทจะตองสงตัวอยางเคร่ืองปรับอากาศทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงานกับหองปฏิบัตกิาร
ที่ กฟผ. กําหนด ตอไป  

 2.  กรณียื่นผลการทดสอบ บริษัทมีผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานเคร่ืองปรับอากาศ 
เปนไปตามมาตรฐานการทดสอบ หัวขอ 12.1 และทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบที่ไดรับ
การรับรองตาม มอก. 17025–2548 บริษัทยื่นผลการทดสอบ โดยผลการทดสอบตองมีอายุ
ไมเกิน 2 ป นับจากวันที่แจงผลการทดสอบตามใบรายงานผลการทดสอบพรอมกับยื่นใบ มอ.4 
หรือ มอ.6 และเอกสารประกอบ เพื่อให กฟผ. ดําเนินการแจงผลทดสอบ ทั้งน้ีผลการทดสอบ
ขนาดขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิตองไมนอยกวา 95% ของคา Nameplate (ขีด
ความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองท่ีระบ)ุ 
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3.  กรณีเรงดวน บริษัทไมมีผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพพลังงานเคร่ืองปรับอากาศรุนที่
ตองการขอฉลากฯ ตามมาตรฐานการทดสอบหรือจากหองปฏิบัติการท่ี กฟผ. กําหนด และรุน
น้ันยังไมไดรับใบ มอ.4 หรือ มอ.6 ดังน้ันบริษัทจะตองยื่นใบ มอ.3 หรือ มอ.5 และเอกสาร
ประกอบ เพื่อให กฟผ. ออกใบนําสงผลิตภัณฑเพ่ือทดสอบใหกับหองปฏิบัติการท่ี กฟผ. 
กําหนด และบริษัทจะตองสงตัวอยางเคร่ืองปรับอากาศเขาทดสอบหาคาประสิทธิภาพ
พลังงานตอไป โดยกรณีน้ีบริษัทจะเปนผูรับภาระคาทดสอบใหแกหองปฏิบัติการท่ี กฟผ. 
กําหนด ซึ่งเม่ือบริษัทไดรับใบ มอ.4 หรือ มอ.6 และยื่นใหแก กฟผ. แลว กฟผ. จะดําเนินการ
จายฉลากฯ ตอไป แตหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนาฉลากฯ ทางบริษัทตองเปนผูรับภาระ
คาใชจายเร่ืองฉลากฯ 

 บริษัทตองแสดงรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรม กฟผ. และสงเอกสารประกอบ ดังน้ี   

   -   หนังสือขอเขารวมโครงการฯ (ใบปะหนา) ลงนามบริษัท 

แบบฟอรม กฟผ. (สามารถดูไดในภาคผนวก) 
-   แบบแจงความจํานงเขารวมโครงการ (AIR – 01)**    

 -   แบบรายการขอมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบเคร่ืองปรับอากาศ (AIR – 02)***   
 -  แบบฟอรมรายละเอียดเคร่ืองปรับอากาศ (AIR – 02A)   
 - แบบฟอรมรูปถายเคร่ืองปรับอากาศ  

เอกสารประกอบ 

- ใบรับแจงประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (ร.ง.2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(ร.ง.4) หรือใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) หรือ
ใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

-  ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภพ.20) 

- หนังสือรับรองจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 

- หนังสือมอบอํานาจ**** 

- ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน 
(มอ.4) ในกรณีผลิตในประเทศ หรือใบอนุญาตทํา ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎกีา
กําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพ่ือจําหนายในราชอาณาจักร (มอ.6) ในกรณีนําเขา 

-  รายละเอียดของเคร่ืองปรับอากาศ ตาม มอก. 2134 – 2553 ภาคผนวก ก.  
-  ขอมูลทางไฟฟาและแบบคอมเพรสเซอร ทั้งน้ี คอมเพรสเซอร ท่ีมีคุณลักษณะอยูในขอบขาย

 ตามมาตรฐาน มอก. 812 - 2548 หรือ มอก. 812 – 2558 ตองไดรับใบอนุญาตทํา
 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานดังกลาว 

-  ขอมูลทางไฟฟาและแบบโครงสราง พัดลมแฟนคอยล พัดลมคอนเดนซิง แผงแฟนคอยล และ
 แผงคอนเดนซิง 

-  ผลการทดสอบเครื่องปรับอากาศเพื ่อหาคาประสิทธิภาพพลังงานจากหองปฏิบัติการ
 ทดสอบท่ีไดรับการรับรองตาม มอก. 17025 – 2548 ที่ไดขอบขายตามขอที่ 12.1 และ
 ทดสอบตามมาตรฐานที่ กฟผ. กําหนด โดยผลการทดสอบตองไมเกิน 2 ป นับจากวันแจง
 ผลการทดสอบตามใบรายงานผลการทดสอบ (กรณียื่นผลการทดสอบ)  
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-  คําขอรับใบอนุญาตทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตาม
 มาตรฐาน (มอ.3) ในกรณีผลิตในประเทศ หรือคําขอรับใบอนุญาตทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่
 มีพระราชกฤษฎีกากําหนดตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพื่อจําหนายในราชอาณาจักร (มอ.5) 
 ในกรณีนําเขา (สําหรับกรณีเรงดวน) 

หมายเหตุ   
 *  ผูผลิต/ผูนําเขา และ/หรือผูจัดจําหนายที่ประสงคเขารวมโครงการฯ ซึ่งรวมถึงบริษัทผูผลิต บริษัท

 ผูรับจางผลิตและบริษัทผูจางผลิต ตองยนืยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ  
 **  บริษัทรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturer - OEM) กรอกรายละเอียดตาม

 แบบฟอรม AIR - 01 ของทั้งบริษัทผูรับจางผลิตและบริษัทผูจางผลิตพรอมทั้งสงเอกสารการจด  
 ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 

 *** ในกรณีบริษัทตองการขอฉลากฯ เคร่ืองปรับอากาศโดยวิธีเทียบรุน ใชผลการทดสอบ
 เคร่ืองปรับอากาศเพียง 1 รุน เปนคาแทนผลการทดสอบเคร่ืองปรับอากาศรุนอ่ืนๆ เง่ือนไข
 เปนไปตามขอที ่11 สามารถระบุในแบบฟอรม AIR-02 

 ****เอกสารยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ รวมท้ังเอกสารการขอสงทดสอบ การขอฉลากฯ 
 หรือเอกสารที่ยื่นกับโครงการฯ น้ัน ตองลงนาม โดยผูมีอํานาจลงนามหรือผูไดรับมอบอํานาจ 
 กรณีลงนามโดยผูไดรับมอบอํานาจ บริษัทตองสงหนังสือมอบอํานาจให กฟผ. ทุกคร้ังท่ีมีการ
 เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมผูไดรับมอบอํานาจ  

 -  ใบ ร.ง.2, ร.ง.4, กนอ., ภพ.20 หนังสือรับรองจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (ตามประมวล
 กฎหมายแพงและพาณิชย) และหนังสือรับรองการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา สงในคร้ัง
 แรกท่ีเขารวมโครงการฯ และสงเอกสารปรับปรุงขอมูล (Update) ให กฟผ. เปนรายป และใน
 กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ บริษัทตองแจงและสงขอมูลเพ่ิมเตมิ
 ใหกับ กฟผ. 

10.3 กฟผ. กําหนดวัน เวลา สงตัวอยางทดสอบและนัดวันทดสอบเคร่ืองปรับอากาศที่หนวยงานทดสอบ 
(ยกเวนกรณียื่นผลการทดสอบ) 
 หลังจาก กฟผ. ตรวจสอบขอบขายเคร่ืองปรับอากาศที่สามารถเขารวมโครงการฯ เปนไปตามขอ
ที่ 11 พรอมพิจารณาการรับภาระคาใชจาย เปนไปตามขอที ่10.11 และรายละเอียดเอกสารวาครบถวน
และถูกตองหรือไม ซ่ึงถาเอกสารครบถวนและถูกตองเรียบรอยแลว กฟผ. จะนัดวันสงตัวอยางและวัน
ทดสอบเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงบริษัทตองดําเนินการสงตัวอยางเคร่ืองปรับอากาศที่หนวยงานทดสอบ 
รายละเอียดการสงเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือเขารวมโครงการฯ เปนไปตามขอท่ี 11 

10.4 หนวยงานทดสอบ ทดสอบตัวอยางเคร่ืองปรับอากาศ ตามมาตรฐานการทดสอบท่ี กฟผ. กําหนด 
(ตามขอที่ 12.1) (ยกเวนกรณียื่นผลการทดสอบ) 

 หลังจาก กฟผ. กําหนดวันทดสอบแลว ใหหนวยงานทดสอบเปนผูดําเนินการติดตั้ ง
เคร่ืองปรับอากาศที่หองทดสอบ ซ่ึงเม่ือติดตั้งและเคร่ืองปรับอากาศเดินเคร่ืองคงที่แลว หนวยงาน
ทดสอบจะเปนผูดําเนินการทดสอบ/บันทึกขอมูล โดยหามผูแทนจากบริษัทอยูในหองทดสอบตาม
ขอกําหนดของหนวยงานทดสอบ ทั้งน้ีใหผูแทนจากบริษัทดําเนินการตามที่หนวยงานทดสอบกําหนด 
ดังนี ้  

1) ติดตั้ง Filter และ Capillary tube ที่เคร่ืองปรับอากาศใหเรียบรอยและอยูในสภาพ
เดียวกันกับที่วางจําหนายทุกประการ 
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2) หากเคร่ืองปรับอากาศรุนที่จะทดสอบมีอุปกรณประกอบ เชน เคร่ืองฟอกอากาศ บริษัท
ตองติดตั้งใหอยูในสภาพเดียวกันกับที่วางจําหนายทุกประการ (หมายเหตุทั้งนี้การระบาย
อากาศของเคร่ืองปรับอากาศตองเปนไปตาม  มอก. 1155-2557 และ มอก. 2134-2553) 

3) เคร่ืองปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter ผูแทนจากบริษัทตองแจงขอมูลใน
การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อดําเนินการทดสอบท่ี Half Load 

4) ผูแทนจากบริษัทจะตองดําเนินการตรงตามเวลาท่ีกําหนดอยางเครงครัด มิฉะน้ัน 
หนวยงานทดสอบจะดําเนินการยกเลิกการทดสอบทันท ี

5) ใหนําอุปกรณที่จําเปนตองใชในการติดตั้ง เชน Manifold gauge, Refrigerant และชุด
เคร่ืองมือท่ีใชในการติดตั้งเขามาใหพรอม 

หมายเหต ุ  

- กรณีท่ีบริษัทสงเคร่ืองปรับอากาศเขาทดสอบในคราวเดียวกันหลายรุน กฟผ. จะใหทดสอบ
 เพียง 2 รุนกอนเทาน้ัน โดยมีขอกําหนดการพิจารณา คือ  

-  ถาทดสอบเคร่ืองปรับอากาศ 2 รุนแรกผาน กฟผ. จะใหทดสอบรุนอื่นๆ ได 
-  ถาทดสอบเคร่ืองปรับอากาศ 2 รุนแรกไมผาน กฟผ. จะไมทดสอบรุนอ่ืนๆ 

-  เ ม่ือทดสอบตัวอยางเค ร่ืองป รับอากาศแลว เส ร็จ ขอ ใหบ ริษัทติดตอ รับตัวอย า ง
 เคร่ืองปรับอากาศที่ทดสอบคืนหลังจากท่ีทําการทดสอบแลวเสร็จภายในระยะเวลา 10 วัน 

10.5 หนวยงานทดสอบแจงผลการทดสอบเคร่ืองปรับอากาศให กฟผ. ทราบ 

10.6 กฟผ. แจงผลการทดสอบเคร่ืองปรับอากาศใหบริษทัทราบ 
  กฟผ. จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจงผลการทดสอบพรอมระดับประสิทธิภาพใหบริษัท

ทราบ โดยการกําหนดระดับประสิทธิภาพ เปนไปตามขอที่ 13 

หมายเหต ุ
 - เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีผลการทดสอบคาความรอนแฝง (Latent heat) มีคาเทากับศูนย 

สําหรับการทดสอบใน mode Full Load ซ่ึงเปนไปตาม มอก. 1155-2536 แตไมเหมาะกับ
การใชงานกับหองท่ีมีคนอยูอาศัย ตามมติที่ประชุม กว. คณะที่ 115 คร้ังท่ี 110-2/2549 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ซึ่ง กฟผ. จะไมออกฉลากฯ ให แตออกผลทดสอบใหได ซ่ึงหาก
ภายหลังบริษัทตองการทดสอบตั้งแตคร้ังที่ 2 ขึ้นไป บริษัทตองรับภาระคาใชจายในการ
ทดสอบ 

-  กรณีบริษัทเปนผูรับภาระคาใชจายการทดสอบ บริษัทตองดําเนินการชําระเงินใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน หลังจากไดรับใบแจงคาบริการทดสอบจากหนวยงานทดสอบ หากยังไมชําระ
เงินท่ีหนวยงานทดสอบ กฟผ.จะยังไมแจงผลการทดสอบใหกับบริษัทและไมทดสอบ
เคร่ืองปรับอากาศรุนอ่ืนดวย 

10.7 บริษัทตอบรับผลการทดสอบและแจงแผนการผลติรายเดือน  

  เมื่อบริษัทไดรับแจงผลการทดสอบแลว บริษัทตองทําหนังสือตอบรับผลการทดสอบให กฟผ. 
ไมวาจะรับผลการทดสอบหรือไมรับผลการทดสอบก็ตาม ซ่ึงในกรณีบริษัทตองการขอฉลากฯ ให
บริษัทแจงความตองการพรอมขอมูลการผลิตให กฟผ. ทราบ 

 การตอบรับผลทดสอบแบงเปน 2 กรณี คือ 
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กรณีที่ 1 บริษัทรับผลทดสอบ 

  บริษัทรับผลทดสอบและตองการติดฉลากฯ โดยสงแบบฟอรม ของ กฟผ. ดังนี้ 

 -  แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเคร่ืองปรับอากาศ (AIR - 03) ซ่ึงบริษัทตองยนืยันคาท่ีได
จากการทดสอบพรอมระบุคาท่ีตองการระบุหนาฉลากฯ โดยบริษัทสามารถสําแดงคา 
(declare) เพ่ือระบุคาหนาฉลากฯ ได ดังน้ี  

  ตารางที่ 1 คาที่สามารถสําแดงคา (declare) เพ่ือระบุคาหนาฉลากฯ ได 

ขอ รายการ การระบุคาหนาฉลากฯ (declare) 

1 
ประสทิธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 
(SEER) 

ไมเกิน รอยละ 105 ของผลทดสอบจริง 
2 

ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิ  
(บทีียู/ชั่วโมง) 

3 กําลังไฟฟา (วัตต)  ไมนอยกวา รอยละ 95 ของผลทดสอบจริง 

หมายเหตุ   

 คาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) ที่ระบุตองอยูในชวงเกณฑระดับ
ประสทิธิภาพจากผลทดสอบจริง (เบอร)  

 ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิและกําลังไฟฟาที่สามารถระบุคาไดนั้น เปน
คาที่ไดจากการทดสอบเคร่ืองปรับอากาศทํางานเต็มท่ี (Full load) ที่อุณหภูมิ
ภายนอก 35 ºC อุณหภูมิภายใน 27 ºC  

 -  ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเขาเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา (AIR - 04)  

โดยสงแบบฟอรม AIR – 03 และ AIR – 04 ให กฟผ. ภายใน 20 วันหลังจาก กฟผ. แจงผล
อยางเปนทางการ หากพนกําหนดน้ี กฟผ. ถือวา บริษทัไมตอบรับผล จะเปนไปตามเงื่อนไขโครงการฯ 
ตามขอ 10.7 กรณีท่ี 2 

กรณีที่ 2 บริษัทไมรับผลทดสอบ 

 บริษัทกรอกแบบรายการตอบรับผลการทดสอบเคร่ืองปรับอากาศ (AIR - 03) ระบุไมยินดี
ตอบรับผลการทดสอบ พรอมระบุสาเหตุท่ีไมรับผลการทดสอบ 

หมายเหต ุกรณี กฟผ. เปนผูรับภาระคาใชจายในการทดสอบ หากบริษทัไมรับผลการทดสอบ กฟผ. 
ดําเนินการเร่ืองคาทดสอบ ดังน้ี 
 กรณีบริษัทไมรับผลทดสอบและตองการปรับปรุงเพ่ือสงทดสอบใหม ในรุนเดิม บริษัท

จะตองเปนผูรับภาระคาใชจายในการทดสอบคร้ังตอไป (คร้ังที่ 2 ขึ้นไป)  
 กรณีบริษัทไมรับผลทดสอบ และไมปรับปรุงเคร่ืองปรับอากาศ หากบริษัทตองการสง

เคร่ืองปรับอากาศทดสอบรุนใหม บริษัทจะตองเปนผูรับภาระคาใชจายในการทดสอบเพ่ือ
ชดเชยเคร่ืองปรับอากาศในรุนเดิมท่ีไมรับผลการทดสอบ 

 กรณีบริษัท ไมตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนด กฟผ. สงวนสิทธ์ิในการรักษา
สภาพผลการทดสอบนั้นเปนระยะเวลา 3 เดือน หลังจากน้ันบริษัทไมสามารถใชผลการ
ทดสอบดังกลาวไดอีก และตองรับผิดชอบคาทดสอบดวย 
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10.8 กฟผ. สั่งพิมพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา ตามขอมูลทีย่ืนยันในแบบรายการตอบรับ
ผลการทดสอบเคร่ืองปรับอากาศ (AIR - 03) และแบบการขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณไฟฟา (AIR - 04) ทั้งน้ี ชื่อรุน ชื่อรุนแฟนคอยล ชื่อรุนคอนเดนซิง ชื่อคอมเพรสเซอร คา
ประสิทธิภาพพลังงาน จะตองเปนชื่อและคาเดียวกับท่ีแจงตอ กฟผ. รวมทั้งจะตองตรงตามชื่อ มอก. 
และตามเอกสารสงเสริมการขายท่ีโฆษณาตอผูบริโภค  

10.9 บริษัทรับมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา ตามวันที ่กฟผ. แจง มอบฉลากฯ  

10.10 ขอปฏบิตัิในการรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา หลังจากผานการทดสอบ 
10.10.1 หลังจากไดรับฉลากฯ บริษัทจะตองติดฉลากฯ ท่ีเคร่ืองปรับอากาศในรุนน้ันๆ ภายใน

ระยะเวลา 1 เดือน  
10.10.2 บริษัทตองติดฉลากฯ ในรุนที่ กฟผ. รับรองใหตรงกับรุนตาม มอก. และจะตองจัดทํา
  เอกสารสงเสริมการขาย และโฆษณาตอผูบริโภคในชื่อเดียวกัน โดยการโฆษณาและ
  ประชาสัมพันธเปนไปตามขอท่ี 16 
10.10.3 บริษัทที่ไดรับฉลากฯ แลว ตองติดฉลากฯ ใหตรงตามรุนท่ีผานการทดสอบและตรงชุด
  กัน โดย 1 ชุด มีฉลากฯ 2 ดวง โดยใหติดฉลากฯ 1 ดวง ท่ีแฟนคอยล และอีก 1 ดวง ท่ี
  ชุดคอนเดนซิง บริเวณมุมบนขวาของเคร่ืองปรับอากาศ  
10.10.4 บริษัท ไมส ามารถ จัดทํ าฉลากฯ  เ อง ไมว ากร ณีใดๆ ฉลากฯ  ท่ี นํ า ไปติดบน

เคร่ืองปรับอากาศตองขอรับจาก กฟผ. เทานั้น เปนไปตามขอที ่18 
10.10.5 การขอฉลากฯ ใหขอไดอยางตอเน่ือง หามขอเพื่อนําไปกักตุน เน่ืองจาก กฟผ. ตอง

เปลี่ยนหนาฉลากฯ ตามการเปลี่ยนแปลงของคาไฟฟา, เปลี่ยนป ค.ศ. หรือดําเนิน
มาตรการลงโทษในสุมกลับทดสอบ เปนตน และเครื่องปรับอากาศรุนใดได หยุดขอ
ฉลากฯ เกิน 2 ป จะยกเลิกฉลากฯ ในรุนน้ันๆ 

10.10.6 กรณีที่บริษัทตองการเปลี่ยนชื่อรุนกอนแจง กฟผ. สั่งพิมพฉลาก ใหบริษัททําหนังสือเพ่ือ
  เปลี่ยนชื่อรุนแจง สมอ. เพ่ือขอเอกสาร มอก. ชื่อรุนใหมและทําหนังสือเปลี่ยนชื่อรุน
  ดังกลาวแจง กฟผ. 
10.10.7 ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุน (ตัวอยางทดสอบฯ) ถามีการเปลี่ยนแปลงสวน
  ประกอบอยางใดอยางหน่ึงของรุนนั้นๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะตองสงมาทดสอบใหม
  ตามขั้นตอนการทดสอบถามิไดแจงถือวาผิดขอกําหนดของโครงการฯ 
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10.11 การรับภาระคาใชจาย 

10.11.1 คาทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศ 

กฟผ. รับภาระคาทดสอบในกรณี ดังนี ้

-  บริษัทผูผลิตในประเทศและไมมีผลการทดสอบตามขอกําหนดโครงการฯ กฟผ. จะ
ดําเนินการสงทดสอบและรับภาระคาทดสอบในการสงตัวอยางทดสอบคร้ังแรกของรุน
ทั้ ง น้ี เ ค ร่ือ งป รับ อากาศ รุ น ท่ี ต อ งก ารข อฉ ลากฯ  ต อ ง ได รั บ ใบ อ นุญา ตทํ า
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาขอกําหนดใหเปนไปตามมาตรฐาน (แบบ 
มอ.4 หรือ มอ.6) แลวเทาน้ัน 

บริษัท รับภาระคาทดสอบในกรณี ดงันี ้
- ผูนําเขา : รับภาระคาทดสอบเองทัง้หมด 
- ผูผลติในประเทศ : รับภาระคาทดสอบในกรณีตอไปน้ี 

 กรณีบริษัทตองการทดสอบนอกเวลาราชการหรือวันหยดุราชการ  
 กรณีบริษัทสงตัวอยางทดสอบเคร่ืองปรับอากาศรุนเดิม คร้ังที่  2 ขึ้นไป 

เน่ืองจากการสงตัวอยางทดสอบเคร่ืองปรับอากาศคร้ังแรกไมผานเกณฑ
ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ หรือผานเกณฑประสิทธิภาพพลังงานแต
ไมพอใจผลทดสอบ ตองการปรับปรุงและสงทดสอบใหมในรุนเดิม การสง
ทดสอบคร้ังท่ี 2 ขึ้นไปบริษัทตองรับภาระคาทดสอบเพ่ือชดเชยกับการทดสอบ
คร้ังแรก 

 กรณีบริษัทไมผานเกณฑประสิทธิภาพพลงังานของโครงการฯ ในการสงทดสอบ
คร้ังแรก และไมมีการปรับปรุงรุนเดิมเพ่ือทดสอบใหม บริษัทตองรับภาระคา
ทดสอบรุนอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุนเดิม 

 บริษัทตองแจงยืนยันผลการทดสอบ และแจงจํานวนการขอฉลากฯ ภายใน 20 
วัน นับจากวันที่ กฟผ. แจงยืนยันผลทดสอบ หากบริษัทตอบรับผลการทดสอบ
แตยังไมขอรับฉลากฯ กฟผ. สงวนสิทธ์ิในการรักษาสภาพผลการทดสอบน้ันเปน
ระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นบริษัทไมสามารถใชผลการทดสอบดังกลาวได
อีก และตองรับผิดชอบคาทดสอบดวย 

 กรณีที่เคร่ืองปรับอากาศน้ันเปนเคร่ืองที่ผลิตจากบริษัทผูรับจางผลิต (OEM) ถา
หากสงตัวอยางเคร่ืองปรับอากาศทดสอบแลวไมผานเกณฑการพิจารณา บริษัท
ผูรับจางผลิต (OEM) ตองเปนผูรับภาระคาทดสอบ 

 กรณีบริษัทแจงสั่งพิมพฉลากฯ แตบริษัทไมมารับฉลากฯ ภายใน 15 วันทําการ 
นับจากวันที่ กฟผ. แจงรับฉลากฯ บริษัทตองรับผิดชอบคาทดสอบ 

 กรณีที่บริษทัทดสอบผานเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ แลว
ไมขอฉลากฯ หรือไดรับฉลากฯ แลว แตไมดําเนินการผลิต บริษัทตองรับผดิชอบ
คาทดสอบ 
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10.11.2 คาพิมพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา : กฟผ. เปนผูรับภาระคาใชจายใน
การจัดทําฉลากฯ ท้ังหมด ยกเวนกรณี ตอไปนี ้
 กฟผ. ไดจัดทําฉลากฯ ตามที่บริษัทแจงสั่งพิมพฉลากฯ แตบริษัทไมมารับฉลากฯ 

ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ กฟผ. แจงรับฉลากฯ บริษัทตองเปน
ผูรับภาระคาใชจายในการจัดทําฉลากฯ ทั้งหมด  
 หลังจากไดรับฉลากฯ แลวแตบริษัทไมมีการผลิต บริษัทตองรับผิดชอบคาใชจาย

ในการจัดทําฉลากฯ ทั้งหมด 
 กรณีที่ กฟผ. จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจงสั่งพิมพฉลากฯ แตบริษัทตองการ

เปลี่ยนชื่อรุน  บริษัทจะตองแสดงเอกสาร มอก. ชื่อรุนใหมจาก สมอ. พรอมทํา
หนังสือขอเปลี่ยนชื่อรุนดังกลาวแจงมายัง กฟผ. เพ่ือจัดทําฉลากฯ ใหม ทั้งน้ี 
บริษัทตองเปนผูรับภาระคาใชจายในการจัดทําฉลากฯ ที่ กฟผ. จัดพิมพแลว
ท้ังหมด 
 กรณีท่ี กฟผ. ไดจัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจงสั่งพิมพฉลากฯ แตมีความ

ผิดพลาดที่เกิดจากบริษัท บริษัทตองเปนผูรับภาระคาใชจายในการจัดทําฉลากฯ 
ท่ี กฟผ. จัดพิมพแลวทั้งหมด 
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ข้ันตอนการขอเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เครือ่งปรับอากาศ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รับผล 

ไมรับผล 

กรณีบริษัทตองการทดสอบ
เคร่ืองปรับอากาศใหมและจะ

สงทดสอบคร้ังที่ 2 ข้ึนไป 
บริษัทตองออกคาใชจาย

ท้ังหมด 

บริษัท ตอบรับผลการทดสอบ (AIR-03) 
และแจงแผนการผลิตรายเดือน (AIR-04) 

 

บริษัทยื่นเอกสารแบบแจงความจํานงขอเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย 
- แบบฟอรม กฟผ. : AIR-01, AIR-02, AIR-02A, รูปถาย 
- ใบ มอ.4 หรือ มอ.6, ภาคผนวก ก ตาม มอก. 2134–2553,  
  ขอมูลทางไฟฟาและแบบคอมเพรสเซอร, ขอมูลทางไฟฟาและแบบพัดลมแฟนคอยล,  
  ขอมูลทางไฟฟาและแบบพัดลมคอนเดนซงิ, แบบแผงแฟนคอยล, แบบแผงคอนเดนซงิ 
- ผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานเคร่ืองปรับอากาศ (เฉพาะกรณียื่นผลการทดสอบ) 
- ใบ มอ.3 หรือ มอ.5 (เฉพาะกรณีเรงดวน) 
- ร.ง. 2 หรือ ร.ง.4 หรือ กนอ.,  ภ.พ.20, หนังสือรับรองจดทะเบียนเปนนิติบุคคล หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา(สงคร้ังแรกและUpdate ให กฟผ.รายป) และใบมอบอํานาจ****  

 

หนวยงานทดสอบ ทดสอบตัวอยางเคร่ืองปรับอากาศ ตามมาตรฐาน ที่ กฟผ. กําหนด (ยกเวนกรณียื่นผลการทดสอบ) 

หนวยงานทดสอบแจงผลการทดสอบให กฟผ. ทราบ (ยกเวนกรณีย่ืนผลการทดสอบ) 
 

กฟผ. แจงผลการทดสอบให บริษัท ทราบ 

กฟผ. นัดวันสงตัวอยางทดสอบและนัดวันทดสอบเคร่ืองปรับอากาศที่หนวยงานทดสอบ (ยกเวนกรณีย่ืนผลการทดสอบ) 
 

บริษัทรับมอบฉลากฯ 

กฟผ. ส่ังพิมพฉลากฯ ตามขอมูล แบบฟอรม AIR-03 และ AIR-04 

บริษัทลงนามยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ  
ในการขอเขารวมโครงการฯ คร้ังแรก หรือ กฟผ. แจงปรับปรุงขอกําหนดโครงการฯ 

กฟผ. ตรวจสอบเอกสารวา
ครบถวนและถูกตองหรือไม 

 

ใช 

ไมใช 
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11. การสงเคร่ืองปรับอากาศเพื่อทดสอบคาประสิทธิภาพ 

   ขอบขายเคร่ืองปรับอากาศทีส่ามารถเขารวมโครงการฯ มีดังนี ้ 
- เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ระบายความรอนดวยอากาศ ตามประเภท ดังน้ี 

1. แขวนและตดิตัง้ท่ีพ้ืน (Floor/Ceiling Type) 
2. ตดิผนงั (Wall Type) 
3. เปลือย (Concealed/Duct Type) 
4. ฝงเพดาน (Cassette Type) 
5. แบบตู (Floor Standing Type) 

- ขนาดขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองไมเกิน 40,944 บีทียู/ชั่วโมง หรือ ไมเกิน 12,000 วัตต  

- เคร่ืองปรับอากาศที่ผลิตท้ังในประเทศหรือนําเขา เพ่ือจําหนายในประเทศไทย  

- ไมเปนรุนที่ไมผานเกณฑการสุมทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟาของโครงการฯ ภายใน 1 ป นับจาก
การแจงผลสุมกลับทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟา 

ทั้งน้ี เคร่ืองปรับอากาศดังกลาวตองผานการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2134 - 2553 
(เคร่ืองปรับอากาศสําหรับหอง : ประสิทธิภาพพลังงาน) 

 การสงตัวอยางทดสอบ บริษัทจะตองสงเคร่ืองปรับอากาศ ตาม วัน เวลาที่กําหนด ที่หนวยงานทดสอบ  
โดยการสงทดสอบแบงออกเปน  2 กรณี คือ 

กรณีที่ 1  การสงทดสอบแบบปกต ิ 
บริษทัสงทดสอบตัวอยางเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือทดสอบจํานวน 1 ชุด (แฟนคอยลและคอนเดนซิง) 
ตอ 1 รุน ซึ่งตองมลัีกษณะเหมือนกันกบัผลิตภัณฑทีจ่ะผลิตเพ่ือจําหนายจริง  

กรณีที่ 2  การสงทดสอบเพ่ือเทียบรุน 
การเทียบรุน หมายถึง การใชผลการทดสอบเคร่ืองปรับอากาศเพียง 1 รุน เปนคาแทนผลการ
ทดสอบเคร่ืองปรับอากาศรุนอื่นๆ ได ในการขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา 
เคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงเคร่ืองปรับอากาศทีเ่ทียบรุนกันได  
1) ตองไมเปลี่ยนแปลงอุปกรณหลัก 3 รายการ จากรุนท่ีเปนตัวหลัก (Main model)  ไดแก 
 1. ขนาดคอนเดนซิง 
 2. ขนาดแฟนคอยล 
 3. ใบพัด 
2) สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลผลิตภัณฑ หรือเปลี่ยนโมเดลที่เทียบเทา จากรุนที่เปนตัวหลัก 
(Main model) ซ่ึงรายละเอียดของเคร่ืองปรับอากาศ ตาม มอก.2134 – 2553 ภาค ผนวก ก. 
เปลี่ยนแปลงไดดังนี้ 
 1. ชื่อแบบรุนของชุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยล 
 2. มอเตอรคอมเพรสเซอร 
 3. มอเตอรพัดลมของชุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยล 
ทัง้น้ีบริษัทตองสงขอมูลทางไฟฟาและแบบโครงสราง มอเตอรคอมเพรสเซอร มอเตอรพัดลม
แฟนคอยล พัดลมคอนเดนซิง ที ่เปลี ่ยนแปลงใหชัดเจน รวมทั้งใบมอ. 4 หรือ มอ.6 
เพ่ือให กฟผ. ดําเนินการพิจารณาและเลือกรุนที่เปนตัวหลัก (Main model) การเทียบรุน
สามารถเทียบรุนไดไมจํากัดจํานวน ทั้งในคราวเดียวกันและย่ืนขอเทียบรุนในภายหลัง  
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โดย กฟผ. กําหนดตัวหลัก (Main model) ในการยื่นขอเทียบรุนในภายหลัง ตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

- ตองเปนรุนที่มีการขอฉลากฯ  ในชวงเวลาที่มีการขอเทียบรุน 
- ตองเปนรุนที่มีการทดสอบจริง โดยสามารถใชผลการทดสอบของตัวหลัก 

 (Main model) ไดไมเกิน 2 ป นับจากวันแจงผลการทดสอบ จนถึงวันท่ีขอเทียบรุน 
- ตัวหลัก (Main model) ตองไมเปนรุนท่ีไมผานเกณฑการสุมทดสอบประสิทธิภาพ

การใชไฟฟาของโครงการฯ  
หมายเหต ุ - การเทียบรุน สามารถเทียบไดกับรุนที่มีการสงทดสอบกรณีปกติและยื่นผลการทดสอบ 
  - กรณีเทียบรุนที่มีการสงทดสอบกรณีปกต ิกฟผ. จะดําเนินการสุมเลือกเคร่ืองปรับอากาศ 1 รุน 

  ทดสอบคาประสิทธิภาพพลังงาน เพ่ือเปนคาแทนผลการทดสอบเคร่ืองปรับอากาศรุนอืน่ๆ ซึ่ง
  ถือวาเปนตัวหลัก 

   - หากบริษัทตองการสงเคร่ืองปรับอากาศทดสอบที่มีคุณสมบัติเหมือนเดิม คือไมเปลี่ยนแปลง
  อุปกรณหลัก 5 รายการ ไดแก คอมเพรสเซอร ขนาดคอนเดนซิง ขนาดแฟนคอยล 
  มอเตอรพัดลม และใบพัด ซ่ึงถือวาเปนรุนเดิม บริษัทตองเปนผูรับภาระคาทดสอบเอง 

12. การทดสอบเคร่ืองปรับอากาศตามมาตรฐาน  
การทดสอบเคร่ืองปรับอากาศ ดําเนินการทดสอบท่ีหนวยงานทดสอบ หองปฏิบัติการทดสอบที่ไดรับการ

รับรองตาม มอก.17025-2548 ซ่ึงหองปฏิบัติการทดสอบมีระบบการควบคุมเสถียรภาพทางไฟฟา เชน 
แรงดันไฟฟา ความถี่ และมีระบบควบคุมสภาวะแวดลอม เพ่ือเปนการควบคุมการทดสอบใหอยูในสภาวะเดยีวโดย
ตลอดการทดสอบ  

12.1 มาตรฐานการทดสอบ 
มาตรฐานท่ีเก่ียวของในการทดสอบเคร่ืองปรับอากาศ ชนิด Fixed Speed และ Variable 

speed/Inverter 

- มอก. 2710–2558 เคร่ืองปรับอากาศและปมความรอน – แบบไมมีทอสงลม การทดสอบ
 และการระบุสําหรับสมรรถนะ หรือ 

- ISO 5151 : 2010 Non - ducted air conditioners and heat pumps - Testing 
and rating for performance (การทดสอบและการระบุสําหรับสมรรถนะ) 

- มอก. 2714 เลม 1–2558 เคร่ืองปรับอากาศแบบระบายความรอนดวยอากาศและปม
ความรอนแบบอากาศสูอากาศ – วิธีการทดสอบและคํานวณปจจัยดานสมรรถนะตาม
ฤดูกาล เลม 1 ปจจัยดานสมรรถนะในการทําความเย็นตามฤดูกาล 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 (วิธีการทดสอบและคํานวณปจจัยดาน
สมรรถนะตามฤดูกาล) 

- ขอกําหนดโครงการฉลากประหยดัไฟฟาเบอร 5 เคร่ืองปรับอากาศ 
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หมายเหต ุ - สําหรับเคร่ืองปรับอากาศ ชนิด Fixed speed สามารถยื่นผลการทดสอบที่ทดสอบตาม 
มอก. 1155-2557 เคร่ืองปรับอากาศสําหรับหอง แบบแยกสวน หรือ มอก. 2134-2553  
เคร่ืองปรับอากาศสําหรับหอง : ประสิทธิภาพพลังงาน ได โดย กฟผ. จะนําคาจากผลการ
ทดสอบดังกลาว คํานวณเพ่ือหาคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 

-  กรณียื่นผลทดสอบสามารถสงผลการทดสอบที่แรงดันไฟฟา 220 หรือ 230 V และ
สามารถสงผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบ ทั้งหองแบบ Balance Ambient 
Room-Type Calorimeter และ Psychrometric Type Calorimeter 

12.2 เงื่อนไขการทดสอบ / วิธีการทดสอบ 

ตารางที่ 2 เงื่อนไขการทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.1  ติดตั้งชุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยลตรงตําแหนงท่ีเหมาะสม เปนไปตามวิธีการติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศในหองทดสอบ แลวใหเดินทอสารทําความเย็นขนาดเสนผาศูนยกลาง
ตามท่ีผูผลิตกําหนด และมีความยาวไมนอยกวา 7.50 เมตร ทั้งเคร่ืองปรับอากาศ ชนิด 
Fixed speed และ Variable speed/Inverter โดยสวนของทอสารทําความเย็นที่อยู
ภายนอกหองชุดแฟนคอยลตองมีความยาวไมนอยกวา 3.00 เมตร และจะตองปฏิบัติตามท่ี
ผูผลิตกําหนดเกี่ยวกับการหุมฉนวนและขอควรระวังตางๆ 

12.2.2  การบรรจุสารทําความเย็น ตองชั่งสารทําความเย็นใหมีปริมาณตามที่ผูผลิตเคร่ืองปรับอากาศ 
กําหนด รวมทั้งตองติดตั้งอุปกรณกรองและดูดความชื้นสารทําความเย็นดวย ถาจําเปน 

ภาวะการทดสอบ ลักษณะการทํางาน 

เคร่ืองปรับอากาศ 
ชนิด 

คาเร่ิมตน 
Fixed 
speed  

Variable 
speed  

อุณหภูมิลมกลับเขาชุดแฟนคอยล  Full load  

■ ■ 
  

อุณหภูมิกระเปาะแหง 27ºC  - ขีดความสามารถทําความเย็น ϕful (35) (W)   

อุณหภูมิกระเปาะเปยก 19ºC  - กําลังไฟฟา Pful (35) (W)   
อุณหภูมิลมกอนเขาชุดคอนเดนซิง   Half load    

▬ ■ 
  

อุณหภูมิกระเปาะแหง 35ºC  - ขีดความสามารถทําความเย็น ϕhaf (35) (W) ϕhaf (29)/1.077 

อุณหภูมิกระเปาะเปยก 24ºC  - กําลังไฟฟา Phaf (35) (W) Phaf (29)/0.914 
อุณหภูมิลมกลับเขาชุดแฟนคอยล  Full load  

▬* ▬ 

  

อุณหภูมิกระเปาะแหง 27ºC  - ขีดความสามารถทําความเย็น ϕful (29) (W) 1.077 x ϕful (35) 

อุณหภูมิกระเปาะเปยก 19ºC  - กําลังไฟฟา Pful (29) (W) 0.914 x Pful (35) 

อุณหภูมิลมกอนเขาชุดคอนเดนซิง   Half load    

▬ ▬ 

  

อุณหภูมิกระเปาะแหง 29ºC  - ขีดความสามารถทําความเย็น ϕhaf (29) (W) 1.077 x ϕful (35) 

อุณหภูมิกระเปาะเปยก 19ºC  - กําลังไฟฟา Phaf (29) (W) 0.914 x Pful (35) 

■ ทดสอบ     ▬ ไมทดสอบ      
▬* ไมทดสอบ แตนําคาจากลักษณะการทํางานตามภาวะดังกลาว ท่ีไดจากการคํานวณดวยคาเร่ิมตนตามตาราง เพื่อคํานวณคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล 
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12.2.3  เพื่อหาขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองปรับอากาศ จะทําการปรับภาวะ
ที่อุณหภูมิลมกลับเขาชุดแฟนคอยล อุณหภูมิกระเปาะแหง 27  0.5oC อุณหภูมิกระเปาะ
เปยก 19  0.3oC และอุณหภูมิลมกอนเขาชุดคอนเดนซงิ อุณหภูมิ กระเปาะแหง 35  0.5oC 
อุณหภูมิกระเปาะเปยก 24  0.3oC โดยทดสอบเคร่ืองปรับอากาศที่แรงดันไฟฟา 220 V 
สําหรับระบบไฟฟา 1 เฟส และ 380 V สําหรับระบบไฟฟา 3 เฟส โดยมีคา  2% 

12.2.4 ใหเคร่ืองปรับอากาศทํางานเต็มที ่(Full load) โดยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นใหสมํ่าเสมอ
ตามขอ 12.2.3 เม่ือหองทดสอบอยูในภาวะสมดุล ใหควบคุมภาวะสมดุลนั้นตอไปอีก 1 ชั่วโมง 
โดยบันทึกคาอุณหภูมิและความชื้นทุกๆ 10 นาที เพ่ือตรวจสอบความสมดุลแลววัดคาตางๆ 
ทุก 10 นาที รวม 7 ชุด แลวหาคาเฉลี่ยเพ่ือใชในการคํานวณ สําหรับเคร่ืองปรับอากาศชนิด 
Variable speed/Inverter ตองทําการทดสอบที่ Half load เพ่ิมเติม โดยใหเคร่ืองปรับอากาศ
ทํางานที่ขีดความสามารถทําความเย็นเปน 50% ของขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิท่ี 
Full load ที่ไดจากการทดสอบ โดยใหมีคาความคลาดเคลื่อน ± 5% ของขีดความสามารถทํา
ความเย็นรวมสุทธิที ่Full load ที่ไดจากการทดสอบ 

12.2.5  ชวงเวลาที่ใชในการทดสอบจะใชเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากหองทดสอบถึงสภาวะการ
 ทํางานที่คงตัว 
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รูปที่ 1 แผงสภาวะการทํางาน 

รูปที่ 2 หองชดุแฟนคอยล 

รูปที่ 3 หองชดุคอนเดนซิง 
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12.3 การคํานวณหาขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธขิองเคร่ืองปรับอากาศ (Cooling Capacity) 
12.3.1 ขดีความสามารถทําความเย็นรวมสทุธิของเคร่ืองจากสวนภายในหองชดุแฟนคอยล 

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

หองชุดแฟนคอยล  มีหนวยเปนวัตต  
ΣEr  คือ  ผลรวมของกําลังไฟฟาทั้งหมดที่ใชในหองชุดแฟนคอยล มีหนวยเปน

วัตต  
hw1  คือ  เอนทัลป (enthalpy) ของนํ้าหรือไอนํ้าซ่ึงใชในการเพ่ิมความชื้น มี

หนวยเปนจูลตอกิโลกรัม 
ถาไมมีการเติมนํ้าเพ่ือรักษาระดับของนํ้าในเคร่ืองเพ่ิมความชื้น
ระหวางการทดสอบ ใหถือวา hw1 คือ คาที่หาไดโดยใชอุณหภูมิของ
นํ้าในเคร่ืองเพ่ิมความชื้น 

hw2  คือ  เอนทัลปของนํ้าที่ควบแนนที่ไหลออกจากหอง มีหนวยเปนจูลตอ
กิโลกรัม (เทากับอุณหภูมิกระเปาะเปยกของอากาศใกลกับแผงคอยล
เย็นของชุดแฟนคอยล)  

Wr  คือ อัตรานํ้าท่ีควบแนนในหองชุดแฟนคอยล (วัดทางออมโดยถือเอา
ปริมาณนํ้าที่เติมใหเคร่ืองเพิ่มความชื้น) มีหนวยเปนกิโลกรัมตอ
วินาท ี

qp  คือ อัตราความรอนท่ีถายเทเขาสูหองชุดแฟนคอยลเย็น ผานผนังกั้นหอง
ชุดแฟนคอยลและหองชุดคอนเดนซิง มีหนวยเปนวัตต (หาได
จากการสอบเทียบ Calibrating test สําหรับหองวัดความรอน
แบบสอบเทียบ หรือหาไดจากการคํานวณสําหรับหองวัดความรอน
แบบปรับใหสมดุลกับบรรยากาศโดยรอบ) 

qr  คือ  อัตราความรอนท่ีถายเทเขาสูหองชุดแฟนคอยลผานผนัง, พ้ืน และ
เพดาน (ไมรวมผนังก้ันหองชุดแฟนคอยลและหองชุดคอนเดนซิง) 
มีหนวยเปนวัตต 

12.3.2 ขดีความสามารถทําความเย็นรวมสทุธิของเคร่ืองจากสวนภายในหองชดุคอนเดนซงิ 
qtco  =  qc - ΣEc – E + (hw3 – hw2) Whr + q'p + qa  

เม่ือ  qtco คือ ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเคร่ือง ภายในหองชดุคอน
เดนซิง  มีหนวยเปนวัตต 

 qc  คือ ความรอนที่ผานออกทางแผงคอยลเย็นประจําหองชุดคอนเดนซิง           
มีหนวยเปนวัตต 

 ΣEc คือ ผลรวมของกําลังไฟฟาทั้งหมด ท่ีใชกับอุปกรณปรับสภาวะในหองชุด
คอนเดนซิง มีหนวยเปนวัตต  

 E  คอื  กําลังไฟฟารวมที่ใชกับเคร่ืองปรับอากาศทดสอบ มีหนวยเปนวัตต 
hw2  คือ  เอนทัลปของนํ้าหรือไอนํ้าซึ่งใชในการเพ่ิมความชื้นประจําหองในชุด

คอนเดนซิงท่ี มีหนวยเปนจูลตอกิโลกรัม  
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 hw3  คือ เอนทัลปของน้ําควบแนนท่ีแผงคอยลเย็นประจําหองชุดคอนเดนซิง     
(วัดอุณหภูมิน้ําโดยตรงใกลทางไหลออกจากหอง) มีหนวยเปนจูลตอ
กิโลกรัม 

 Whr  คือ อัตรานํ้าที่ควบแนนบนคอยลทําความเย็นประจําหองชุดคอนเดนซงิ    
มีหนวยเปนกิโลกรัมตอวินาท ี

 q'p   คือ อัตราความรอนท่ีถายเทออกจากหองชุดคอนเดนซิงผานผนังกั้นหอง
ชุดแฟนคอยลและหองชุดคอนเดนซิง เปนวัตต (หาไดจากการสอบ
เทียบสําหรับหองวัดความรอนแบบสอบเทียบหรือหาไดจากการ
คํานวณสําหรับหองวัดความรอนแบบปรับใหสมดุลกับบรรยากาศ 
โดยรอบ q'p จะเทากับ qp ถาหากวาพ้ืนที่ของผนังกั้นหองดานชุด
แฟนคอยลเทากับพื้นทีข่องผนังก้ันหองดานชุดคอนเดนซิง) 

qa  คือ  อัตราความรอนท่ีถายเทเขาสูหองชุดคอนเดนซิงผานผนัง, พ้ืน และ
เพดาน (ไมรวมผนังก้ันหองชุดแฟนคอยลและหองชุดคอนเดนซิง) 
มีหนวยเปนวัตต 

หมายเหต ุ ในกรณีที่เปนอุณหภูมิของน้ําที่มีแผงคอยลเย็นประจําหองชุดคอนเดนซิง สูง
กวาอุณหภูมิของนํ้าท่ีแผงคอยลเย็นของเคร่ืองปรับอากาศทดสอบ คาของ 
(hw3 – hw2) ตองเปนบวก และในกรณีที่อุณหภูมขิองอากาศภายนอกหองชุด
คอนเดนซงิต่ํากวาอุณหภูมิของอากาศภายในหองชุดคอนเดนซิง คาของ qa 
ตองเปนบวก 

12.3.3 ขดีความสามารถลดความชื้นสทุธิ 
qlci  =  2.46 X106 Wr 

เม่ือ  qlci  คือ  ขดีความสามารถลดความชื้นสทุธิ  มีหนวยเปนวัตต 
12.3.4 ขดีความสามารถลดความรอนสมัผสัสทุธิเปนวัตต 

qsci  =  qtci – qlci 
เม่ือ  qsci  คือ  ขดีความสามารถลดความรอนสมัผสัสทุธิ มหีนวยเปนวัตต 

12.3.5 วิธีคํานวณหาอัตราสวนประสิทธิภาพพลงังาน (EER)  

E
qtciEER                                                   

 
หรืออีกนัยหน่ึง  EER = ขดีความสามารถทําความเย็นรวมสทุธิ 
  

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

   - Cooling Seasonal Total Load (CSTL) : ขดีความสามารถทําความเย็นรวมท้ังหมด 

  - Cooling Seasonal Energy Consumption (CSEC) : พลังงานที่ใชทั้งหมด 

   CSPF  =   CSTL (kWh)      หนวย   - 
              CSEC (kWh) 

 

กําลังไฟฟาของเคร่ืองปรับอากาศ 
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การคํานวณคา CSPF อางอิงเงื่อนไขอุณหภูมิ ตามตารางที่ 3 – Reference outdoor 
temperature bin distribution ซึ่งระบุไวในมาตรฐาน ISO 16358–1 : 2013 ซ่ึงเปน
จํานวนชั่วโมงในแตละอุณหภูมิภายนอกที ่21 - 35ºC  

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

 

 

 

 - คาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (Seasonal Energy Efficiency Ratio : SEER) คํานวณ ดังน้ี  

SEER =  CSPF x 3.412  หนวย บทีีย/ูชั่วโมง/วัตต  
หมายเหตุ   

1 กิโลแคลอร่ีตอชั่วโมง =   1.163  วัตต 
1 บีทียตูอชั่วโมง        =  0.2931 วัตต 
1 วัตต                   =  3.412 บีทยีตูอชั่วโมง (0.8598 กิโลแคลอร่ีตอชั่วโมง) 

 ขอมูลที่บันทึก/ผลการทดสอบ 

(1) วัน เดือน ป ที่ทดสอบ 
(2) สถานที่ทําการทดสอบ 
(3) ชื่อผูรับรองผลการทดสอบ 
(4) ชื่อเรียก หรือแบบ หรือรุน/ขนาด ตามแผนปายทีผู่ทําตดิไว 
(5) สภาวะภายในหองทดสอบเฉลีย่ อุณหภมิูกระเปาะแหงและอุณหภมิูกระเปาะเปยกของอากาศ 
(6) สภาวะภายนอกหองทดสอบเฉลี่ย อุณหภูมิกระเปาะแหงและอุณหภูมิกระเปาะเปยกของ

อากาศ 
(7) ขดีความสามารถทําความเย็นรวมสทุธิของเคร่ือง 
(8) อัตราสวนประสิทธิภาพพลงังาน (EER) 
(9) Heat Balance 
(10) ขดีความสามารถทําความเย็นแฝงของเคร่ือง 
(11) ขดีความสามารถทําความเย็นสัมผัสของเคร่ือง 
(12) อัตราระบายความรอนสัมผัสภายในหอง 
(13) แรงดันไฟฟาที่ใชทําการทดสอบ 
(14) ความถี่ท่ีใชทําการทดสอบ 
(15) กระแสไฟฟาทีวั่ดได 
(16) กําลังไฟฟาท่ีวัดได 
(17) อุณหภมิูของลมท่ีออกจากชดุแฟนคอยล 
(18) อุณหภมิูของลมท่ีออกจากชดุคอนเดนซงิ 
(19) อุณหภมิูของทอทางเดินนํ้ายาเขาอแีวพอเรเตอร 
(20) อุณหภมิูของทอทางเดินนํ้ายาออกอแีวพอเรเตอร 
(21) อุณหภมิูของทอทางเดินนํ้ายาเขาคอมเพรสเซอร 

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) อุณหภมิูของทอทางเดินนํ้ายาออกคอมเพรสเซอร 
(23) ความเร็วรอบพัดลมของชดุแฟนคอยล 
(24) ความเร็วรอบพัดลมของชดุคอนเดนซิง 
(25) ความถี่อินเวอรเตอรที่จายใหคอมเพรสเซอร 
(26) Cooling Seasonal Total Load (CSTL)  
(27) Cooling Seasonal Energy Consumption (CSEC) 
(28) Cooling Seasonal Performance Factor (CSPF)  

[Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER)] 

ผลการทดสอบเคร่ืองปรับอากาศ ชนดิ Variable speed/Inverter จะแสดงผลการทดสอบ
ทั้ง Full Load และ Half Load  

12.4 การแสดงผลการทดสอบ 
หนวยงานทดสอบ รายงานผลการทดสอบพรอมแจงคาประสิทธิภาพพลังงานซึ่งระบุเปนทศนิยม 2 

ตําแหนง เพื่อใชเปนคาอางอิงเปรียบเทียบกันระหวางเคร่ืองปรับอากาศแตละเคร่ืองในขนาดเดียวกันซึ่ง
สัดสวนดังกลาว ยิ่งมีคาสูงจะยิ่งแสดงถึงการประหยัดพลังงานไฟฟา  

สําหรับเคร่ืองปรับอากาศท่ีทดสอบ ณ หองปฏิบัติการแบบ Balance Ambient Room-Type 
Calorimeter ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองปรับอากาศที่วัดไดภายในหองชดุแฟนคอยล 
เมื่อเปรียบเทียบกับขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองปรับอากาศท่ีวัดไดภายในหองชุดคอน
เดนซิง จะตางกันไมเกินรอยละ 5 (Heat balance) ของคาขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีวัดไดภายในหองชุดแฟนคอยล จึงจะถือวาการทดสอบน้ันใชได 
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13. การกําหนดระดับประสิทธิภาพ 
 กฟผ. กําหนดระดับประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศ แบงเกณฑตามชนิดและขนาดเคร่ืองปรับอากาศ โดย
พิจารณาคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (Seasonal Energy Efficiency Ratio : SEER)  ดังน้ี 

 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิด Fixed speed 

ตารางที่ 4  เกณฑระดับประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศ ชนิด Fixed speed เกณฑพลังงาน ป ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) 

 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter 

ตารางที่ 5  เกณฑระดับประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter เกณฑพลังงาน ป ค.ศ. 2015 
(พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ ความหมายของระดับท่ี (เบอร) ตอประสิทธิภาพพลังงานในเกณฑระดับประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

ขนาดเครื่องปรับอากาศ 
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER 

(บีทีย/ูชั่วโมง/วัตต) 
 เบอร 1 เบอร 2  เบอร 3 เบอร 4  เบอร 5 

ไมเกิน 8,000 วัตต 11.15 - 11.59  11.60 – 11.99 12.00 – 12.44 12.45 – 12.84 ≥ 12.85 
(≤27,296 บทีีย/ูชั่วโมง) 

มากกวา 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 บีทยีู/ช่ัวโมง) 

ขนาดเครื่องปรับอากาศ 
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER 

(บีทีย/ูชั่วโมง/วัตต) 
 เบอร 1 เบอร 2  เบอร 3 เบอร 4  เบอร 5 

ไมเกิน 8,000 วัตต 12.00 - 12.59  12.60 - 13.39  13.40 – 14.19  14.20 - 14.99  ≥15.00 
(≤27,296 บทีีย/ูชั่วโมง) 

มากกวา 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 บีทยีู/ช่ัวโมง) 

ระดับที่ (เบอร) ประสิทธิภาพ 

1 ตํ่า 

2 พอใช 

3 ปานกลาง 

4 ดี 

5 ดีมาก 
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14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา 
14.1 รายละเอยีดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 รูปที่ 4 ก รูปที่ 4 ข 

รูปที่ 4 ขนาดยอสวนของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา (ขนาดจริง : กวาง 91.8 มม. สงู 117.9 มม.) 
(ก) เคร่ืองปรับอากาศ ชนดิ Fixed speed เกณฑพลังงาน ป ค.ศ. 2017 (พ.ศ 2560) 
(ข) เคร่ืองปรับอากาศ ชนดิ Variable speed/Inverter เกณฑพลังงาน ป ค.ศ. 2015 (พ.ศ 2558) 

 ฉลากแสดงระดบัประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา ประเภทเคร่ืองปรับอากาศ ประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก 
สวนที่ 1 เปนแถบโคงคร่ึงวงกลมพ้ืนสีเขียว แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพตั้งแตระดับที่ 1 (ต่ํา) 

ถึง 5 (ดีมาก)  หากเคร่ืองปรับอากาศไดระดับประสิทธิภาพใด  ตัวเลขและชองท่ีระบุระดับ
นั้นจะเปนสีแดง  โดยตําแหนงจุดศูนยกลางของแถบโคงคร่ึงวงกลมน้ีจะมีตัวเลข“5” สีขาว
อยูภายในวงกลมสีแดงขอบดํา เพื่อย้ําระดับประสิทธิภาพอยางชัดเจน  

สวนที่ 2 เปนสวนของขอมูลที่แสดงรายละเอียดของเคร่ืองปรับอากาศ ทั้งประเภท (FIXED SPEED, 
INVERTER) ขอมูลสําหรับผูบริโภคและขอมูลสินคา ซึ่งขอมูลตัวเลขและตัวอักษรสีดําบนพ้ืน
สีเหลือง ระบุถึงรายละเอียดตางๆ ดังนี้  

1. คาไฟฟา (บาท/ป)     ระบุเปนทศนยิม 2 ตําแหนง 
2. ใชพลังงานไฟฟา (หนวย/ป)       ระบุเปนทศนยิม 2 ตําแหนง 
3. ประสิทธิภาพ (บีทยี/ูชั่วโมง/วัตต) : SEER  ระบุเปนทศนยิม 2 ตําแหนง 
4. ยี่หอ 
5. รุน 
6. ขนาด (บีทยีู/ชั่วโมง)    ระบุเปนจํานวนเต็ม 
7. กําลังไฟฟา (วัตต)    ระบุเปนจํานวนเต็ม 
8. ชือ่รุนชดุแฟนคอยล  
9. ชือ่รุนชดุคอนเดนซิง 

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 

สวนที่ 3 
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สวนที่ 3 เปนสวนที่ แสดงถึงหนวยงานที่กํากับดูแล ดวยสัญลักษณ “การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย” 
อักษรยอ กฟผ. และสัญลักษณกระทรวงพลังงาน ดวยตัวอักษรขาวบนพ้ืนสีเขียว   

หมายเหตุ   

   - ประสิทธิภาพ เกณฑ 20XX (บีทีย/ูชั่วโมง/วัตต) : SEER ซึ่ง เกณฑ 20XX หมายถึง เกณฑ
ระดับประสิทธิภาพไดเร่ิมใชในปดังกลาว โดยเคร่ืองปรับอากาศชนิด Fixed speed และ 
Inverter ใชเกณฑพลังงานป ค.ศ. 2017 และ ค.ศ. 2015 ตามลําดับ 

   - การคํานวณคาใชพลังงานไฟฟา (หนวย/ป) คํานวณได ดังนี ้

 กําลังไฟฟาจากการคํานวณ (กิโลวัตต) x จํานวนชั่วโมงใชงานเคร่ืองปรับอากาศตอป (ชั่วโมง/ป) 

 - คาไฟฟา (บาท/ป) คํานวณได ดงัน้ี 

 ใชพลงังานไฟฟา (หนวย/ป) x อัตราคาไฟฟาเฉลีย่ (บาท/หนวย) 
 โดย จํานวนชั่วโมงใชงานเคร่ืองปรับอากาศตอป คดิจากการใชงานเคร่ืองปรับอากาศ ใน 1 วัน 

 ใชงาน 8 ชั่วโมง ดังน้ัน ใน 1 ป ใชงานเคร่ืองปรับอากาศ = 8 x 365 = 2,920 ชั่วโมง 
   อตัราคาไฟฟาเฉลีย่เทากับ 3.96 บาท/หนวย 
  กําลังไฟฟาจากการคํานวณ (กิโลวัตต)  

   =     ขีดความสามารถทําความเย็นสุทธิที่ระบุ declare (บีทีย/ูชั่วโมง)   
  คาประสิทธิภาพตามฤดูกาลที่ระบุ declare (บีทีย/ูชั่วโมง/วัตต) x 1,000 
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14.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา 
  บริษัทท่ีไดรับฉลากฯ แลวจะตองติดฉลากฯ ใหตรงตามรุนที่ผานการทดสอบและตรงชุดกัน โดย 

1 ชุด มี 2 ดวง โดยติดฉลากฯ 1 ดวงที่แฟนคอยล และ อีก 1 ดวง ติดที่คอนเดนซงิ ตามประเภทของ
เคร่ืองปรับอากาศ ดังน้ี 

 เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวนและตดิตั้งท่ีพืน้ (Floor/Ceiling Type) 
ใหตดิฉลากฯ ที่มุมบนขวาของเคร่ืองปรับอากาศอยางละ 1 ดวง ดังแสดงในรูป 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 เคร่ืองปรับอากาศแบบตดิผนัง (Wall Type) 
  ใหตดิฉลากฯ ที่มมุบนขวาของเคร่ืองปรับอากาศอยางละ 1 ดวง ดังแสดงในรูป 
 
 
 
 

 

 

 เคร่ืองปรับอากาศแบบเปลอืย (Concealed/Duct Type) 
ตดิฉลากฯ ที่มุมบนขวาดานบนของเคร่ืองปรับอากาศอยางละ 1 ดวง ดังแสดงในรูป 
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 เคร่ืองปรับอากาศแบบฝงเพดาน (Cassette Type) 
ตดิฉลากฯ ที่มุมบนขวาของเคร่ืองปรับอากาศอยางละ 1 ดวง ดังแสดงในรูป 

 
    
 
 
 
 
 
 

 เคร่ืองปรับอากาศแบบตู (Floor Standing Type) 
ตดิฉลากฯ ที่มุมบนขวาของเคร่ืองปรับอากาศอยางละ 1 ดวง ดังแสดงในรูป 
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15. การสุมกลับทดสอบเคร่ืองปรับอากาศที่ไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณไฟฟา (การสุมทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟา : Random Checking) 
กฟผ. จะดําเนินการสุมกลับทดสอบเคร่ืองปรับอากาศที่ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา 

หลังจากออกสูตลาดเพื่อนํากลับมาทดสอบท่ีหนวยงานทดสอบวายังคงระดับประสิทธิภาพตามที่ กฟผ. รับรอง 
นอกจากนี้ยังเปนการคุมครองผูบริโภคดวย ซ่ึงทาง กฟผ. จะสุมซ้ือจากรานคาปลีก 1 ชุด และสําหรับ 
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองหมายการคาใด ที่ไมสามารถซ้ือไดในทองตลาด ผูเขารวมโครงการฯ ตองแจงรายช่ือ
รานคาตัวแทนจําหนายเพื่อให กฟผ. สามารถดําเนินการสุมซ้ือได หากยังไมสามารถสุมซื้อไดอีก กฟผ. จะสุม
ตัวอยางรุนดังกลาวจากโรงงาน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และหากไมพบการผลิต กฟผ. จะดําเนินการ
เชนน้ีอีก 2-3 คร้ัง ถายังไมพบการผลิตอีก กฟผ. ถือวาไมมีการผลิตและจําหนายในรุนดังกลาว กฟผ. จะยุติ
การใหฉลากฯ โดยถือวาเคร่ืองหมายการคาและรุนนั้นๆ ไดยกเลิกการผลิตแลว และ กฟผ. จะสุมตัวอยางรุนที่
ติดฉลากฯ ใกลเคียงจากโรงงานมาทดสอบ 

ทั้งนี้ กฟผ. จะสุมกลับทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟาของเคร่ืองปรับอากาศที่จําหนายในทองตลาด รุนละ 
1 ตัวอยาง และทําการสุมทดสอบเพียงครั้งเดียว โดยสงทดสอบสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (สฟอ.) และหาก
มีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหทราบภายหลัง 

15.1 หลักเกณฑการสุมกลับทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟาเครื่องปรับอากาศ  

 กฟผ. จะสุมกลับทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟาของเคร่ืองปรับอากาศที่จําหนายในทองตลาด รุนละ  
1 ตัวอยาง เมื่อไดตัวอยางเคร่ืองปรับอากาศจากตลาดปจจุบัน กฟผ. จะดําเนินการดังนี ้

- กฟผ. สุมตรวจชิ้นสวนอุปกรณตามแบบฟอรม กฟผ. 5 รายการหลัก (Random checking) หาก
พบวา อุปกรณหลัก 5 รายการ ไมตรงตามเอกสาร AIR-02A กฟผ. จะแจงใหผูเขารวมโครงการฯ ตอง
ดําเนินการแจง สมอ. เพ่ือแกไขอุปกรณหลักท่ีเปลี่ยนแปลง และสําเนาให กฟผ. ทราบ  

- กฟผ. สงทดสอบเคร่ืองปรับอากาศท่ีสถาบันอิสระ (สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส : สฟอ.) โดย
ทดสอบในหองปฏิบัติการทดสอบแบบ Balance ambient room-type calorimeter เทาน้ัน  

15.2 การพิจารณาผลทดสอบสุมกลับฯ เครื่องปรับอากาศ  

   ตารางที่ 6 เกณฑการสุมกลับทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟาเคร่ืองปรับอากาศ เปนดังน้ี  

ขอ รายการ เกณฑผานการสุมกลับทดสอบประสิทธภิาพ 
1 ประสิทธิภาพพลงังานตามฤดูกาล 

(SEER) 
คาไมนอยกวา รอยละ 93 หรือ ไมเกิน – 7%  
ของคาทีร่ะบุบนหนาฉลากฯ  

2 ขดีความสามารถทําความเย็นรวม
สุทธิ (บีทีย/ูชั่วโมง) 

คาไมนอยกวา รอยละ 95 หรือ ไมเกิน – 5%  
ของคาที่ระบุบนหนาฉลากฯ 

3 กําลังไฟฟา (วัตต)  คาไมเกิน รอยละ 110 หรือ ไมเกิน +10%  
ของคาที่ระบุบนหนาฉลากฯ 

4 เกณฑระดับประสิทธิภาพ (เบอร) คาอยูในชวงเกณฑระดบัประสิทธิภาพเดิม 
(เบอรเดมิ) ท่ีระบุบนหนาฉลากฯ 
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การพิจารณาผลการสุมกลับทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟา มีดังน้ี 

1. กรณีผานการสุมกลับทดสอบ 
 ผลการสุมทดสอบตองผานเกณฑการสุมทดสอบประสิทธิภาพตามตารางที่ 6 ทุกขอ  

2. กรณีไมผานการสุมกลับทดสอบ 
- ไมผานเกณฑการสุมกลับทดสอบตามตารางที่ 6 ขอใดขอหนึ่ง ถือวาไมผานการสุมกลับ
 ทดสอบ 
- ผลการทดสอบผานเกณฑการสุมกลับทดสอบตามตารางที่ 6 ขอ 1 ถึง 3 แตไมผาน ขอ 4 ถือ

วาไมผานการสุมกลับทดสอบ ผูเขารวมโครงการฯ สามารถปรับคาหนาฉลากฯ ไดตามผลการ
ทดสอบสุ มกลับทดสอบ ท้ังนี้ผู เข ารวมโครงการฯ ตองดําเ นินการดัง น้ีตอง ซ้ือคืน
เคร่ืองปรับอากาศดังกลาว และรับภาระคาใชจายดังน้ี คาใชจายในการพิมพฉลากฯ และจาย
คาทดสอบชดเชยในการสงทดสอบคร้ังตอไปในการขอฉลากฯ รุนใหม 

- ผลการทดสอบไมผานเกณฑการสุมกลับทดสอบตามตารางที่ 6  ขอ 1-3 ขอใดขอหนึ่ง แตผาน
ขอ 4 ถือวาไมผานการสุมกลับทดสอบ 

15.3 มาตรการที่ผูเขารวมโครงการฯ ตองปฏิบัต ิ

15.3.1 กรณีผานการสุมกลับทดสอบ 

  กฟผ. จะทําหนังสือแจงผลการสุมกลับทดสอบใหผูเขารวมโครงการฯ ทราบ 

15.3.2 กรณีไมผานการสุมกลับทดสอบ 

15.3.2.1 กฟผ. จะทําหนังสือแจงผลการสุมกลับทดสอบใหผูเขารวมโครงการฯ ทราบ และ
ผูเขารวมโครงการฯ ตองตอบรับผลการทดสอบภายใน 7 วันทําการ หลังจาก
ไดรับผลอยางเปนทางการจาก กฟผ.  

15.3.2.2 ผู เข ารวมโครงการฯ ต องซื ้อคืนตัวอยางในราคาที ่ กฟผ . ซื ้อมา ภายใน  
15 วัน หลังจากไดรับใบแจงหน้ีจากหนวยงานบัญชีและงบประมาณของ กฟผ.  
หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการดังนี ้

 จะพิจารณางดขึ้นทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุนใหม และระงับการ
จายฉลากฯ ในรุนอื่นๆ ตอไป  

15.3.2.3 ผูเขารวมโครงการฯ ตองรับคืนตัวอยางจากหนวยงานคลังพัสดุและจัดหาใน
ประเทศของ กฟผ. ภายใน 15 วัน หลังจากชําระเงินซ้ือคืนเรียบรอยแลว หาก
พนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการดังน้ี  

 จะพิจารณางดขึ้นทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุนใหม และระงับการ
จายฉลากฯ ในรุนอื่นๆ ตอไป  

 กฟผ. จะทําหนังสือแจงใหมารับตัวอยางคืนภายใน 30 วัน หลังจาก
ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับหนังสือ หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะ
ดําเนินการจําหนายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 26 วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2546 
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15.3.2.4 หากรุนท่ีถูกสุมกลับทดสอบประสิทธิภาพ เปนรุนที่ขอฉลากฯ แบบเทียบรุน ให
ถือวาทุกรุนที่ขอเทียบรุนในกลุมเดียวกันท้ังหมด ไมผานเกณฑการสุมกลับ
ทดสอบประสิทธิภาพเชนกัน 

15.3.2.5 งดการจายฉลากฯ รุนที่ไมผานการสุมกลับทดสอบประสิทธิภาพ เปนเวลา  
1 ป และใหผูเขารวมโครงการฯ คืนฉลากฯ กลับให กฟผ. 

15.3.2.6 กฟผ . จะดํา เน ินการเ ผยแพร ข อม ูลผลการสุ มกล ับทดสอบทั ้งหมด 
ลงในเว็บไซต http://labelno5.egat.co.th และ QR Code บน application 
Labelno.5 ท้ังน้ีหากไมผานการทดสอบจะแสดงขอความ “ไมผานการสุมกลับ
ทดสอบ” และหากปรับคาหนาฉลากฯ จะแสดงขอมูลระดับประสิทธิภาพตาม
จริง โดยใหมีผลในป พ.ศ.2560 
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15.4 ข้ันตอนการสุมกลับทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟาเคร่ืองปรับอากาศ 

 กฟผ. ไดกําหนดขั้นตอนการสุมกลับทดสอบและมาตรการในกรณีไมผานการสุมกลบัทดสอบ
ของโครงการฯ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

กฟผ. ทําการสุมซื้อจํานวน 1 ตัวอยาง
จากรานคาปลีกท่ัวประเทศ หากหาซ้ือ
ไมไดจะดําเนินการสุมจากโรงงานโดยไม

แจงใหทราบลวงหนา 

กฟผ. สงตัวอยางใหสถาบันอิสระท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐาน มอก. 17025  

(ในท่ีนี้คือสถาบันไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส) 

แจงผลทดสอบใหผูเขารวมโครงการฯ
ทราบ 

ผูเขารวมโครงการฯ ตองปฏิบัติตาม 
มาตรการ ท่ีกําหนดไว 

ไมผาน 

ผาน 

ผลการทดสอบ 

กฟผ. แจงผลการทดสอบใหผูเขารวมโครงการฯ 
ทราบและตองตอบรับกลับภายใน 7 วันทําการ 
นับจากวันท่ีไดรับหนังสือจาก กฟผ.  โดยบริษัท

ตองซื้อและรับคืนตัวอยางภายใน 15 วัน
หลังจากไดรับใบแจงหนี้จาก กฟผ. 

 

จบกระบวนการสุมทดสอบ 

 
พิจารณาตามเกณฑการสุมกลับทดสอบ 

กฟผ.ทําการเลือกตัวอยางเพื่อสุม
ทดสอบเพื่อรักษามาตรฐาน

ประสิทธิภาพและคุมครองผูบริโภค 
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16. การโฆษณาประชาสัมพันธ 
เพ่ือใหการดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาของ

บริษัทผูผลิต/นําเขา และผูจัด จําหนายเคร่ืองปรับอากาศที่ เขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
เคร่ืองปรับอากาศ เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ กลาวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธโดยอางอิงหรือ
ใชขอมูลของโครงการฯ ไดเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศที่มีการผลิต นําเขา และจําหนายสูตลาดประเทศไทยแลว
เทาน้ัน ทั้งนี้เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของผูบริโภคและใหความเปนธรรมแกบริษัทผูผลิต นําเขา จัดจําหนาย ที่เขา
รวมโครงการฯ กฟผ. จึงไดใหมีขอกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา ดังน้ี 

16.1 เพื่อเปนขอมูลวาบริษัทไดมีการผลิตและจําหนายเคร่ืองปรับอากาศออกสูตลาดในประเทศไทยจริง 
กฟผ. ขอใหบริษัทดําเนินการดังนี ้
16.1.1 บริษัทที่ได รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา จะตองดําเนินการผลิต

เคร่ืองปรับอากาศ ออกสูตลาดโดยทันที ภายในเดือนท่ีไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณไฟฟา จาก กฟผ. เปนตนไป โดยบริษัทจะตองแจงแผนการผลิต และหรือแสดง
หลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวของท่ี กฟผ. เชื่อไดวามีการผลิตและจําหนายสูตลาดประเทศไทยจริง 

16.1.2 บริษัทจะตองแจงรายชื่อ สถานที่ ของผูแทนจําหนาย และราคาเคร่ืองปรับอากาศรุนน้ัน
ใหกับกฟผ.  

16.1.3 เพื่อเปนการตรวจสอบวา บริษัทมีการผลิต และจําหนายเคร่ืองปรับอากาศรุนดังกลาว กฟผ. 
จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผูแทนจําหนายที่บริษัทแจงไวจํานวน 3 
รายเปนอยางนอย และผูแทนจําหนายจะตองสามารถสงเคร่ืองปรับอากาศรุนน้ันๆ ใหกับ 
กฟผ. ได ในระยะเวลาที่เหมาะสมในดานการตลาด  

16.1.4 บริษัทตองแจงขอมูลการประมาณการการผลิตเคร่ืองปรับอากาศในแตละรุนและแจงรุนที่มี
แผนดําเนินการผลิตพรอมรุนที่ยกเลิกการผลิต ให กฟผ. เปนรายป 

16.1.5 กฟผ. มีสิทธิที่จะพิจารณา โดยใชขอมูลที่ กฟผ. เชื่อวาเคร่ืองปรับอากาศรุนดังกลาวไมไดมี
การผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

16.2 บริษัทสามารถนําขอมูลของ กฟผ. ไปใชในการโฆษณา ประชาสัมพันธไดเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศท่ี
ไดมีการผลิต/นําเขาและจําหนายในตลาดในประเทศไทย ตามที่ กฟผ. ไดกําหนดไวในขอ 16.1 
ขางตนแลวเทาน้ัน 

16.3 ในกรณีที่บริษัท ไมไดดําเนินการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ ท่ีไดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ
ไฟฟา จาก กฟผ. ตามขอกําหนด หรือ บริษัทไดมกีารยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ.จะแจงยกเลิก
การเขารวมโครงการฯ ของเคร่ืองปรับอากาศรุนน้ันๆ โดยทางโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน 
และบริษัทจะตองดําเนินการดังน้ี 
16.3.1 บริษัทจะตองยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธของเคร่ืองปรับอากาศรุนนั้น 

ที่อางอิงขอมูลของ กฟผ. หรือ ที่ กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ทั้งทางโทรทัศน วิทยุ 
หนังสือพิมพ วารสารตาง ๆ ไมใหเผยแพรสูสาธารณะภายใน 2 วัน นับจากวันที่ กฟผ. แจง
โดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 

16.3.2 บริษัทจะตองยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ เชนเดียวกับ ขอ 16.3.1 สําหรับ
สื่อทางแผนปายที่ปรากฏตอสาธารณะ ภายใน 10 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจงโดยโทรสาร 
และหรือจดหมายลงทะเบียน 
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16.4 ในกรณีที่ บริษัทละเลยไมปฏิบตัิตามขอ 16.3.1 และหรือ 16.3.2 หรือไดปฏิบัติตามขอ 16.3 แลว
และไดมีการดําเนินการเปนคร้ังท่ี 2 กฟผ. จะดําเนินการดังตอไปน้ี 
16.4.1 กฟผ. จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ของบริษัทตลอดไป 
16.4.2 หาก บริษัทยังโฆษณา ประชาสัมพันธ ตอไป กฟผ. จะแจงประกาศในหนังสือพิมพเกี่ยวกับ

การยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ตามที่ กฟผ. เห็นสมควร 
16.5 บริษัทสามารถนําขอมูลที่ไดรับจาก กฟผ. ไปโฆษณาประชาสัมพันธไดเฉพาะรุนที่ไดรับผลทดสอบ

อยางเปนทางการจาก กฟผ.เทานั้น โดยการโฆษณาประชาสัมพันธจะตองระบุรุนที่ไดรับฉลาก และ
ขอมูลใหถูกตองชัดเจนทุกคร้ัง 

16.6 หามมีการโฆษณาประชาสัมพันธในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใชขอความระบุวาเปนบริษัท
ที่ผลิตเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ท้ังน้ีเน่ืองจากบริษัทตางๆ ที่เขารวม
โครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศอยูตลอดเวลา 

16.7 การนําภาพฉลากแสดงระดบัประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาไปจัดพิมพประกอบโฆษณา สามารถจัดทํา
ไดโดยใหแสดงสวนประกอบทั้งหมดของฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุนพรอมขอมูลในฉลากฯ ให
ใชไดเฉพาะกับเคร่ืองปรับอากาศในรุนน้ันๆ เทาน้ัน 

16.8 การนําโลโก ตราสัญลักษณ กฟผ. และฉลากฯ ไปใช ตองไดรับการรับรองจาก กฟผ. 
16.9 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาที่สามารถลงโฆษณาได 

 
 
 
 
 
 

 

16.10 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาที่ไมสามารถลงโฆษณาได 

 

 

 

 

 

 
 

 ทั้งนี้ เปนไปตามขอกําหนดการโฆษณาประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย วันท่ี 9 เมษายน 2539 

 



 

33 
 

17. มาตรการสําหรับบริษัทที่ทําผิดขอกําหนดโครงการ 
กรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯ ไมปฏิบัติตามขอกําหนดของโครงการฯ ในขอใดขอหนึ่งขางตน กฟผ. จะ

ดําเนินการ ดังนี ้

คร้ังที่ 1    กฟผ. จะแจงเตือน เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ ปรับปรุงแกไข ในประเด็นดังกลาว 

คร้ังที่ 2  กฟผ. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาในรุนน้ันๆ เปนเวลา 1 ป โดยขอ
ฉลากฯ คืนท้ังหมด และหามโฆษณาประชาสัมพันธใดๆ เกี่ยวกับเคร่ืองปรับอากาศรุนน้ัน โดย
อางอิงขอมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา ของ กฟผ. 

คร้ังที่ 3   กฟผ. จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ของผูเขารวมโครงการฯ เปนเวลา 1 ป โดยยกเลิกฉลากฯ 
ทุกรุน และงดการเขารวมกิจกรรมใดๆ พรอมทั้งประกาศลงหนังสือพิมพ และเว็บไซตของ กฟผ. 
ใหประชาชนรับทราบ 

หมายเหตุ  หากผูประกอบการ (พิจารณาในนามบริษัทหรือเคร่ืองหมายการคา) กระทําการปลอมหรือ
เลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา กฟผ. จะดําเนินการตาม มาตรการ คร้ังท่ี 3 
ทันท ี

18. เคร่ืองหมายรับรองเบอร 5   
กฟผ. ไดจดเคร่ืองหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาเปนเค ร่ืองหมาย ซึ่งเจาของ

เคร่ืองหมายใชรับรองคุณภาพสนิคาหรือบริการผูอื่นวาคุณภาพหรือลักษณะของสินคาหรือบริการน้ันมีคณุภาพหรือ
ลักษณะเชนใด 

เคร่ืองหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแลวเจาของเคร่ืองหมายมีสิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะใชเคร่ืองหมายที่ไดจด
ทะเบียนไว กรณีผูอ่ืนละเมิดในเคร่ืองหมาย เจาของมีสิทธิฟองรองและเรียกคาเสียหายได ถาผูอ่ืนนําเคร่ืองหมาย
ไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟองใหเพิกถอนได ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาน้ีมีการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายรับรองตอกระทรวงพาณิชย โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายให การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ  ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
11130 เปนผูดําเนินการ 

การจดทะเบียนแลวจะไดรับการคุมครอง 10 ป เม่ือครบกําหนดแลวสามารถตออายุไปไดคราวละ 10 ป 
ผูประกอบการที่จะไดรับเคร่ืองหมายรับรองสินคา หรือผลิตภัณฑเบอร 5 จาก กฟผ. ไดจะตองมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑตอไปนี ้

18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหนายเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนด มสีทิธิ
ที่จะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาไดจาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการ
อนุญาตที่ไดใหเคร่ืองหมายรับรองโดยจะเก็บไว ณ ฝายปฏิบัติการดานการใชไฟฟา  กฟผ.  
สํานักงานใหญ 

18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟานี้ใชกับเคร่ืองปรับอากาศ โดยอาจผลิตในประเทศหรือ
นําเขาจากตางประเทศ  และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเอกสารขอกําหนดโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5 เคร่ืองปรับอากาศ 

18.3 การอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาจะตองเปนไปตามแบบและเงื่อนไขที่
กําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแหงประเทศไทยท่ีใชบังคับในขณะน้ัน และตามขอกําหนดของ
โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงกําหนดวิธีการควบคุมและปองกันการใช
เคร่ืองหมายโดยมิชอบ ท้ังนี้ผูไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนขอกําหนดโครงการฉลาก
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ประหยัดไฟฟาเบอร 5 เคร่ืองปรับอากาศ รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดของตัวสินคาในดานประโยชนที่มี
ตอการประหยัดพลังงานใหมากท่ีสุดเทาที่จะสามารถกระทําได 

18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา การโฆษณาและการประชาสัมพันธตอเมื่อไดรับ
อนุญาตจาก กฟผ. และปฏิบัติตามเงื่อนไขของขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
เคร่ืองปรับอากาศ ที่กําหนดไวเทาน้ัน 

18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาจะตองปรากฏท่ีตัวสินคาตามหลักเกณฑการติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา โดยสามารถเห็นไดชัดเจนและตองใชฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาตามรูปแบบและสีที่กําหนดโดย กฟผ. เทาน้ัน 

18.6 บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ไดรับอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาจะตอง
ยินยอมให กฟผ. เขาตรวจสอบสถานท่ีไดเสมอ เพ่ือตรวจสอบวามีการใชฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาอยางถูกตอง และเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 

18.7 การอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาอาจถูกเพิกถอนได หากผูไดรับอนุญาต
นําไปใชผิดไปจากขอบังคับนี้ หรือเมื่อ กฟผ. ไดรับการรองเรียนจากผูซื้อสินคาหรือ กฟผ. ตรวจสอบ
ทั้งในดานคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

18.8 การแกไขขอบังคับสําหรับการใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาจะทําไดตอเมื่อไดรับ
ความยินยอม กฟผ. เทาน้ัน 

18.9 ผูประกอบการไมสามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาเองไมวากรณีใดๆ ฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาที่นําไปติดบนเคร่ืองปรับอากาศตองขอรับจาก กฟผ. เทาน้ัน 
ตามระเบียบท่ีกําหนด 

18.10 ผูท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา ของ กฟผ. ถือเปน
ความผิดตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกหรือทั้งจําทั้งปรับ 
กฟผ. จะดําเนินการตามกฎหมายทางแพงและอาญาจนถึงที่สุด 

19. หนวยงานและสถานท่ีติดตอ 
19.1  ผูรับผิดชอบ  : กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา ฝายปฏิบัติการดานการใชไฟฟา 
   การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ 
19.2  สถานท่ีติดตอ  : เลขที่ 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย  
   จังหวัดนนทบุรี 11130 
19.3 หมายเลขโทรศัพท  ขอกําหนดโครงการฯ :  0 2436 8381 และ 0 2436 8277 
  งานทดสอบ          :  0 2436 8382 และ 0 2436 8386  
  งานฉลากฯ            :  0 2436 8383 และ 0 2436 8398 
  งานสุมกลับทดสอบ  :  0 2436 8143 และ 0 2436 8146 
19.4 หมายเลขโทรสาร  : 0 2436 8388 และ 0 2436 8297 
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2. ราชกิจจานุเบกษา,“เร่ือง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เคร่ืองปรับอากาศและปมความ
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3. ราชกิจจานุเบกษา,“เร่ือง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เคร่ืองปรับอากาศแบบระบาย
ความรอนดวยอากาศและปมความรอนแบบอากาศสูอากาศ – วิธีการทดสอบและคํานวณปจจัยดาน
สมรรถนะตามฤดูกาล เลม 1 ปจจัยดานสมรรถนะในการทําความเย็นตามฤดูกาล มอก. 2714 เลม 
1–2558”, เลม 133 ตอนพิเศษ 130 ง หนา 6 
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7. ISO 5151 : 2010 Non - ducted air conditioners and heat pumps - Testing and rating for performance  
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-   ตัวอยางหนังสือยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ  
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-   แบบแจงความจํานงเขารวมโครงการ (AIR – 01)  
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-   แบบรายการขอมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบเคร่ืองปรับอากาศ (AIR – 02)   
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-   แบบฟอรมรายละเอียดเคร่ืองปรับอากาศ (AIR – 02A)  1 แผน 
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-  แบบฟอรมรูปถายเคร่ืองปรับอากาศ  2 แผน 
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-  ตัวอยางการกรอกขอมูลแบบฟอรมรูปถายเคร่ืองปรับอากาศ  2 แผน 
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- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเคร่ืองปรับอากาศ (AIR - 03)  
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- ตัวอยางการกรอกขอมูลแบบรายการตอบรับผลการทดสอบเคร่ืองปรับอากาศ (AIR - 03)  

 



 

48 
 

-  ตารางแสดงปริมาณการผลติ/นําเขาเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอปุกรณไฟฟา (AIR - 04) 

       


