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โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  

เครื่องฟอกอากาศ 

1. บทนํา 

โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เปนภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. ไดกําหนดเกณฑมาตรฐาน

ระดับประสิทธิภาพพลังงานและดําเนินการใหมีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีผานเกณฑ

มาตรฐานตามขอกําหนดรวมถึงการสนับสนุนคาใชจาย ไดแก คาทดสอบ (เฉพาะผูผลิตในประเทศ) และคาโฆษณา

ประชาสัมพันธ  

1.1 ความเปนมาของโครงการ 

รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการอนุรักษพลังงาน รณรงคใหประชาชนรูคุณคาและใชไฟฟาอยางประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปนมาตรการใหระดับหนวยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองคการของรัฐ ซ่ึงมีบทบาทอยางชัดเจนในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

และสังคม จึงไดดําเนินการเพ่ือใหเกิดอุปกรณไฟฟาหรือผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูงและรณรงคใหมีการใชอุปกรณ

ไฟฟาหรือผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูงดังกลาวซ่ึงตอบสนองจุดมุงหมายใหการใชไฟฟาของประเทศเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการใชพลังงานโดยรวมของประเทศ 

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

Conservation) ซ่ึงโครงการฯ ไดดําเนินการผลักดันใหเกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณไฟฟา

หรือผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูงดวยการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5

หรือ ฉลากเบอร 5) โดยสนับสนุนและสงเสริมใหมีการผลิต/นําเขา จําหนาย เพ่ือใหเกิดการเลือกใชอุปกรณไฟฟาหรือ

ผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูง จนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเปนท่ีเชื่อถือและรูจักกันแพรหลายในปจจุบัน 

ป 2550 เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา กฟผ. จึงไดเปลี่ยนชื่อเปน “โครงการฉลากประหยัด

ไฟฟาเบอร 5” ภายใตโครงการใหญ “รักพอ ใชพลังงานอยางพอเพียง” และไดรับความรวมมือและการสนันสนุนจาก

ผูประกอบการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนําเขาอุปกรณไฟฟาหรือผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูง

มาโดยตลอด ทําใหการดําเนินโครงการฯ เปนไปอยางราบรืน่  

ในโอกาสท่ีดําเนินโครงการฯ ครบ 25 ป เม่ือเดือนกันยายน 2561 กฟผ. ไดมีการเปดตัวรูปแบบฉลากฯ ใหม 

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

แสดงระดับประสิทธิภาพท่ีเบอร 1-5 ผูประกอบการสวนใหญจะขอเพียงเบอร 5 เทานั้น ดังนั้น เพ่ือเปนการเพ่ิม

ความชัดเจนของผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑระดับประสิทธิภาพเบอร 5 และเปนขอมูลแกผูบริโภคให
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ตัดสินใจไดงายข้ึนอีกท้ังเปนการตอบสนองความตองการของประชาชน กฟผ. จึงปรับฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพพลังงานรูปแบบใหม กําหนดเริ่มติดฉลากฯ และวางจําหนายพรอมกันในเดือนมกราคม 2562  

โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เปนภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. ไดกําหนดเกณฑมาตรฐาน

ระดับประสิทธิภาพพลังงานและดําเนินการใหมีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีผานเกณฑ

มาตรฐานตามขอกําหนดรวมถึงการสนับสนุนคาใชจาย ไดแก คาทดสอบ(เฉพาะผูผลิตในประเทศ) และคาโฆษณา

ประชาสัมพันธ  

 

1.2 วัตถุประสงค 

 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 มุงรณรงคสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาอยางรูคุณคา มีประสิทธิภาพ 

และอยางยั่งยืน ดวยวัตถุประสงคในการดําเนินโครงการฯ ดังนี้ 

- รณรงคใหผูผลิต/ผูนําเขา ผลิตและนําเขาอุปกรณไฟฟาหรือผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพสูงและจําหนายใน

ราคาท่ีเหมาะสม รวมท้ังผลักดันใหเกิดตลาดอุปกรณไฟฟาหรือผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

- จูงใจและเสริมสรางทัศนคติการประหยัดไฟฟาแกประชาชน โดยใหความรูและสรางความเขาใจท่ีถูกตอง

เก่ียวกับการใชพลังงานไฟฟาอยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 

- เปนทางเลือกของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

- สนับสนุนและแสวงหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ ดานการประหยัดไฟฟา รวมท้ังการบริหารการใช

ไฟฟาเพ่ือนําพลังงานไฟฟามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูบริโภค 

1.3 ประโยชนท่ีไดรับ 

- เปนการสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลรวมถึงการ

ประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 

- ประชาชนมีขอมูลในการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาและผลิตภัณฑเพิ่มมากขึ้นโดยพิจารณาจาก

คาไฟฟา คาประสิทธิภาพ และราคา เปนตน 

- สามารถชวยลดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาลงมีการใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

- กอใหเกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 

- การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด สูชั้นบรรยากาศ 

- ลดเงินตราออกตางประเทศและลดการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศในการผลิตไฟฟา 

 

 

2 
 



2. รายละเอียดการดําเนินโครงการที่ผานมา

การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เครื่องฟอกอากาศไดมีการจัดการประชุมและกิจกรรม 

อยางตอเนื่อง โดยความรวมมือจากบริษัทผูผลิต / นําเขา และผูจัดจําหนายเครื่องฟอกอากาศ เขารวมประชุม ซ่ึง

ในแตละการประชุมไดมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563   มีมติใหดําเนินการติดฉลากฯ เบอร 5 เครื่องฟอกอากาศ ประเภททางกล ทาง

ไฟฟา และแบบรวม พ้ืนท่ีใชงานไมเกิน 50 m2 ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.

3061-25XX  

วันท่ี 25 สิงหาคม 2563  มีมติกําหนดเกณฑประสิทธิภาพพลังงานเบอร 5 เครื่องฟอกอากาศ ≥ 7.5 

m3/h/W ประเภททางกล ทางไฟฟา และแบบรวม พ้ืนท่ีใชงานไมเกิน 50 m2

โดยในชวงเริ่มตนกําหนดระดับประสิทธิภาพเฉพาะเบอร 5 สวนระดับเบอร 5 

ท่ีมีดาวจะพิจารณาเพ่ิมเติมในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตอไป โดยเริ่มติดฉลากฯ 

วางจําหนายตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 

ปจจุบันโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เครื่องฟอกอากาศ ยังคงดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง
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3. ข้ันตอนการขอเขารวมโครงการ 

 

รูปท่ี 1 ข้ันตอนการขอเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เครื่องฟอกอากาศ 
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3.1 ยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ 

ผูผลิต/ผูนําเขา และ/หรือผูจัดจําหนายท่ีประสงคเขารวมโครงการฯ ตองยืนยัน/ยอมรับขอกําหนด

โครงการฯ โดยผูมีอํานาจลงนามหรือผูไดรับมอบอํานาจลงนามพรอมประทับตราบริษัท ในหนังสือยืนยัน/

ยอมรับขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เครื่องฟอกอากาศ และสงกลับท่ีกองสงเสริม

ประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา ฝายบริหารดานการใชไฟฟาและกิจการเพ่ือสังคม กฟผ. สํานักงานใหญ ท้ังนี้ 

หนังสือยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เครื่องฟอกอากาศ มีผลบังคับใช 2 

ปปฏิทิน หรือจนกวาจะมีการแกไขขอกําหนดโครงการฯ 

3.2 การสงทดสอบ 

ผูเขารวมโครงการฯ ตองลงทะเบียน ระบบออนไลน : ระบบฐานขอมูลโครงการฉลากประหยัดไฟฟา

เบอร 5 ผานทางเว็บไซต http://no5label.egat.co.th/app_lbno5/public/user_login หรือ

ผานทางเว็บไซต http://labelno5.egat.co.th ผูเขารวมโครงการฯ จะตองกรอกขอมูลบริษัทฯ 

และขอมูลผลิตภัณฑเครื่องฟอกอากาศ ตามรุนท่ีตองการขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

เปนไปตามคูมือการใชงานระบบฯ ระบบครอบคลุมการยื่นและแจงขอมูล/เอกสารท้ังในการรับรอง

ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องฟอกอากาศ (งานทดสอบ, งานฉลากฯ และงานสุม

ทดสอบประสิทธิภาพ) โดยในการรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของกระทะไฟฟา กฟผ. 

พิจารณาจากรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน ซ่ึงไดมาจาก 2 กรณี ดังนี้ 

3.2ก กรณีไมมีผลการทดสอบ ผูเขารวมโครงการฯ จะตองจัดสงตัวอยางเครื่องฟอกอากาศพรอม

กับเอกสารประกอบ เพ่ือให กฟผ. ออกใบนําสงผลิตภัณฑเพ่ือทดสอบใหกับหองปฏิบัติการท่ี 

กฟผ. กําหนด ดําเนินการทดสอบคาประสิทธิภาพตอไป กรณีผูผลิตในประเทศ กฟผ. เปนผู

รับภาระคาทดสอบ โดยรายละเอียดการรับภาระคาใชจายอ่ืนๆ แสดงดังขอท่ี 3.11 การ

รับภาระคาใชจาย 

3.2ข  กรณีย่ืนผลการทดสอบ ผูเขารวมโครงการฯ มีผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานเครื่อง

ฟอกอากาศเปนไปตามขอ 5.1 มาตรฐานการทดสอบ และทดสอบจากหองปฏิบัติการ

ทดสอบท่ีไดรับการรับรองตาม มอก. 17025 ฉบับปจจุบัน หรือหองปฏิบัติการทดสอบท่ี 

กฟผ. รับรอง ซ่ึงสามารถทดสอบตามขอกําหนดโครงการฯ ได ผูเขารวมโครงการฯ สามารถ

ยื่นผลการทดสอบท่ีมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ีแจงผลการทดสอบตามใบรายงานผลการ

ทดสอบพรอมกับเอกสารประกอบ เพ่ือให กฟผ. ดําเนินการตรวจสอบกอนแจงผลทดสอบ

ผูเขารวมโครงการฯ ตองแสดงรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรม กฟผ. และสงเอกสาร

ประกอบ ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 เอกสารท่ีเก่ียวของในการเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

ลําดับ เอกสาร 
ผูผลิต 

และจําหนาย 

ผูนํา

เขา 

ผูรับจางผลิต 

(OAP) 

การสมัครเขารวมโครงการ 

1 หนังสือยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ✔ 

2 

ใบรับแจงประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (รง.2) หรือใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน (รง.4) หรือใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบกิจการในนิคม

อุตสาหกรรม (กนอ.) หรือใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม* 

✔ - ✔ 

3 ใบทะเบียนภาษีมลูคาเพ่ิม (ภพ.20)* ✔ 

4 หนังสือรับรองจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)* ✔ 

5 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา* ✔ (ถามี) 

6 หนังสือมอบอํานาจ1 ✔ (ถามี) 

 

หมายเหตุ1เอกสารยืนยนั/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ รวมท้ังเอกสารการขอสงทดสอบ การขอฉลากฯหรือเอกสารท่ียื่นกับโครงการฯ 

น้ัน ตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามหรือผูไดรับมอบอํานาจ กรณลีงนามโดยผูไดรับมอบอํานาจบริษัทตองสงหนังสือมอบอํานาจให 

กฟผ. ทุกครั้งท่ีมีการเปลีย่นแปลงหรอืเพ่ิมเติมผูไดรับมอบอํานาจ 

7 แบบฟอรมรูปถาย ตามแบบฟอรม กฟผ. ✔ 

หมายเหตุ *เอกสารดังกลาว สงครั้งแรกท่ีเขาทดสอบและสงปละ 1 ครั้ง 

 

3.3 กฟผ. ตรวจสอบเอกสาร 

ในการสงเอกสารเครื่องฟอกอากาศเขาทดสอบตองเปนไปตามขอ 4 การสงเพ่ือขอฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพพลังงาน พรอมพิจารณาการรับภาระคาใชจายเปนไปตามขอ 3.11 กฟผ. จะตรวจ

รายละเอียดเอกสารวาครบถวนและถูกตองหรือไม หากไมครบถวนจะแจงกลับทางอีเมล 

3.4 กฟผ. กําหนดวันสงตัวอยางทดสอบเครื่องฟอกอากาศท่ีหนวยงานทดสอบ(กรณไีมมีผลทดสอบ) 

หลังจาก ตรวจสอบวาเอกสารครบถวนและถูกตองเรียบรอยแลว กฟผ. จะนัดวันสงตัวอยางและวัน

ทดสอบเครื่องฟอกอากาศ ซ่ึงผูเขารวมโครงการฯ ตองดําเนินการสงตัวอยางเครื่องฟอกอากาศท่ีหนวยงาน

ทดสอบ โดยรายละเอียดการสงเครื่องฟอกอากาศเพ่ือเขารวมโครงการฯ เปนไปตามขอ 4 ซ่ึงวันท่ีสง

ตัวอยางทดสอบจะแสดงสถานะในระบบฯ และแจงกลับทางอีเมล 

3.5 หนวยงานทดสอบดําเนินการทดสอบเครื่องฟอกอากาศตามมาตรฐานท่ี กฟผ. กําหนด (กรณีไมมี

ผลทดสอบ) 

เม่ือหนวยงานทดสอบรับตัวอยางทดสอบเครื่องฟอกอากาศไว จะตรวจสอบรายละเอียดเครื่องฟอกอากาศ 

ซ่ึงรายละเอียดของตัวอยางทดสอบจะตองตรงกับรายละเอียดในเอกสารท่ีผูเขารวมโครงการฯ ยื่น
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รายละเอียดและเอกสาร จากนั้น หนวยงานทดสอบดําเนินการทดสอบเครื่องฟอกอากาศตามมาตรฐาน 

มอก.3061-2563 หลังจากการทดสอบแลวเสร็จ หนวยงานทดสอบจะสงผลทดสอบให กฟผ. 

3.6 กฟผ. แจงผลการทดสอบเครื่องฟอกอากาศใหผูเขารวมโครงการฯ ทราบ 

กฟผ. จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจงผลการทดสอบพรอมระดับประสิทธิภาพใหผูเขารวมโครงการฯ 

ทราบ โดยการกําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงาน เปนไปตามขอ 6  

หมายเหตุ 

- กรณีผู เขารวมโครงการฯ เปนผูรับภาระคาใชจายทดสอบ ผู เขารวมโครงการฯ ตอง

ดําเนินการชําระเงินใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากไดรับใบแจงคาบริการทดสอบจาก 

หนวยงานทดสอบ หากยังไมชําระเงินท่ีหนวยงานทดสอบ กฟผ. จะยังไมแจงผลการทดสอบ

ใหกับผูเขารวมโครงการฯ และไมทดสอบเครื่องฟอกอากาศรุนอ่ืนดวย 

- กรณีเครื่องฟอกอากาศรุนท่ีทดสอบและไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานแลวมี

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรืออุปกรณท่ีมีผลตอคาประสิทธิภาพพลังงานตองสงตัวอยาง

เครื่องฟอกอากาศเพ่ือหาคาประสิทธิภาพใหมในการทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไปพิจารณาผลการ

ทดสอบเปนไปตามตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 การพิจารณาผลการทดสอบกรณีเปลี่ยนอุปกรณ 

คาประสิทธิภาพจากการ

ทดสอบ 

คาหนาฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพ 

ผูเขารวมโครงการฯ  

รับภาระคาพิมพฉลาก 

ดอยกวาเดิม ปรับคาตามการทดสอบใหม ตามจํานวนฉลากฯ ท่ีคงเหลือ 

เทาเดิม ใชคาตามหนาฉลากฯ เดิม - 

ดีกวาเดิม ใชคาตามหนาฉลากฯ เดิมหรือตาม

ผลการทดสอบใหม 

ตามจํานวนฉลากฯ ท่ีคงเหลือ 

กรณีเปลี่ยนคา 

3.7 ผูเขารวมโครงการฯ ตอบรับผลการทดสอบ 

เม่ือผูเขารวมโครงการฯ ไดรับแจงผลการทดสอบแลวผูเขารวมโครงการฯ ตองทําหนังสือตอบรับผลการ

ทดสอบให กฟผ. ไมวาจะรับผลการทดสอบหรือไมรับผลการทดสอบก็ตามภายใน 30 วันหลังจาก กฟผ. 

แจงผลอยางเปนทางการหากพนกําหนดนี้ กฟผ. จะดําเนินการตามขอท่ี 3.11 การรับภาระคาใชจาย 

การตอบรบัผลทดสอบแบงเปน 2 กรณี คือ 

กรณีท่ี 1 ผูเขารวมโครงการฯ รับผลทดสอบ 
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ผูเขารวมโครงการฯ รับผลทดสอบและตองการติดฉลากฯ โดยยืนยันคาท่ีไดจากการทดสอบ

พรอมระบุคาท่ีตองการระบุหนาฉลากฯ โดยผูเขารวมโครงการฯสามารถสําแดงคา (Declare) 

เพ่ือระบุคาหนาฉลากฯ ได ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 การระบุคาหนาฉลาก 

 

  กรณีท่ี 2 ผูเขารวมโครงการฯ ไมรับผลทดสอบ 

ผูเขารวมโครงการฯ เลือกระบุไมยินดีรับผลการทดสอบ พรอมระบุสาเหตุท่ีไมรับผลการ

ทดสอบ 

หมายเหตุ : หากผูเขารวมโครงการฯ ไมตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนด กฟผ. 

สงวนสิทธิ์ในการรักษาสภาพผลการทดสอบนั้น ผูเขารวมโครงการฯ ไมสามารถใชผลการ

ทดสอบไดอีก และตองรับผิดชอบคาทดสอบตามขอ 3.11 

3.8 บริษัทดําเนินการพิมพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไดเอง 

 ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ผูเขารวมโครงการฯ สามารถพิมพฉลากฯ ไดเอง โดยมีขอกําหนดดังนี้ 

3.8.1  ผูเขารวมโครงการฯ สามารถเลือกโรงพิมพท่ีสะดวกตอการจัดพิมพฉลากฯ โดยดําเนินการ 

ข้ึนทะเบียนโรงพิมพใหม สามารถศึกษารายละเอียดขอกําหนดไดจาก “คูมือการข้ึนทะเบียน 

โรงพิมพ” หรือ เลือกโรงพิมพท่ีข้ึนทะเบียนแลวในระบบของ กฟผ.  

3.8.2  ผูเขารวมโครงการฯ กรอกขอมูลรุนและจํานวนฉลากท่ีตองการจัดพิมพ ผานโปรแกรมขอ

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

ฉลากฯ ไปยังโรงพิมพ โรงพิมพจะจัดทํา Artwork ให กฟผ. และผู เขารวมโครงการฯ 

ตรวจสอบความถูกตอง หลังจากนั้น กฟผ. จะอนุมัติการจัดพิมพ และโรงพิมพจัดพิมพฉลากฯ 

ฉบับจริงพรอมจัดสงตอไป 

 

ขอ รายการ การระบุคาหนาฉลากฯ 

1 คาประสิทธิภาพ 

- ตองไมเกินคาท่ีไดจากผลทดสอบ 

- คาประสิทธิภาพท่ีระบุตองอยูในระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไดรับ

หรือตํ่ากวาระดับประสิทธิภาพจากผลทดสอบจริงแตไมต่ํากวาระดับ

ประสิทธิภาพพลังงานเบอร 5 

2 
ระดับประสิทธิภาพ

พลังงาน 

ตองไมระบุสูงกวาระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไดรับ และสอดคลองกับ

คาประสิทธิภาพท่ีระบุ 
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3.9  ผูเขารวมโครงการฯ รับมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน และชําระคาใชจาย 

การรับมอบฉลากฯ แบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีท่ี 1 ผูเขารวมโครงการฯ เขารับฉลากฯ ท่ีโรงพิมพ 

กรณีท่ี 2 โรงพิมพสงฉลากฯ ใหผูเขารวมโครงการฯ ผานบริษัทขนสง 

     (ผูเขารวมโครงการฯ เปนผูรับภาระคาขนสง) 

  เม่ือผูเขารวมโครงการฯ ตรวจรับฉลากฯ ถูกตองแลว ผูเขารวมโครงการฯ ชําระคาพิมพฉลากฯ 

ใหแกโรงพิมพ และติดฉลากฯ เพ่ือวางจําหนายตอไป 

3.10  ขอปฏิบัติในการรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานหลังจากผานการทดสอบ 

3.10.1 หลังจากไดรับฉลากฯ ผูเขารวมโครงการฯ จะตองติดฉลากฯ เครื่องฟอกอากาศในรุนนั้นๆ 

ภายในระยะเวลา 2 เดือน  

3.10.2 ผูเขารวมโครงการฯ ตองติดฉลากฯ ในรุนท่ี กฟผ. รับรองใหตรงกับรุน และจะตองจัดทํา

เอกสาร สงเสริมการขาย และโฆษณาตอผูบริโภคในชื่อเดียวกัน โดยการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธเปนไปตามขอ 9 

3.10.3 การขอพิมพฉลากฯ ใหขอไดอยางตอเนื่อง หามขอพิมพเพ่ือนําไปกักตุน เนื่องจาก กฟผ. ตอง

เปลี่ยนหนาฉลากฯ ตามการเปลี่ยนแปลงของคาไฟฟา หรือดําเนินมาตรการตามผลการสุม

ทดสอบ เปนตน และเครื่องฟอกอากาศรุนใดไดหยุดขอพิมพฉลากฯ เกิน 2 ป จะยกเลิก

การรับรองฉลากฯ ในรุนนั้นๆ 

3.10.4 กรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯ ตองการเปลี่ยนชื่อรุน ใหผูเขารวมโครงการฯ ทําหนังสือแจง 

สมอ. เพ่ือขอเอกสาร มอก. เม่ือไดรับใบอนุญาตตามชื่อรุนใหม จึงทําหนังสือขอเปลี่ยนชื่อรุน

ตอ กฟผ. 

3.10.5 ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุน (ตัวอยางทดสอบฯ) ถามีการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบ

อยางใดอยางหนึ่งของรุนนั้นๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะตองสงมาทดสอบใหมตามข้ันตอน

การทดสอบถาไมไดแจงถือวาผิดขอกําหนดของโครงการฯ 

3.11 การรับภาระคาใชจาย 

3.11.1 คาทดสอบประสิทธิภาพเครื่องฟอกอากาศ 

กฟผ. รับภาระคาทดสอบในกรณี ดังนี้ 

-  ผูเขารวมโครงการฯ ผูผลิตในประเทศ ท่ีดําเนินการสงทดสอบตัวอยางเครื่องฟอกอากาศ

เพ่ือทดสอบหาคาประสิทธิภาพครั้งแรกของรุนนั้นๆ ท้ังนี้ผูเขารวมโครงการฯ ตองสง

เอกสารและดําเนินการตามขอกําหนดโครงการฯ 

ผูเขารวมโครงการฯ รับภาระคาทดสอบในกรณี ดังนี้ 
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- ผูนําเขา : รับภาระคาทดสอบเองท้ังหมด 

- ผูผลิตในประเทศ : รับภาระคาทดสอบในกรณีตอไปนี้ 

 กรณีผูเขารวมโครงการฯ ไมรับผลทดสอบ และตองการปรับปรุงเพ่ือสง

ทดสอบใหม ในรุนเดิม เนื่องจากการสงตัวอยางทดสอบเครื่องฟอกอากาศครั้ง

แรกไมผานเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ หรือผานเกณฑ

ระดับประสิทธิภาพพลังงานแตไมพอใจผลทดสอบ ผูเขารวมโครงการฯ ตอง

รับภาระคาทดสอบของรุนเดิมในครั้งท่ี 2 ข้ึนไป เพ่ือชดเชยกับการทดสอบครั้ง

แรก 

 กรณีผู เขารวมโครงการฯ ไมรับผลทดสอบ และไมตองการปรับปรุงเพ่ือ

ทดสอบใหม ในรุนเดิม เนื่องจากการสงตัวอยางทดสอบเครื่องฟอกอากาศครั้ง

แรกไมผานเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ ผู เขารวม

โครงการฯ ตองรับภาระคาทดสอบรุนอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุนเดิมท่ีไมรับ

ผลการทดสอบ 

 ผูเขารวมโครงการฯ ตองแจงยืนยันผลการทดสอบ และแจงจํานวนการขอฉลากฯ 

ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจงผลทดสอบอยางเปนทางการ หากพน

กําหนด หลังจากนั้นผูเขารวมโครงการฯ ไมสามารถใชผลการทดสอบดังกลาวได

อีก และตองรับผิดชอบคาทดสอบดวย 

 กรณี ท่ี เครื่อ งฟอกอากาศ ท่ียื่ นขอทดสอบโดยผู รับจ างผลิต  (Original 

Equipment Manufacturer : OEM) ถาหากสงตัวอยางเครื่องฟอกอากาศ

ทดสอบแลวไมผานเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานการพิจารณา ผูรับจางผลิต 

(OEM) ตองเปนผูรับภาระคาทดสอบ 

 กรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯ ทดสอบผานเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของ

โครงการฯ แลวไมขอพิมพฉลากฯ และไมดําเนินการผลิต ภายใน 2 เดือน 

ผูเขารวมโครงการฯ ตองรับภาระคาทดสอบในรุนนั้น 

3.11.2 กรณีผูเขารวมโครงการฯ ตองการขอฉลากฯ เพ่ือการสงออกจําหนายในตางประเทศ 

สามารถดําเนินการโดยผูเขารวมโครงการฯ จะเปนผูรับภาระคาทดสอบ และรับภาระคาใชจายใน

การจัดทําฉลากฯ 
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4. การสงทดสอบเพ่ือขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน

ขอบขายเครื่องฟอกอากาศ 

- เครื่องฟอกอากาศ แบบแยกสวน ระบายความรอนดวยอากาศ ตามประเภท ดังนี้ 

 เครื่องฟอกอากาศทางกล (mechanical air cleaner)

 เครื่องฟอกอากาศไอออน  (ionic air cleaner)

 เครื่องฟอกอากาศรวม

- เครื่องฟอกอากาศสําหรับใชในท่ีอยูอาศัย หรือท่ีวัตถุประสงคคลายกัน เชน สํานักงาน รานคา   

- ใชงานตามแรงดันไฟฟา ท่ีกําหนดไมเกิน 250 V สําหรับเครื่องฟอกอากาศเฟสเดียว 

- ใชงานในพ้ืนท่ีหองไมเกิน 50 m2 

- เครื่องฟอกอากาศท่ีผลิตท้ังในประเทศหรือนําเขา เพ่ือจําหนายในประเทศไทย 

- ไมเปนรุนท่ีไมผานเกณฑการสุมทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟาของโครงการฯ ภายใน 1 ป นับจากการ

แจงผลสุมกลับทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟา 

- เครื่องฟอกอากาศประเภท ตั้งโตะ ตั้งพ้ืน ติดผนัง (ไมรวมติดบริเวณฝาและเพดาน) 

• การสงตัวอยางทดสอบ

ผูเขารวมโครงการฯ จะตองสงเครื่องฟอกอากาศ ตาม วัน เวลาท่ีกําหนด ท่ีหนวยงานทดสอบ  โดยการสง

ทดสอบแบงออกเปน  2 กรณี คือ

กรณีท่ี 1  การสงทดสอบแบบปกติ

ผูเขารวมโครงการฯ สงทดสอบตัวอยางเครื่องฟอกอากาศเพ่ือทดสอบ จํานวน 1 เครื่อง ตอ 1 รุน ซ่ึง

ตองมีลักษณะเหมือนกันกับผลิตภัณฑท่ีจะผลิตเพ่ือจําหนายจริง กรณีท่ียังมิไดมีการผลิตและจําหนาย

ในตลาดผูเขารวมโครงการฯ สามารถสงเครื่องตนแบบ (Mock up) เขาทดสอบ 

กรณีท่ี 2 การสงทดสอบเพ่ือเทียบรุน 

การสงทดสอบเพ่ือขอเทียบรุน หมายถึง กรณีท่ีเครื่องฟอกอากาศท่ีคุณสมบัติเหมือนกันแตนําไป

ผลิตหลายรุนหรือหลายเครื่องหมายการคา ท้ังนี้ ผูเขารวมโครงการฯ สามารถใชผลทดสอบเทียบ

รุนกันไดจะตองเปนไปตามขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

อุปกรณหลักของเครื่องฟอกอากาศท่ีจะตองไมใหมีการเปล่ียนแปลง 

1) โครงสรางและอุปกรณไฟฟา ไดแก ใบพัด มอเตอรไฟฟา เปนตน

2) อุปกรณท่ีทําหนาท่ีกรองฝุน เชน Filter Ionizer

3) อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีมีผลใหคาประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องฟอกอากาศเปลี่ยนแปลง

องคประกอบท่ียอมใหมีการเปล่ียนแปลงได 

1) ชื่อรุน ชื่อเครื่องหมายการคา และสี
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2) อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีไมมีผลตอคาประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องฟอกอากาศ

การเทียบรุนเครื่องฟอกอากาศ สามารถเทียบรุนไดไมจํากัดจํานวนตอการยื่นทดสอบคราวเดียวกัน 

และสามารถยื่นขอเทียบรุนไดภายหลัง ท้ังกรณีไมมีผลการทดสอบ และกรณียื่นผลการทดสอบโดย 

กฟผ. กําหนดตัวหลัก (Main Model) ดังนี้  

- ตองเปนรุนท่ีมีการทดสอบจริง โดยสามารถใชผลการทดสอบของตัวหลัก (Main 

Model) ไดไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ี กฟผ. แจงผลการทดสอบ จนถึงวันท่ีขอเทียบรุน 

- ตัวหลัก (Main Model) ตองไมเปนรุนท่ีไมผานเกณฑการสุมทดสอบประสิทธิภาพ

การใชไฟฟาของโครงการฯ 

5. การทดสอบเคร่ืองฟอกอากาศตามมาตรฐาน

5.1 มาตรฐานการทดสอบ 

มาตรฐานท่ีใชในการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน และกําลังไฟฟา อางอิงตามมาตรฐานดังนี้ 

- มอก. 3061-2563 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะดานประสิทธิภาพการลด 

PM2.5 (ทดสอบ CADR) 

- ANSI/AHAM AC-3-2009 for evaluating the performance of air cleaners  

                 (ทดสอบกําลังไฟฟา) 

- ท่ีแรงดัน 230 V 50 Hz  และไมพิจารณาข้ันตอนการทดสอบเดินมอเตอร 48 ชม. 

       หองปฏิบัติการทดสอบ 

- หนวยงานทดสอบท่ีสามารถทดสอบตาม มอก. 3061-2563 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะดานประสิทธิภาพการลด PM2.5 

5.2 วิธีการทดสอบ 

ข้ันตอนการทดสอบแบงเปน 3 สวนหลัก ไดแก 1. เตรียมหองทดสอบ 2. วิธีการทดสอบ 3. การ

คํานวณคาประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) การเตรียมหองทดสอบ 

  กําหนดขนาดหองทดสอบขนาด 20-32 m3 สูง 2.5 m อุณหภูมิ 23±3 ◦C ความชื้น 

50±10% มีการติดตั้งเครื่องวัดความเขมขนของอนุภาคบริเวณก่ึงกลางหองทดสอบ และสูงจากพ้ืน 120 

cm โดยไมมีสิ่งใดกีดขวางการไหลของอากาศ ตัวคน (stirrer)  เครื่องพนสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด 

เปนตน  
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รูปท่ี 2 หองทดสอบและเครื่องมือท่ีใชในการทดสอบ 

 (2) วิธีการทดสอบ 

การวัดความเขมขนของอนุภาค 

1) การลดของอนุภาคโดยธรรมชาติ (natural decay)

ใหพนอนุภาคละเอียดสําหรับทดสอบ ใหมีความเขมขนของอนุภาคเริ่มตน (C01) ตั้งแต 1.0 mg/m3 ถึง 

2.0 mg/m3 พรอมกับเริ่มเดินเครื่อง (start) ตัวคน (stirrer) เพ่ือคนอากาศภายในหองทดสอบใหเปนเนื้อ

เดียวกัน (homogeneous) ใหหยุด (stop) ตัวคน พรอมเริ่มวัดความเขมขนของอนุภาคอยางตอเนื่อง

ตลอดชวงเวลา 30 min 

2 ) การลดของอนุภาคหลังจากเครื่องฟอกอากาศทํางาน  (concentration decay after

operation of air cleaner) โดยใหมีความเขมขนของอนุภาคเริ่มตน (C02) ตั้งแต 1.0 mg/m3 ถึง 5.0 

mg/m3 พรอมกับเริ่มเดินเครื่องตัวคนเพ่ือคนอากาศภายในหองทดสอบใหเปนเนื้อเดียวกัน ใหหยุดตัวคน 

พรอมกับใหเครื่องฟอกอากาศทํางานท่ีอัตราอากาศไหลท่ีกําหนด โดยการใชแหลงจายไฟฟาอยางตอเนื่อง 

พรอมกับใหเริ่มวัดความเขมขนของอนุภาคอยางตอเนื่องจนกระท่ังความเขมขนของอนุภาคลดเหลือ 1/3 

ของความเขมขนของอนุภาคเริ่มตน (1/3 ของ C02) เวลาท่ีความเขมขนของอนุภาคลดเหลือ 1/3 ของ C02 

คือ t min  

วิธีการวัดคากําลังไฟฟาตามมาตรฐาน ANSI/AHAM 

1) ติดตั้งเครื่องวัดกําลังไฟฟาระหวางแหลงกําเนิดไฟฟากับเครื่องกรองอากาศ

2) เปดเครื่องกรองอากาศดวยโหมดสมรรถนะสูงสุด (all settings/options set at maximum

level) และรีเซ็ตเครื่องวัดกําลังไฟฟา 

3) ปรับแหลงกําเนิดไฟฟาเปน 230 V – 50 Hz

4) ใหเครื่องกรองอากาศทํางานเปนเวลา 2 นาที โดยยังไมตองอานคากําลังไฟฟาเม่ือครบ 2 นาที

ใหเริ่มเก็บชุดขอมูล (Data points) คากําลังไฟฟาจํานวน 13 คา หางกันคาละ 1 นาที (รวมใช

เวลา 15 นาที) 
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  5) คํานวณหาคาเฉลี่ย Data points 13 คา โดยสามารถตัด Data points ท่ีผิดปกติได ≤ 3 คา 

(3) การคํานวณหาประสิทธิภาพพลังงาน 

1) อัตราการสงอากาศสะอาด (CADR) 

2 1

2 02 1 01

ln lnC CV VCADR
t C t C
   

= − +   
   

 

              เม่ือ 

CADR  คือ อัตราการสงอากาศสะอาด เปนลูกบาศกเมตรตอนาที (m3/min)  

C01  คือ ความเขมขนของอนุภาคขณะเริ่มตน ของการลดโดยธรรมชาติ เปน mg/m3  

C02  คือ ความเขมขนของอนุภาคขณะเริ่มตน ของการลดหลังจากเครื่องฟอกอากาศทํางาน เปน mg/m3  

C1 คือ ความเขมขนของอนุภาคท่ีเวลา t (min) ของการลดโดยธรรมชาติ เปน mg/m3  

C2  คือ ความเขมขนของอนุภาคท่ีเวลา t (min) ของการลดหลังจากเครื่องฟอกอากาศทํางานเปน mg/m3  

V  คือ ปริมาตรของหองทดสอบ เปนลูกบาศกเมตร  

t  คือ เวลาท่ีความเขมขนของอนุภาคลดเหลือ 1/3 ของความเขมขนของอนุภาค  

 เริ่มตน ในการทดสอบการลดลงเม่ือเครื่องฟอกอากาศทํางาน เปนนาที (min) 

 

2) การคํานวณประสิทธิภาพการเก็บสะสมอนุภาคละเอียด 

CADR
P

η =
 

     เม่ือ 

η  คือ ประสิทธิภาพพลังงาน เปน ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงตอวัตต (m3/h/W) 

CADR  คือ อัตราอากาศไหลของเครื่องฟอกอากาศ เปนลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง (m3/h) 

P  คือ กําลังไฟฟา เปนวัตต (W) 

 

 3) การคํานวณประสิทธิภาพการเก็บสะสมอนุภาคละเอียด 

7.41A CADR= ×  
     เม่ือ 

A  คือ พ้ืนท่ีพ้ืนหองท่ีใชได เปนตารางเมตร  

CADR  คือ อัตราการสงอากาศสะอาด เปนลูกบาศกเมตรตอนาที 
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6. การกําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงาน

 กฟผ. กําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงานเปน 4 ระดับ ตั้งแต เบอร 5, เบอร 5 , เบอร 5  และ 

เบอร 5  โดยในชวงเริ่มตนกําหนดระดับประสิทธิภาพเฉพาะเบอร 5 สวนระดับเบอร 5 ท่ีมีดาวจะ

พิจารณาเพ่ิมเติมในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตอไป 

ตารางท่ี 4 เกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานเครื่องฟอกอากาศป 2020 (เริ่มใชตั้งแตวันท่ี 25 สิงหาคม 2563) 

พ้ืนท่ีใชงาน 
คาประสิทธิภาพพลังงาน (m3/h/W) 

เบอร 5 เบอร 5  เบอร 5  เบอร 5  

≤ 50 m2 ≥ 7.5 

7. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน

7.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานมี 4 รูปแบบ โดยแบงตามระดับประสิทธิภาพพลังงานตั้งแต 

เบอร 5, เบอร 5 , เบอร 5  และเบอร 5 ในชวงเริ่มตนกําหนดระดับประสิทธิภาพเฉพาะเบอร 

5 สวนระดับเบอร 5 ท่ีมีดาวจะพิจารณาเพ่ิมเติมในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตอไป 

รูปท่ี 3 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

CO2 CO2 CO2 CO2 
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 รายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานมีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 รายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

(ขนาดจริง : กวาง 45 มม.  สูง 57 มม.) 

 ตําแหนงท่ี 1 แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไดรับ 

 แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพพลังงานตั้งแต เบอร 5, เบอร 5 , เบอร 5  

และ เบอร 5  หากเครื่องฟอกอากาศไดระดับประสิทธิภาพพลังงานใด ลูกศรจะ

ชี้ไปยังชองท่ีระบุระดับเบอร 5 หรือสัญลักษณรูป  ตั้งแต 1-3 ดาว  

ตําแหนงท่ี 2 ประเภท ระบุผลิตภัณฑ เครื่องฟอกอากาศ  

ตําแหนงท่ี 3 คาไฟฟา XXX  (บาท/ป) แสดงเพ่ือใชในการประมาณคาไฟฟาท่ีใชตอป โดยสามารถนําไป

เปรียบเทียบคาไฟฟากับรุนอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดใกลเคียงกันได  

ตําแหนงท่ี 4 คาประสิทธิภาพ XX.XX (m3/h/W) ใชเปรียบเทียบกับรุนท่ีมีขนาดใกลเคียงกันในการ

เลือกซ้ือ 

ตําแหนงท่ี 5 ขอมูลของผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองฉลากฯ   

- ยี่หอ  XXXX 

- รุน XXXX 

- ขนาดพ้ืนท่ีใชงาน (XX m2)  (XX.XX W) 

ตําแหนงท่ี 6 สัญลักษณการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของผลิตภัณฑ (CO2) 

1 

2 

3 

4 

7 5 

CO2 6 
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ตําแหนงท่ี 7 เว็บไซต โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 แสดงขอมูลผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรอง

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 และขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ 

หมายเหตุ : การคิดคาไฟฟา เครื่องฟอกอากาศ       

- จากผลการศึกษามีการใชงานเครื่องฟอกอากาศ 8 ชั่วโมง/วัน 

- จํานวนวันการใชงาน/ป คํานวณท่ี 365 วัน/ป 

- คํานวณอัตราคาไฟฟาเฉลี่ยหนวยละ 3.96 บาท 

คาไฟฟา = คากําลังไฟฟา (W) x ชั่วโมงใชงานตอวัน (ชั่วโมง/วัน) x จํานวนวันใชงาน            

               ตอป (วัน/ป) x อัตราคาไฟฟา (บาท/หนวย) ÷1000 

7.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

ผูเขารวมโครงการฯ ท่ีไดรับฉลากฯ แลวจะตองติดฉลากฯ บนเครื่องฟอกอากาศบริเวณมุมขวาบน หาก

ตําแหนงท่ีติดฉลากฯ นั้น ตรงกับหนาจอแสดงผลหรือโลโกยี่หอ สามารถติดฉลากฯบริเวณดานใตของตําแหนงนั้นๆ 

8. การสุมทดสอบเคร่ืองฟอกอากาศที่ไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธภิาพพลังงาน

หลังจากเครื่องฟอกอากาศท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานออกจําหนายสูตลาด กฟผ. จะ

ดําเนินการสุมทดสอบ เครื่องฟอกอากาศตัวหลักหรือตัวเทียบรุนในกลุมเดียวกัน ท่ีติดฉลากฯ เพื่อนํากลับมา

ทดสอบที่หนวยงานทดสอบ วายังคงระดับประสิทธิภาพตามที่ กฟผ. รับรอง นอกจากนี้ยังเปนการคุมครอง

ผูบริโภคดวย ซึ่ง กฟผ. จะสุมทดสอบจากรานคาปลีกรุนละ 1 ชุดตัวอยางโดยผูเขารวมโครงการฯ เปนผูรับภาระ

คาตัวอยางท่ีใชในการสุมทดสอบและสําหรับ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องหมายการคาใด ท่ีไมสามารถหาซ้ือไดจาก

รานคาปลีก ผูเขารวมโครงการฯ ตองแจงรายชื่อตัวแทนจําหนายเพ่ือให กฟผ. สามารถดําเนินการจัดซ้ือได หากไม

สามารถจัดซ้ือจากตัวแทนจําหนายได กฟผ. จะสุมตัวอยางรุนดังกลาวจากโรงงานผูผลิต/นําเขา โดยไมแจงวัน-

เวลาใหทราบ และหากไมพบการผลิตในรุนดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการเชนนี้อีก 2 ครั้งภายในปนั้นๆ หากยังไมพบ

การผลิต กฟผ. จะยุติการใหฉลากฯ โดยถือวาเครื่องหมายการคา และรุนนั้นๆ ไดยกเลิกการผลิต ใหผูเขารวม

โครงการฯ ทําหนังสือแจงยกเลิกการผลิตมายัง กฟผ. และ กฟผ. จะสุมตัวอยางรุนท่ีมีขนาดใกลเคียงท่ีไดรับฉลากฯ 

จากโรงงานผูผลิต/นําเขามาทดสอบที่หนวยงานทดสอบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงหนวยงานทดสอบจะแจงให

ทราบภายหลัง 
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 8.1 ข้ันตอนการดําเนินการสุมทดสอบ 

8.1.1 กฟผ. คัดเลือกตัวอยางจากการขอฉลากยอนหลัง 1 ป จาก 

- รุนท่ีมีการขอฉลากฯ สูงสุด 

- รุนท่ีมีการโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพ วิทยุและโทรทัศน 

- รุนท่ีไมผานการสุมทดสอบในปท่ีผานมา 

- รุนท่ีนําเทคโนโลยใีหม มาปรับปรุงกระบวนการผลิต 

8.1.2 กฟผ. สุมซ้ือตัวอยางจากรานคา 1 ตัวอยาง  

-  ผูเขารวมโครงการฯ รับภาระคาตัวอยาง 

-  กฟผ. รับภาระคาทดสอบ 

8.1.3 กฟผ. สงตัวอยางทดสอบ ณ หนวยงานทดสอบ  

8.1.4 กฟผ. พิจารณาผลสุมทดสอบ ดังนี้  

- หากผานการสุมทดสอบ กฟผ. แจงผลใหผูเขารวมโครงการฯ รับทราบและแจงรับ

ตัวอยางคืนท่ี กฟผ. สํานักงานใหญ หรือหนวยงานทดสอบ (กรณีผูเขารวมโครงการฯ 

ชําระคาตัวอยางแลว) 

- หากไมผานการสุมทดสอบ กฟผ. แจงผลทดสอบใหผูเขารวมโครงการฯ รับทราบ และ

แจงรับตัวอยางคืนท่ี กฟผ. สํานักงานใหญ หรือหนวยงานทดสอบ (กรณีผูเขารวม

โครงการฯ ชําระคาตัวอยางแลว) โดยใหผูเขารวมโครงการฯ พิจารณาวาจะตอบรับ

ผลทดสอบหรือไม กลาวคือ 

- ตอบรับผลทดสอบท่ีไมผานการสุมทดสอบ เปลี่ยนคาหนาฉลาก หรือแจงยกเลิกการ

ผลิต 

- หรือให กฟผ. ดําเนินการสุมตัวอยางจากโรงงานผูผลิต/นําเขา หรือคลังสินคาอีก 1 

หรือ 2 ชุดตัวอยาง (ตองมีตัวอยางไมนอยกวา 30 ชุดตัวอยาง) โดยผู เขารวม

โครงการฯ เปนผูกําหนดจํานวนตัวอยาง เพ่ือทําการทดสอบและหาคาเฉลี่ย (คา

ทดสอบและคาตัวอยางผูเขารวมโครงการฯ เปนผูรับภาระ) ผูเขารวมโครงการฯ ตอง

ตอบรับการสุมตัวอยางเพ่ิมเติมแก กฟผ. ภายใน 5 วันทําการ หลังจากไดรับหนังสือ

แจงผลการสุมทดสอบจาก กฟผ. และผูเขารวมโครงการฯ ตองมีสินคาให กฟผ. สุม

กลับภายใน 30 วัน   

- หากผลทดสอบเฉลี่ยผานการสุมทดสอบ กฟผ. แจงผลใหผูเขารวม

โครงการฯ รับทราบ และแจงรับตัวอยางสุมโรงงาน คืนท่ีหนวยงาน

ทดสอบ 
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- หากผลทดสอบเฉลี่ยไมผานการสุมทดสอบ กฟผ. แจงผลใหผูเขารวม

โครงการฯ รับทราบ และแจงรับตัวอยางสุมโรงงาน คืนท่ีหนวยงาน

ทดสอบพรอมท้ังแจงมาตรการแกผูเขารวมโครงการฯ ตองปฏิบัติตาม

มาตรการกรณีไมผานการสุมทดสอบ 

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

8.2 การพิจารณาผลตามเกณฑการสุมทดสอบ 

  ตารางท่ี 5 เกณฑการสุมทดสอบ เครื่องฟอกอากาศ 

การทดสอบ เกณฑผานการสุมทดสอบ 

คาประสิทธิภาพ 

(m3/h/W) 

ไมต่ํากวารอยละ 95% 

จากคาประสิทธิภาพท่ีระบุหนาฉลากฯ 

การประเมินผลการสุมทดสอบ 

- ผลทดสอบจะตองผานตามหัวขอการทดสอบ จึงจะถือวาผานเกณฑการสุมทดสอบ 

- หากรุนท่ีถูกสุมทดสอบประสิทธิภาพ เปนรุนท่ีขอฉลากฯ แบบเทียบรุน เปนตัวหลักหรือตัว

เทียบรุน ให ถือวาทุกรุนท่ีขอเทียบรุนในกลุมเดียวกันท้ังหมด มีผลการสุมทดสอบ

ประสิทธิภาพเชนเดียวกัน 

8.3 มาตรการกรณีไมผานการสุมทดสอบ ผูเขารวมโครงการฯ ตองปฏิบัติ ดังนี้ 

8.3.1 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบแรก) ตองปฏิบัติ ดังนี้ 

8.3.1.1 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือใหสุมตัวอยางเพ่ิมเติม 

1. บริษัทฯ ตอบรับแบบฟอรมยืนยันการซ้ือคืนผลิตภัณฑเบอร 5 และยืนยันการยอมรับ

ผลการสุมทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑเบอร 5 ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันท่ี

ไดรับหนังสือแจงจาก กฟผ. และยืนยันความพรอมให กฟผ. สุมตัวอยางจากโรงงาน

โดยระบุวันเวลาใหชัดเจน

2. บริษัทฯ ตองจัดเตรียมตัวอยางไว จํานวน 30 ชุดตัวอยาง/รุน เพ่ือให กฟผ. เลือก

สุมตัวอยางจํานวนรุนละ 1 หรือ 2 ชุดตัวอยาง

3. บริษัทฯ ตองซ้ือตัวอยาง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากทองตลาดกลับคืนในราคาท่ี กฟผ. ซ้ือ

มา โดยหนวยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจงหนี้ เพ่ือใหบริษัท

ดําเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับเอกสารใบแจงหนี้ และนํา

19 

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


ใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอยางท่ีหนวยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน 

15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะงดการจาย

ฉลากฯ รุนอ่ืนๆ และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุนใหม และ 

กฟผ. จะทําหนังสือแจงใหมารับตัวอยางคืนภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีรับหนังสือ 

หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการจําหนายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 

26 วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

  8.3.1.2 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือเปล่ียนคาหนาฉลากฯ 

1. หากบริษัทฯ ตองการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ตามเกณฑท่ีทดสอบไดจริง 

(เบอร 5) ตามท่ีไดแจงยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอใหบริษัทฯ 

ดําเนินการติดตอกองสงเสริมประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา (กสอ-ย.) ฝายบริหารดาน

การใชไฟฟาและกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือ กฟผ. จะไดดําเนินการปรับคาหนาฉลากตาม

จริงของรุนดังกลาวตอไป 

2. กรณีเปลี่ยนคาหนาฉลากฯ ใหผูเขารวมโครงการฯ ตรวจสอบขอมูลเอกสาร, แคตตา

ล็อค ท่ีเก่ียวของโดยแกไขใหถูกตองตามผลทดสอบท่ีไดรับ และแจงรายละเอียด

เพ่ือให กฟผ. ตรวจสอบ 

3. บริษัทฯ ตองซ้ือตัวอยาง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากทองตลาดกลับคืนในราคาท่ี กฟผ. ซ้ือ

มา โดยหนวยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจงหนี้ เพ่ือใหบริษัท

ดําเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับเอกสารใบแจงหนี้ และนํา

ใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอยางท่ีหนวยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน 

15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะงดการจาย

ฉลากฯ รุนอ่ืนๆ และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุนใหม และ 

กฟผ. จะทําหนังสือแจงใหมารับตัวอยางคืนภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีรับหนังสือ 

หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการจําหนายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 

26 วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

  8.3.1.3 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือยกเลิกการเขารวมโครงการฯ 

1. ผูเขารวมโครงการฯตองตอบรับผลการทดสอบ ไมขอใชสิทธิ์การสุมตัวอยางจาก

โรงงาน (สุมรอบ 2) และถือวาผลการทดสอบรอบแรก (สุมจากทองตลาด) เปนท่ีสิ้นสุด 

2. ขอใหบริษัทฯ สงคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพท่ีมีอยูท้ังหมดให กฟผ.  
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3. บริษัทฯ ตองซ้ือตัวอยาง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากทองตลาดกลับคืนในราคาท่ี กฟผ. ซ้ือ

มา โดยหนวยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจงหนี้ เพ่ือใหบริษัท

ดําเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับเอกสารใบแจงหนี้ และนํา

ใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอยางท่ีหนวยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน

15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะงดการจาย

ฉลากฯ รุนอ่ืนๆ และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุนใหม และ

กฟผ. จะทําหนังสือแจงใหมารับตัวอยางคืนภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีรับหนังสือ

หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการจําหนายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 

26 วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

8.3.2 กรณีไมผานการสุมทดสอบ (รอบสอง) ตองปฏิบัติ ดังนี้ 

8.3.2.1 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบสอง) เพ่ือเปล่ียนคาหนาฉลากฯ 

1. หากบริษัทฯ ตองการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ตามเกณฑท่ีทดสอบไดจริง

(เบอร 5) ตามท่ีไดแจงยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอใหบริษัทฯ

ดําเนินการติดตอกองสงเสริมประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา (กสอ-ย.) ฝายบริหารดาน

การใชไฟฟาและกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือ กฟผ. จะไดดําเนินการปรับคาหนาฉลากตาม

จริงของรุนดังกลาวตอไป

2. กรณีเปลี่ยนคาหนาฉลากฯ ใหผูเขารวมโครงการฯ ตรวจสอบขอมูลเอกสาร, แคตตา

ล็อค ท่ีเก่ียวของโดยแกไขใหถูกตองตามผลทดสอบท่ีไดรับ และแจงรายละเอียด

เพ่ือให กฟผ. ตรวจสอบ

8.3.2.2 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบสอง) เพ่ือยกเลิกการเขารวมโครงการฯ 

1. ยุติการเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ในรุนดังกลาวโดยไมสามารถ

ดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการสงทดสอบการติดฉลากเบอร 5 และอ่ืนๆ ท้ังหมดเปน

เวลา 1 ป

2. ขอใหบริษัทฯ สงคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพท่ีมีอยูท้ังหมดให กฟผ.
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รูปท่ี 5 ข้ันตอนการสุมทดสอบประสิทธิภาพ 

 

 

 ท่ีหนวยงานทดสอบ 

 

 ท่ีหนวยงานทดสอบ 
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9. การโฆษณาประชาสัมพันธ

เพื่อใหการดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของผูเขารวมโครงการฯ 

เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ กลาวคือ ผูเขารวมโครงการฯ จะโฆษณาประชาสัมพันธโดยอางอิงหรือใช

ขอมูลของโครงการฯ ไดเฉพาะผลิตภัณฑท่ีมีการผลิตและจําหนายสูตลาดประเทศไทยแลวเทานั้น ท้ังนี้เพ่ือเปนการ

คุมครองสิทธิของผูบริโภคและใหความเปนธรรมแกผูเขารวมโครงการฯ ท่ีเขารวมโครงการฯ กฟผ. จึงไดใหมี

ขอกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ดังนี้ 

9.1  เพ่ือเปนขอมูลวาผูเขารวมโครงการฯ ไดมีการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑออกสูตลาดในประเทศไทยจริง 

กฟผ. ขอใหผูเขารวมโครงการฯ ดําเนินการดังนี้ 

9.1.1  ผูเขารวมโครงการฯ ท่ีไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน จะตองดําเนินการผลิต

ผลิตภัณฑออกสูตลาดภายใน 2 เดือนหลังจากท่ีไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจาก 

กฟผ. โดยผูเขารวมโครงการฯ จะตองแจงแผนการผลิต และ/หรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ี

เก่ียวของท่ีเชื่อไดวามีการผลิตและจําหนายสูตลาดประเทศไทยจริง 

9.1.2  เพ่ือเปนการตรวจสอบวา ผูเขารวมโครงการฯ มีการผลิต และจําหนายผลิตภัณฑรุนดังกลาว 

กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผูแทนจําหนายท่ีผูเขารวมโครงการฯแจง

ไวจํานวน 3 รายเปนอยางนอยและผูแทนจําหนายจะตองสามารถสงผลิตภัณฑรุนนั้นๆ ให

กับกฟผ.ไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในดานการตลาด  

9.1.3 กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใชขอมูลท่ี กฟผ. เชื่อวาผลิตภัณฑรุนดังกลาวไมไดมีการผลิต

สําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

9.1.4 ผูเขารวมโครงการฯ ตองแจงขอมูลการประมาณการการผลิตผลิตภัณฑในแตละรุนและแจงรุนท่ี

มีแผนดําเนินการผลิตพรอมรุนท่ียกเลิกการผลิตให กฟผ. เปนรายป 

9.2  ผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําขอมูลของ กฟผ. ไปใชในการโฆษณา ประชาสัมพันธไดเฉพาะผลิตภัณฑ

ท่ีไดมีการผลิต/นําเขาและจําหนายในตลาดในประเทศไทย ตามท่ี กฟผ. ไดกําหนดไวในขอ 9.1 ขางตน

แลวเทานั้น 

9.3  ในกรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯ ไมไดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ ท่ีไดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ

พลังงานจาก กฟผ. ตามขอกําหนดหรือ ผูเขารวมโครงการฯไดมีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. 

จะแจงยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ของผลิตภัณฑรุนนั้นๆ โดยทางโทรสาร และ/หรือจดหมาย

ลงทะเบียนผูเขารวมโครงการฯจะตองดําเนินการดังนี้ 

ผูเขารวมโครงการฯจะตองยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธของผลิตภัณฑรุนนั้นท่ี

อางอิงขอมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทางโทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ 
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และขอมูลอิเล็กทรอนิกสท้ังหมด ไมใหเผยแพรสูสาธารณะภายใน 2 วันนับจากวันท่ี กฟผ. แจง

โดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 

9.4  ในกรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯละเลยไมปฏิบัติตามขอ 9.3 หรือไดปฏิบัติตามขอ 9.3 แลวและได

มีการดําเนินการเปนครั้งท่ี 2 กฟผ. จะดําเนินการดังตอไปนี้ 

  9.4.1  กฟผ. จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ของผูเขารวมโครงการฯ 

9.4.2  หากผูเขารวมโครงการฯ ยังโฆษณาประชาสัมพันธตอไป กฟผ. จะแจงประกาศในสื่อ,สิ่งพิมพ 

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

ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร 

9.5  ผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําขอมูลท่ีไดรับจาก กฟผ. ไปโฆษณาประชาสัมพันธได หากมีการอางอิงถึง

ฉลากฯ ในการประชาสัมพันธตองมีหมายเหตุเฉพาะรุนท่ีผานการรับรองโดย กฟผ. เทานั้น  

9.6   หามมีการโฆษณาประชาสัมพันธในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใชขอความระบุวาเปนผูเขารวม

โครงการฯ ท่ีผลิตผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากผูเขารวมโครงการฯ 

ตางๆ ท่ีเขารวมโครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑอยูตลอดเวลา 

9.7   การนําภาพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไปจัดพิมพประกอบโฆษณา สามารถจัดทําไดโดยให

แสดงสวนประกอบท้ังหมดของฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุนพรอมขอมูลในฉลากฯ ใหใชไดเฉพาะ

กับผลิตภัณฑในรุนนั้นๆ เทานั้น 

9.8   การนําโลโก ตราสัญลักษณ กฟผ. และฉลากฯ ไปใช ตองไดรับการอนุญาตจาก กฟผ. 

  9.9 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีสามารถลงโฆษณาได 

 

  

       

 

CO2 CO2 CO2 CO2 
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9.10 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีสามารถแสดงบนกลองบรรจุภัณฑ ตองเปนฉลากฯ ท่ีระดับ

ประสิทธิภาพพลังงานเบอร 5 เทานั้น พิมพ 1 ส ีตัวอยาง เชน 

9.11 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไมสามารถลงโฆษณาได เชน 

กรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯ ไมปฏิบัติตามขอกําหนดของโครงการฯ ในดานการโฆษณาประชาสัมพันธ กฟผ. 

จะดําเนินการ ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 กฟผ. แจงเตือน เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ ปรับปรุงแกไข ในประเด็นดังกลาว 

ครั้งท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑรุนนั้นๆ เปนเวลา 1 ป โดยขอ

ฉลากฯ คืนท้ังหมด และหามโฆษณาประชาสัมพันธใดๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑรุนนั้น โดยอางอิง

ขอมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ ของ กฟผ. 

ครั้งท่ี 3 กฟผ. จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ของผูเขารวมโครงการฯ เปนเวลา 1 ป โดยยกเลิกฉลากฯ 

ทุกรุน และงดการเขารวมกิจกรรมใดๆ พรอมท้ังประกาศลงเว็บไซตของ กฟผ. ใหประชาชน

รับทราบ 

หมายเหตุ  หากผูเขารวมโครงการฯ (พิจารณาในนามผูรับจางผลิต ผูจางผลิต ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูจัด

จําหนายของเครื่องหมายการคานั้นๆ) กระทําการปลอม หรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับ
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ประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ กฟผ. จะดําเนินการตามมาตรการครั้งท่ี 3 ทันที และดําเนินการ

ตามกฎหมาย 

10. เคร่ืองหมายรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

กฟผ. ไดจดทะเบียนเครื่องหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเปนเครื่องหมายซ่ึงเจาของ

เครื่องหมายใชรับรองคุณภาพสินคาหรือบริการผูอ่ืนวาคุณภาพหรือลักษณะของสินคาหรือบริการ  

 เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแลวเจาของเครื่องหมายมีสิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะใชเครื่องหมายท่ีได

จดทะเบียนไว กรณีผู อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจาของมีสิทธิฟองรองและเรียกคาเสียหายได ถาผู อ่ืนนํา

เครื่องหมายไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟองใหเพิกถอนได ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานนี้มีการจด

ทะเบียนเครื่องหมายรับรองตอกระทรวงพาณิชย โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ 

ตั้งอยู เลขท่ี 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ  ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 เปน

ผูดําเนินการ 

 การจดทะเบียนแลวจะไดรับการคุมครอง 10 ป เม่ือครบกําหนดแลวสามารถตออายุไปไดคราวละ 10 ป

ผูประกอบการท่ีจะไดรับเครื่องหมายรับรองสินคา หรือผลิตภัณฑเบอร 5 จาก กฟผ. ไดจะตองมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑตอไปนี้ 

10.1   บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหนายผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด มีสิทธิท่ี

จะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไดจาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการอนุญาตท่ี

ไดใหเครื่องหมายรับรอง 

10.2  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานนี้ใชกับอุปกรณไฟฟาโดยอาจผลิตในประเทศหรือนําเขา

จากตางประเทศ และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเอกสารขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟา

เบอร 5  

10.3 การอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะตองเปนไปตามแบบและเง่ือนไขท่ีกําหนด

ตามบทบัญญัติของกฎหมายแหงประเทศไทยท่ีใชบังคับในขณะนั้น  และตามขอกําหนดของโครงการ

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 กฟผ. ซ่ึงกําหนดวิธีการควบคุมและปองกันการใชเครื่องหมายโดยมิชอบ  

ท้ังนี้ผูไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินคาในดานประโยชนท่ีมีตอการประหยัดพลังงานใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะ

สามารถกระทําได 

10.4   การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน การโฆษณาและการประชาสัมพันธตอเม่ือไดรับอนุญาต

จาก กฟผ. และปฏิบัติตามเง่ือนไขของขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ท่ีกําหนดไว

เทานั้น 
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10.5  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะตองปรากฏท่ีตัวสินคาตามหลักเกณฑการติดฉลากแสดง

ระดับประสิทธิภาพพลังงาน โดยสามารถเห็นไดชัดเจนและตองใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ

พลังงานตามรูปแบบและสีท่ีกําหนดโดย กฟผ. เทานั้น 

10.6   บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีไดรับอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะตองยินยอมให 

กฟผ. เขาตรวจสอบสถานท่ีไดเสมอ เพ่ือตรวจสอบวามีการใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน

อยางถูกตอง และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

10.7   การอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานอาจถูกเพิกถอนได หากผูไดรับอนุญาต

นําไปใชผิดไปจากขอบังคับนี้ หรือเม่ือ กฟผ. ไดรับการรองเรียนจากผูซ้ือสินคาหรือ กฟผ. ตรวจสอบ

ท้ังในดานคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

10.8 ผูท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของ กฟผ. ถือเปนความผิด

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกหรือท้ังจําท้ังปรับ กฟผ. จะ

ดําเนินการตามกฎหมายทางแพงและอาญาจนถึงท่ีสุด
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11. หนวยงานและสถานที่ติดตอ  

11.1  ผูรับผิดชอบ  : กองสงเสริมประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา  

     ฝายบริหารดานการใชไฟฟาและกิจการเพ่ือสังคม  

     การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ 

11.2  สถานท่ีติดตอ    : เลขท่ี 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย  

     จังหวัดนนทบุรี 11130 

11.3  หมายเลขโทรศัพท  

  ขอกําหนดโครงการฯ  : 0 2436 4721 และ 0 2436 4728 
  งานทดสอบ           : 0 2436 4721 และ 0 2436 4728 
 งานฉลากฯ             :  0 2436 4722 และ 0 2436 4724 

 งานดานการตลาด   :  0 2436 4723 และ 0 2436 4726    

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

12. เอกสารอางอิง  

มอก.3061-2563 - มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะดานประสิทธิภาพการลด PM2.5 
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ภาคผนวก 

แบบฟอรม กฟผ. 
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-   ตัวอยางหนังสือยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ  
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