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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5  
พัดลมไฟฟ�า 

1. บทนำ 
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เป�นภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. ได-กำหนดเกณฑ�มาตรฐานระดับ

ประสิทธิภาพพลังงานและดำเนินการให-มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีผ:านเกณฑ�มาตรฐานตาม
ข-อกำหนดรวมถึงการสนับสนุนค:าใช-จ:าย ได-แก: ค:าทดสอบ (เฉพาะผู-ผลิตในประเทศ) และค:าโฆษณาประชาสัมพันธ�  

1.1 ความเปZนมาของโครงการ 
รัฐบาลได-มีนโยบายส:งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน รณรงค�ให-ประชาชนรู-คุณค:าและใช-ไฟฟ�าอย:างประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป�นมาตรการให-ระดับหน:วยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟ�าฝGายผลิตแห:งประเทศไทย 
(กฟผ.) ในฐานะองค�การของรัฐ ซ่ึงมีบทบาทอย:างชัดเจนในการมีส:วนร:วมรับผิดชอบต:อสิ่งแวดล-อมและสังคม จึงได-
ดำเนินการเพ่ือให-เกิดอุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�ประสิทธิภาพสูงและรณรงค�ให-มีการใช-อุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�
ประสิทธิภาพสูงดังกล:าวซ่ึงตอบสนองจุดมุ:งหมายให-การใช-ไฟฟ�าของประเทศเป�นไปอย:างมีประสิทธิภาพ และสนอง
นโยบายของภาครัฐในการลดการใช-พลังงานโดยรวมของประเทศ 

เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2536 กฟผ. ได-เปNดตัว “โครงการประชาร:วมใจ ประหยัดไฟฟ�า” (Together Conservation) 
ซ่ึงโครงการฯ ได-ดำเนินการผลักดันให-เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�
ประสิทธิภาพสูงด-วยการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (ฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 หรือ ฉลากเบอร� 5) โดย
สนับสนุนและส:งเสริมให-มีการผลิต/นำเข-า จำหน:าย เพ่ือให-เกิดการเลือกใช-อุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�ประสิทธิภาพสูง จน
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเป�นท่ีเชื่อถือและรู-จักกันแพร:หลายในป[จจุบัน 

ป\ 2550 เพื่อเป�นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา กฟผ. จึงได-เปลี่ยนชื่อเป�น “โครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5” ภายใต-โครงการใหญ: “รักพ9อ ใช�พลังงานอย9างพอเพียง” และได-รับความร:วมมือและการสนับสนุน
จากผู-ประกอบการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนำเข-าอุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�ประสิทธิภาพสูงมา
โดยตลอด ทำให-การดำเนินโครงการฯ เป�นไปอย:างราบรื่น  

ในโอกาสท่ีดำเนินโครงการฯ ครบ 25 ป\ เม่ือเดือนกันยายน 2561 กฟผ. ได-มีเปNดตัวรูปแบบฉลากฯ ใหม: โดยแสดง
ระดับประสิทธิภาพเป�นเบอร� 5, เบอร� 5 ★, เบอร� 5 ★★ และเบอร� 5 ★★★ เนื่องจากฉลากฯ เดิม แสดงระดับ
ประสิทธิภาพท่ีเบอร� 1-5 ผู-ประกอบการส:วนใหญ:จะขอเพียงเบอร� 5 เท:านั้น ดังนั้น เพ่ือเป�นการเพ่ิมความชัดเจนของ
ผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว:าเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 และเป�นข-อมูลแก:ผู-บริโภคให-ตัดสินใจได-ง:ายข้ึนอีกท้ัง
เป�นการตอบสนองความต-องการของประชาชน กฟผ. จึงปรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานรูปแบบใหม: กำหนด
เริ่มติดฉลากฯ และวางจำหน:ายพร-อมกันในเดือนมกราคม 2562  
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1.2 วัตถุประสงค� 
 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 มุ:งรณรงค�ส:งเสริมให-เกิดการใช-พลังงานไฟฟ�าอย:างรู-คุณค:า มีประสิทธิภาพ และ

อย:างยั่งยืน ด-วยวัตถุประสงค�ในการดำเนินโครงการฯ ดังนี้ 
- รณรงค�ให-ผู-ผลิต/ผู-นำเข-า ผลิตและนำเข-าอุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและจำหน:ายในราคาท่ี

เหมาะสม รวมท้ังผลักดันให-เกิดตลาดอุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
- จูงใจและเสริมสร-างทัศนคติการประหยัดไฟฟ�าแก:ประชาชน โดยให-ความรู-และสร-างความเข-าใจท่ีถูกต-องเก่ียวกับ

การใช-พลังงานไฟฟ�าอย:างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
- เป�นทางเลือกของผู-บริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
- สนับสนุนและแสวงหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต:างๆ ด-านการประหยัดไฟฟ�า รวมท้ังการบริหารการใช-ไฟฟ�า

เพ่ือนำพลังงานไฟฟ�ามาใช-ให-เกิดประโยชน�สูงสุดต:อผู-บริโภค 

1.3 ประโยชน�ท่ีได�รับ 
- เป�นการส:งเสริมให-ประชาชนตระหนักถึงการใช-พลังงานไฟฟ�าอย:างมีประสิทธิภาพอันจะส:งผลรวมถึงการ

ประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 
- ประชาชนมีข-อมูลในการตัดสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ�ไฟฟ�าและผลิตภัณฑ�เพ่ิมมากข้ึนโดยพิจารณาจากค:าไฟฟ�า 

ค:าประสิทธิภาพ และราคา เป�นต-น 
- สามารถช:วยลดค:าใช-จ:ายด-านพลังงานไฟฟ�าลงมีการใช-พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
- ก:อให-เกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณ�ไฟฟ�าท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 
- การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปล:อยกfาซคาร�บอนไดออกไซด� สู:ชั้นบรรยากาศ 
- ลดเงินตราออกต:างประเทศและลดการนำเข-าเชื้อเพลิงจากต:างประเทศในการผลิตไฟฟ�า 

2. รายละเอียดการดำเนินโครงการท่ีผ9านมา 

การดำเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 พัดลมไฟฟ�า ได-มีการจัดการประชุมและกิจกรรมอย:าง
ต:อเนื่อง โดยได-รับความร:วมมือจากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ซ่ึงในการประชุมหรือกิจกรรมมีวาระสำคัญ ดังนี้ 
ภายใน ป\ 2544 พิจารณาและกำหนด ขอบข:ายพัดลมไฟฟ�าท่ีเข-าร:วมโครงการฯ ได-แก: ชนิดต้ังโตfะ ต้ังพ้ืน 

ติดผนัง มาตรฐานการทดสอบ และเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ  
เดือนกันยายน 2544 เริ่มติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�าพัดลมไฟฟ�าชนิดต้ังโตfะ ต้ังพ้ืน และ

ติดผนังเพ่ือวางจำหน:ายครั้งแรก 
วันท่ี 28 สิงหาคม 2551  พิจารณามาตรฐานรายละเอียดการทดสอบ เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ ชมสาธิตการ

ทดสอบ และแผนการดำเนินการติดฉลากฯ พัดลมไฟฟ�าชนิดส:ายรอบตัว  
วันท่ี 1 เมษายน 2552 เริ่มติดฉลากฯ เกณฑ�พลังงานป\ ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) เพ่ือวางจำหน:ายพัดลมไฟฟ�า

ชนิดส:ายรอบตัว  
วันท่ี 5 กันยายน 2552  พิจารณาและกำหนดเพ่ิมขอบข:ายพัดลมไฟฟ�าชนิดระบายอากาศ สามารถเข-าร:วม

โครงการฯ  
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วันท่ี 12 มิถุนายน 2553  กฟผ. บรรยายข-อมูลการศึกษา มาตรฐานการทดสอบ วิธีการทดสอบ พัดลมไฟฟ�า
ชนิดระบายอากาศ เยี่ยมชมห-องทดสอบท่ีกรมวิทยาศาสตร�บริการ และแจ-งการ
ดำเนินการปรับเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพัดลมไฟฟ�าชนิดต้ังโตfะ ต้ังพ้ืน ติดผนัง  

วันท่ี 31 สิงหาคม 2553 พิธีลงนามความร:วมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 พัดลมไฟฟ�าชนิด
ระบายอากาศ ระหว:างผู-ประกอบการ กับ กฟผ.  

วันท่ี 1 มกราคม 2554 ปรับเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพัดลมไฟฟ�าชนิดต้ังโตfะ ต้ังพ้ืน ติดผนัง และเริ่มติดฉลากฯ 
เกณฑ�พลังงานป\ ค.ศ 2011 (พ.ศ. 2554) เพ่ือวางจำหน:ายพัดลมไฟฟ�าชนิดดังกล:าว  

วันท่ี 1 มกราคม 2555  เริ่มติดฉลากฯ เกณฑ�พลังงานป\ ค.ศ 2012 (พ.ศ. 2555) เพ่ือวางจำหน:ายพัดลมไฟฟ�า
ชนิดระบายอากาศ  

วันท่ี 16 มีนาคม 2559 พิจารณาและกำหนดเพ่ิมขอบข:ายพัดลมไฟฟ�าชนิดต้ังโตfะ ต้ังพ้ืน ติดผนัง และส:าย
รอบตัว ขนาดใบพัด 18 นิ้ว และกำหนดแผนการปรับเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพและ
เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพัดลมไฟฟ�า ในป\ 2561 

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2559  ปรับเปลี่ยนข-อกำหนดโครงการฯ (การยื่นผลทดสอบ การเลือกระบุค:าหน-าฉลากฯ การ
เทียบรุ:น และการสุ:มกลับทดสอบ) 

วันท่ี 1 กันยายน 2559  เริ่มติดฉลากฯ เกณฑ�พลังงานป\ ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) เพ่ือวางจำหน:ายพัดลมไฟฟ�า
ชนิดต้ังโตfะ ต้ังพ้ืน และส:ายรอบตัว ขนาดใบพัด 18 นิ้ว 

วันท่ี 21 กุมภาพันธ� 2561  กำหนดเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพ ป\ ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) และกำหนดปรับรูปแบบ
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเป�นรูปแบบใหม: โดยกำหนดเริ่มติดฉลากฯ เพ่ือ
วางจำหน:าย ต้ังแต:วันท่ี 1 มกราคม 2562  

 วันท่ี 1 มกราคม 2562  เริ่มติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานรูปแบบใหม: พัดลมไฟฟ�า เพ่ือวางจำหน:าย
สู:ท-องตลาดครั้งแรก 

ป[จจุบันโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 พัดลมไฟฟ�า ยังคงดำเนินการอย:างต:อเนื่อง 
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3. ข้ันตอนการขอเข�าร9วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 ข้ันตอนการขอเข-าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 พัดลมไฟฟ�า 
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3.1 ยืนยัน/ยอมรับข�อกำหนดโครงการฯ 
ผู-ผลิต/ผู-นำเข-า และ/หรือผู-จัดจำหน:ายท่ีประสงค�เข-าร:วมโครงการฯ ต-องยืนยัน/ยอมรับข-อกำหนดโครงการฯ โดย
ผู-มีอำนาจลงนามหรือผู-ได-รับมอบอำนาจลงนามพร-อมประทับตราบริษัท ในหนังสือยืนยัน/ยอมรับข-อกำหนด
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 พัดลมไฟฟ�า และส:งกลับท่ีกองส:งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า 
ฝGายบริหารด-านการใช-ไฟฟ�าและกิจการเพ่ือสังคม กฟผ. สำนักงานใหญ: ท้ังนี้ หนังสือยืนยัน/ยอมรับข-อกำหนด
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 พัดลมไฟฟ�า มีผลบังคับใช- 2 ป\ปฏิทิน หรือจนกว:าจะมีการแก-ไขข-อกำหนด
โครงการฯ 

3.2 การส9งทดสอบ 
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต�องลงทะเบียน ระบบออนไลน� : ระบบฐานข�อมูลโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 
ผ9 านทางเว็บ ไซต�  http://no5 label.egat.co.th/app_lbno5/public/user_login หรือผ9 านทาง
เว็บไซต� http://labelno5.egat.co.th ผู�เข�าร9วมโครงการฯ จะต�องกรอกข�อมูลบริษัทฯ และข�อมูล
ผลิตภัณฑ�พัดลมไฟฟ�า ตามรุ9นท่ีต�องการขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน เป�นไปตามคู:มือการ
ใช-งานระบบฯ ระบบครอบคลุมการยื่นและแจ-งข-อมูล/เอกสารท้ังในการรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
พลังงานของพัดลมไฟฟ�า (งานทดสอบ, งานฉลากฯ และงานสุ:มทดสอบประสิทธิภาพ) โดยในการรับรองฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของพัดลมไฟฟ�า กฟผ. พิจารณาจากรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพ
พลังงาน ซ่ึงได-มาจาก 2 กรณี ดังนี้ 

3.2ก กรณีไม9มีผลการทดสอบ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องจัดส:งตัวอย:างพัดลมไฟฟ�าพร-อมกับ ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให-ต-องเป�นไปตามมาตรฐาน (มอ.4) ในกรณี
ผลิตในประเทศ หรือใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให-ต-อง
เป�นไปตามมาตรฐานเข-ามาเพ่ือจำหน:ายในราชอาณาจักร (มอ.6) ในกรณีนำเข-า ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก.934–2558 พัดลมไฟฟ�ากระแสสลับ – คุณลักษณะท่ีต-องการ
ด-านความปลอดภัย และเอกสารประกอบ เพ่ือให- กฟผ. ออกใบนำส:งผลิตภัณฑ�เพ่ือทดสอบให-กับ
ห-องปฏิบัติการท่ี กฟผ. กำหนด ดำเนินการทดสอบค:าประสิทธิภาพต:อไป กรณีผู-ผลิตในประเทศ 
กฟผ. เป�นผู-รับภาระค:าทดสอบ โดยรายละเอียดการรับภาระค:าใช-จ:ายอ่ืนๆ แสดงดังข-อท่ี 3.11 การ
รับภาระค:าใช-จ:าย 

   3.2ข  กรณีย่ืนผลการทดสอบ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องลงลายมือชื่อรับรองผลการทดสอบทุกหน-า โดยมี
ผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานพัดลมไฟฟ�าเป�นไปตามข-อ 5.1 มาตรฐานการทดสอบ และ
ทดสอบจากห-องปฏิบัติการทดสอบท่ีได-รับการรับรองตาม มอก. 17025 ฉบับป[จจุบัน หรือ
ห-องปฏิบัติการทดสอบท่ี กฟผ. รับรอง ซ่ึงสามารถทดสอบตามข-อกำหนดโครงการฯ ได- ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ สามารถยื่นผลการทดสอบท่ีมีอายุไม:เกิน 2 ป\ นับจากวันท่ีแจ-งผลการทดสอบตามใบ
รายงานผลการทดสอบพร-อมกับเอกสารประกอบ เพ่ือให- กฟผ. ดำเนินการตรวจสอบก:อนแจ-งผล
การทดสอบ 
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ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องแสดงรายละเอียดข-อมูลตามระบบออนไลน� และส:งเอกสารประกอบ ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 เอกสารท่ีเก่ียวข-องในการเข-าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 

ลำดับ เอกสาร 
ผู�ผลิต 

และจำหน9าย 
ผู�นำเข�า 

ผู�รับจ�างผลิต 
(OEM) 

การเข�าร9วมโครงการ : ผ9านระบบออนไลน� 
1 หนังสือยืนยัน/ยอมรับข-อกำหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 ✔ 

2 
ใบรับแจ-งประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 (รง.2) หรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (รง.4) หรือใบอนุญาตให-ใช-ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม (กนอ.) หรือใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม* 

✔ - ✔ 

3 ใบทะเบียนภาษีมลูค:าเพ่ิม (ภพ.20)* ✔ 
4 หนังสือรับรองจดทะเบียนเป�นนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพ:งและพาณิชย�)* ✔ 
5 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครือ่งหมายการค-า* ✔(ถ-ามี) 
6 หนังสือมอบอำนาจ1 ✔(ถ-ามี) 

 
หมายเหตุ1เอกสารยืนยนั/ยอมรับข�อกำหนดโครงการฯ รวมท้ังเอกสารการขอส�งทดสอบ การขอฉลากฯหรือเอกสารท่ียื่นกับโครงการฯ น้ัน 
ต�องลงนามโดยผู�มีอำนาจลงนามหรือผู�ได�รับมอบอำนาจ กรณลีงนามโดยผู�ได�รับมอบอำนาจบริษัทต�องส�งหนังสอืมอบอำนาจให� กฟผ. ทุก
ครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิผู�ได�รับมอบอำนาจ 

7 แบบโครงสร-างพัดลมไฟฟ�า (Drawing) รายละเอียดอุปกรณ�และแบบฟอร�มรูปถ:าย  ✔ 
8 เอกสาร มอก. 934-2558 (มอ.4 หรือ มอ.6) ✔ 

3.3 กฟผ. ตรวจสอบเอกสาร 
ในการส:งเอกสารพัดลมไฟฟ�าเข-าทดสอบต-องเป�นไปตามข-อ 4 การส:งเพ่ือขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
พลังงาน พร-อมพิจารณาการรับภาระค:าใช-จ:ายเป�นไปตามข-อ 3.11 กฟผ. จะตรวจรายละเอียดเอกสารว:าครบถ-วน
และถูกต-องหรือไม: หากไม:ครบถ-วนระบบฯ จะแสดงสถานะในระบบฯ และแจ-งกลับทางอีเมล 

3.4 กฟผ. กำหนดวันส9งตัวอย9างทดสอบพัดลมไฟฟ�าท่ีหน9วยงานทดสอบ (กรณีไม9มีผลทดสอบ) 
หลังจาก ตรวจสอบว:าเอกสารครบถ-วนและถูกต-องเรียบร-อยแล-ว กฟผ. จะนัดวันส:งตัวอย:างและวันทดสอบพัดลม
ไฟฟ�า ซ่ึงผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องดำเนินการส:งตัวอย:างพัดลมไฟฟ�าท่ีหน:วยงานทดสอบรายละเอียดการส:งพัดลม
ไฟฟ�าเพ่ือเข-าร:วมโครงการฯ เป�นไปตามข-อ 4 ซ่ึงวันท่ีส:งตัวอย:างทดสอบจะแสดงสถานะในระบบฯ และแจ-งกลับ
ทางอีเมล 

3.5 หน9วยงานทดสอบดำเนินการทดสอบพัดลมไฟฟ�าตามมาตรฐานท่ี กฟผ. กำหนด (กรณีไม9มีผลทดสอบ) 
เม่ือหน:วยงานทดสอบรับตัวอย:างทดสอบพัดลมไฟฟ�าไว- จะตรวจสอบรายละเอียดพัดลมไฟฟ�า ซ่ึงรายละเอียด
ของตัวอย:างทดสอบจะต-องตรงกับรายละเอียดในเอกสารท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ยื่นรายละเอียดและเอกสาร 
จากนั้น หน:วยงานทดสอบดำเนินการทดสอบพัดลมไฟฟ�า เป�นไปตามข-อ 5  การทดสอบพัดลมไฟฟ�าตาม
มาตรฐาน หลังจากการทดสอบแล-วเสร็จ หน:วยงานทดสอบจะส:งผลทดสอบให- กฟผ. 
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3.6 กฟผ. แจ�งผลการทดสอบพัดลมไฟฟ�าให�ผู�เข�าร9วมโครงการฯ ทราบ 
กฟผ. จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจ-งผลการทดสอบพร-อมระดับประสิทธิภาพให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ทราบ 
โดยการกำหนดระดับประสิทธิภาพพลังงาน เป�นไปตามข-อ 6  

หมายเหตุ 
- กรณีผู-เข-าร:วมโครงการฯ เป�นผู-รับภาระค:าใช-จ:ายทดสอบ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องดำเนินการชำระ

เงินให-แล-วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได-รับใบแจ-งค:าบริการทดสอบจาก หน:วยงานทดสอบ หาก
ยังไม:ชำระเงินท่ีหน:วยงานทดสอบ กฟผ. จะยังไม:แจ-งผลการทดสอบให-กับผู-เข-าร:วมโครงการฯ และ
ไม:ทดสอบพัดลมไฟฟ�ารุ:นอ่ืนด-วย 

- กรณีพัดลมไฟฟ�ารุ:น ท่ีทดสอบและได-รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานแล-วมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร-างหรืออุปกรณ�ท่ีมีผลต:อค:าประสิทธิภาพต-องส:งตัวอย:างพัดลมไฟฟ�าเพ่ือหาค:า
ประสิทธิภาพใหม: ในการทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไปพิจารณาผลการทดสอบเป�นไปตามตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 การพิจารณาผลการทดสอบ กรณีเปลี่ยนอุปกรณ� 

ค9าประสิทธิภาพจากการ
ทดสอบ 

ค9าหน�าฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพ 

ผู�เข�าร9วมโครงการฯ  
รับภาระค9าพิมพ�ฉลาก 

ด-อยกว:าเดิม ปรับค:าตามการทดสอบใหม: ตามจำนวนฉลากฯ ท่ีคงเหลือ 
เท:าเดิม ใช-ค:าตามหน-าฉลากฯ เดิม - 

ดีกว:าเดิม ใช-ค:าตามหน-าฉลากฯ เดิมหรือตาม
ผลการทดสอบใหม: 

ตามจำนวนฉลากฯ ท่ีคงเหลือ 
กรณีเปลี่ยนค:า 

3.7 ผู�เข�าร9วมโครงการฯ ตอบรับผลการทดสอบ  
เม่ือผู-เข-าร:วมโครงการฯ ได-รับแจ-งผลการทดสอบแล-วผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องดำเนินการตอบรับผลการทดสอบ
ให- กฟผ. ไม:ว:าจะรับผลการทดสอบหรือไม:รับผลการทดสอบก็ตามภายใน 30 วันหลังจาก กฟผ. แจ-งผลอย:างเป�น
ทางการหากพ-นกำหนดนี้ กฟผ. จะดำเนินการตามข-อท่ี 3.11 การรับภาระค:าใช-จ:าย 

การตอบรับผลทดสอบแบ9งเปZน 2 กรณี คือ 
  กรณีท่ี 1 ผู�เข�าร9วมโครงการฯ รับผลทดสอบ 

ผู-เข-าร:วมโครงการฯ รับผลทดสอบและต-องการติดฉลากฯ โดยต�องยืนยันค9าท่ีได�จากการทดสอบ
พร�อมระบุค9าท่ีต�องการระบุหน�าฉลากฯ โดยผู�เข�าร9วมโครงการฯ สามารถสำแดงค9า (Declare) 
เพ่ือระบุค9าหน�าฉลากฯ ได� ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 การระบุค:าหน-าฉลาก 

 เม่ือผู-เข-าร:วมโครงการฯ ดำเนินการยืนยันค:าท่ีได-จากการทดสอบเรียบร-อยแล-ว สามารถดำเนินการขอฉลากฯ 
โดยระบุจำนวนฉลากฯ ท่ีต-องการ เพ่ือให- กฟผ. รับทราบและตรวจสอบต:อไป  
 กรณีท่ี 2 ผู�เข�าร9วมโครงการฯ ขอส9งทดสอบใหม9 

  กรณีท่ี 3 ผู�เข�าร9วมโครงการฯ ไม9รับผลทดสอบ 
 ผู-เข-าร:วมโครงการฯ เลือกระบุไม:ยินดีรับผลการทดสอบ พร-อมระบุสาเหตุท่ีไม:รับผลการทดสอบ 
หมายเหตุ  หากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:ตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาท่ีกำหนด กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการ

รักษาสภาพผลการทดสอบนั้น ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:สามารถใช-ผลการทดสอบได-อีก และต-อง
รับผิดชอบค:าทดสอบตามข-อ 3.11 

3.8 บริษัทดำเนินการพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานได�เอง 
ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ผู-เข-าร:วมโครงการฯ สามารถพิมพ�ฉลากฯ ได-เอง โดยมีข-อกำหนด ดังนี้ 

3.8.1  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ สามารถเลือกโรงพิมพ�ท่ีสะดวกต:อการจัดพิมพ�ฉลากฯ โดยดำเนินการข้ึน
ทะเบียนโรงพิมพ�ใหม: สามารถศึกษารายละเอียดข-อกำหนดได-จาก “คู:มือการข้ึนทะเบียนโรงพิมพ�” 
หรือเลือกโรงพิมพ�ท่ีข้ึนทะเบียนแล-วในระบบของ กฟผ. 

3.8.2  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ กรอกข-อมูลรุ:นและจำนวนฉลากท่ีต-องการจัดพิมพ� ผ:านโปรแกรมขอฉลากฯ ท่ี
เว็บไซต� http://labelno5.egat.co.th โดย กฟผ. จะตรวจสอบข-อมูลและสั่งพิมพ�ฉลากฯ ไปยัง
โรงพิมพ�โรงพิมพ�จะจัดทำ Artwork ให- กฟผ. และผู-เข-าร:วมโครงการฯ ตรวจสอบความถูกต-อง 
หลังจากนั้น กฟผ. จะอนุมัติการจัดพิมพ� และโรงพิมพ�จัดพิมพ�ฉลากฯ ฉบับจริงพร-อมจัดส:งต:อไป 

3.9  ผู�เข�าร9วมโครงการฯ รับมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานและชำระค9าใช�จ9าย 
  การรับมอบฉลากฯ แบ:งเป�น 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีท่ี 1  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ เข-ารับฉลากฯ ท่ีโรงพิมพ� 
กรณีท่ี 2  โรงพิมพ�ส:งฉลากฯ ให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ผ:านบริษัทขนส:ง 

    (ผู-เข-าร:วมโครงการฯ เป�นผู-รับภาระค:าขนส:ง) 
   เม่ือผู-เข-าร:วมโครงการฯ ตรวจรับฉลากฯ ถูกต-องแล-ว ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ชำระค:าพิมพ�ฉลากฯ ให-แก:

โรงพิมพ� และติดฉลากฯ เพ่ือวางจำหน:ายต:อไป 

ข�อ รายการ การระบุค9าหน�าฉลากฯ 

1 
ค:าประสิทธิภาพ 
(ลบ.ม/นาที/วัตต�) 

- ต-องระบุค:าน-อยกว:าหรือเท:ากับค:าประสิทธิภาพท่ีได-จากการทดสอบ 
- ค:าประสิทธิภาพท่ีระบุต-องอยู:ในระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีได-รับ 
หรือต่ำกว:าระดับประสิทธิภาพจากผลทดสอบจริง 
แต:ไม:ต่ำกว:าระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร� 5 

2 ระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
ต-องไม:ระบุสูงกว:าระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีได-รับ  
และสอดคล-องกับค:าประสิทธิภาพท่ีระบุ 
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3.10  ข�อปฏิบัติในการรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานหลังจากผ9านการทดสอบ 
3.10.1 หลังจากได-รับฉลากฯ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องติดฉลากฯ พัดลมไฟฟ�าในรุ:นนั้นๆ ภายใน

ระยะเวลา 2 เดือน  
3.10.2 ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องติดฉลากฯ ในรุ:นท่ี กฟผ. รับรองให-ตรงกับรุ:นตาม มอก. และจะต-องจัดทำ

เอกสาร ส:งเสริมการขาย และโฆษณาต:อผู-บริโภคในชื่อเดียวกัน โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ�
เป�นไปตามข-อ 9 

3.10.3 การขอพิมพ�ฉลากฯ ให-ขอได-อย:างต:อเนื่อง ห-ามขอพิมพ�เพ่ือนำไปกักตุน เนื่องจาก กฟผ. ต-อง
เปลี่ยนหน-าฉลากฯ ตามการเปลี่ยนแปลงของค:าไฟฟ�า หรือดำเนินมาตรการตามผลการสุ:มทดสอบ 
เป�นต-น และพัดลมไฟฟ�ารุ9นใดได�หยุดขอพิมพ�ฉลากฯ เกิน 2 ปm จะยกเลิกการรับรองฉลากฯ ใน
รุ9นนั้นๆ 

3.10.4 กรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องการเปลี่ยนชื่อรุ:น ให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ทำหนังสือแจ-ง สมอ. เพ่ือ
ขอเอกสาร มอก. เม่ือได-รับใบอนุญาตตามชื่อรุ:นใหม: จึงทำหนังสือขอเปลี่ยนชื่อรุ:นต:อ กฟผ. 

3.10.5 ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ:น (ตัวอย:างทดสอบฯ) ถ-ามีการเปลี่ยนแปลงส:วนประกอบอย:างใด
อย:างหนึ่งของรุ:นนั้นๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต-องส:งมาทดสอบใหม:ตามข้ันตอนการทดสอบถ-า
ไม:ได-แจ-งถือว:าผิดข-อกำหนดของโครงการฯ 

3.11 การรับภาระค9าใช�จ9าย 
3.11.1  ค9าทดสอบประสิทธิภาพพัดลมไฟฟ�า 

กฟผ. รับภาระค9าทดสอบในกรณี ดังนี้ 
-  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ผู-ผลิตในประเทศ ท่ีดำเนินการส:งทดสอบตัวอย:างพัดลมไฟฟ�าเพ่ือทดสอบ

หาค:าประสิทธิภาพครั้งแรกของรุ:นนั้นๆ ท้ังนี้ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องส:งเอกสารและดำเนินการ
ตามข-อกำหนดโครงการฯ โดยพัดลมไฟฟ�ารุ:นนั้นต-องได-รับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
ท่ีมีพระราชกฤษฎีกาข-อกำหนดให-เป�นไปตามมาตรฐาน (แบบ มอ.4 หรือ มอ.6) แล-วเท:านั้น 

ผู�เข�าร9วมโครงการฯ รับภาระค9าทดสอบในกรณี ดังนี้ 
- ผู-นำเข-า : รับภาระค:าทดสอบเองท้ังหมด 
- ผู-ผลิตในประเทศ : รับภาระค:าทดสอบในกรณีต:อไปนี้ 

 กรณีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม9รับผลทดสอบ และต�องการปรับปรุงเพ่ือส9งทดสอบใหม9 
ในรุ9นเดิม เนื่องจากการส:งตัวอย:างทดสอบพัดลมไฟฟ�าครั้งแรกไม:ผ:านเกณฑ�ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ หรือผ:านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานแต:ไม:
พอใจผลทดสอบ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องรับภาระค:าทดสอบของรุ:นเดิมในครั้งท่ี 2 
ข้ึนไป เพ่ือชดเชยกับการทดสอบครั้งแรก 

 กรณีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม9รับผลทดสอบ และไม9ต�องการปรับปรุงเพ่ือทดสอบใหม9 
ในรุ9นเดิม เนื่องจากการส:งตัวอย:างทดสอบพัดลมไฟฟ�าครั้งแรกไม:ผ:านเกณฑ�ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องรับภาระค:าทดสอบรุ:น
อ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุ:นเดิมท่ีไม:รับผลการทดสอบ 
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 ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องแจ-งยืนยันผลการทดสอบ และแจ-งจำนวนการขอฉลากฯ 
ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจ-งผลทดสอบอย:างเป�นทางการ หากพ-นกำหนด 
หลังจากนั้นผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:สามารถใช-ผลการทดสอบดังกล:าวได-อีก และต-อง
รับผิดชอบค:าทดสอบด-วย 

 กรณี ท่ี พั ดลมไฟฟ� า ท่ี ยื่ นขอทดสอบโดยผู- รับ จ- างผลิต  (Original Equipment 
Manufacturer : OEM) ถ-าหากส:งตัวอย:างพัดลมไฟฟ�าทดสอบแล-วไม:ผ:านเกณฑ�ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานการพิจารณา ผู-รับจ-างผลิต (OEM) ต-องเป�นผู-รับภาระค:าทดสอบ 

 กรณีท่ีผู- เข-าร:วมโครงการฯ ทดสอบผ:านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานของ
โครงการฯ แล-วไม:ขอพิมพ�ฉลากฯ และไม:ดำเนินการผลิต ภายใน 2 เดือน ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ต-องรับภาระค:าทดสอบในรุ:นนั้น 

3.11.2  ค9าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน : ผู-เข-าร:วมโครงการฯ เป�นผู-รับผิดชอบค:า
พิมพ�ฉลากฯ 

3.11.3  กรณีผู�เข�าร9วมโครงการฯ ต�องการขอฉลากฯ เพ่ือการส9งออกจำหน9ายในต9างประเทศ สามารถ
ดำเนินการโดยผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะเป�นผู-รับภาระค:าทดสอบ และรับภาระค:าใช-จ:ายในการ
จัดทำฉลากฯ  
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4. การส9งทดสอบเพ่ือขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน     
 ขอบข9ายพัดลมไฟฟ�าท่ีสามารถส9งเข�าร9วมโครงการ มีดังนี้  

-  ชนิด ต้ังโตfะ, ต้ังพ้ืน, ติดผนัง, ส:ายรอบตัว, ระบายอากาศ 
 

 

 
 

 
 
           

                

ชนิดตั้งโตoะ       ชนิดตั้งพ้ืน                        ชนิดติดผนัง 

 

 

 

 

                              ชนิดส9ายรอบตัว                         ชนิดระบายอากาศ 

รูปท่ี 2 ชนิดพัดลมไฟฟ�าท่ีสามารถเข-าร:วมโครงการฯ 

-  ขนาดใบพัดของพัดลมไฟฟ�าในขอบข:ายของโครงการฯ 

ตารางท่ี 4 ขนาดใบพัดของพัดลมไฟฟ�าในขอบข:ายของโครงการฯ 

ประเภท/ชนิด 
ขนาดใบพัด 

8 นิ้ว 
(200 มม.) 

10 นิ้ว 
(250 มม.) 

12 นิ้ว 
(300 มม.) 

16 นิ้ว 
(400 มม.) 

18 นิ้ว 
(450 มม.) 

ต้ังโตoะ -- --    
ต้ังพ้ืน -- --    
ติดผนัง -- --    

ส9ายรอบตัว -- -- --   
ระบายอากาศ    -- -- 

-  พัดลมไฟฟ�ากระแสสลับขนาด 1 เฟส แรงดันไฟฟ�าไม:เกิน 250 V โดยมีหรือไม:มีตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว มี
หรือไม:มีระบบส:าย และใช-งานเฉพาะภายในอาคารหรือในสถานท่ีอ่ืนโดยมีลักษณะการใช-งานคล-ายกัน 

- พัดลมไฟฟ�าท่ีผลิตท้ังในประเทศหรือนำเข-า  
ท้ังนี้ พัดลมไฟฟ�าดังกล:าวต-องผ:านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก.934–2558 พัดลม

ไฟฟ�ากระแสสลับ – คุณลักษณะท่ีต-องการด-านความปลอดภัย 
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 การส9งตัวอย9างทดสอบ  
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องส:งพัดลมไฟฟ�า ตาม วัน เวลาท่ีกำหนด ท่ีหน:วยงานทดสอบ  โดยการส:งทดสอบแบ:ง
ออกเป�น  2 กรณี คือ 

กรณีท่ี 1  การส9งทดสอบแบบปกติ 
 ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ส:งทดสอบพัดลมไฟฟ�าตามรุ:น และชนิดท่ีต-องการเข-าร:วมโครงการฯ สำหรับจำนวน

การส:งทดสอบพัดลมไฟฟ�าชนิด ตั้งโตoะ ตั้งพ้ืน ติดผนัง ส9ายรอบตัว ส9งตัวอย9างจำนวน 3 ตัวอย9าง ต9อ 
1 รุ9น พัดลมไฟฟ�าชนิด ระบายอากาศ ส9งทดสอบจำนวน 2 ตัวอย9าง ต9อ 1 รุ9น การหาค:าประสิทธิภาพ
เฉลี่ย ได-จากผลการทดสอบพัดลมไฟฟ�า 2 ตัวอย:าง (การส:งทดสอบ 2 ตัวอย:าง เนื่องจากลดป[จจัยความ
คลาดเคลื่อนทางสถิติอันเกิดจากกระบวนการผลิต) โดยตัวอย:างพัดลมไฟฟ�าต�องมีลักษณะเหมือนกันกับ
ผลิตภัณฑ�ท่ีจะผลิตเพ่ือจำหน9ายจริง กรณีท่ียังมิได-มีการผลิตและจำหน:ายในตลาดผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
สามารถส:งเครื่องต-นแบบ (Mock up) เข-าทดสอบ 

กรณีท่ี 2 การส9งทดสอบเพ่ือเทียบรุ9น 
การส:งทดสอบเพ่ือขอเทียบรุ:น หมายถึง การใช-ผลการทดสอบพัดลมไฟฟ�าเพียง 1 หรือ 2 รุ:น เป�นค:าแทน
ผลการทดสอบพัดลมไฟฟ�ารุ:นอ่ืนๆ ได- โดยพัดลมไฟฟ�าต-องท่ีมีคุณลักษณะเดียวกัน (Specification) คือ ใช-
ชิ้นส:วนอุปกรณ�หลักท่ีมีผลต:อค:าประสิทธิภาพของพัดลมไฟฟ�า อาทิ มอเตอร� ชนิดวัสดุใบพัด ขนาดใบพัด 
ตะแกรงซ่ีลวดป�องกัน ต-องเหมือนกัน โดยการเทียบรุ:นสามารถเทียบรุ9นได�ในกลุ9มชนิดพัดลมไฟฟ�าชนิด
เดียวกัน ยกเว�น พัดลมไฟฟ�าชนิดตั้งโตoะและชนิดตั้งพ้ืน ท่ีสามารถเทียบรุ9นกันได� การเทียบรุ:น
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องส:งตัวอย:างพัดลมไฟฟ�าทุกรุ:นในคุณลักษณะเฉพาะนั้นๆ รุ:นละ 1 ตัวอย:าง 
สำหรับพัดลมไฟฟ�าชนิดระบายอากาศ จำนวน 2 ตัวอย:าง โดย กฟผ. จะดำเนินการสุ:มตัวอย:างทดสอบ
จำนวน 2 ตัวอย:าง เพ่ือทำการทดสอบ ท้ังนี้จำนวนรุ:นพัดลมไฟฟ�าท่ีสามารถเทียบรุ:นได-ไม:จำกัดจำนวนใน
การส:งทดสอบ 1 ครั้ง ซ่ึงผลการทดสอบสามารถนำไปใช-ได-ท้ังกลุ:ม 

 อุปกรณ�หลักของพัดลมไฟฟ�าท่ีจะต�องไม9ให�มีการเปล่ียนแปลง 
1) โครงสร-างและอุปกรณ�ไฟฟ�า ได-แก: ใบพัด มอเตอร� เป�นต-น 
2) อุปกรณ�อ่ืนๆ ท่ีมีผลให-ค:าประสิทธิภาพพลังงานของพัดลมไฟฟ�าเปลี่ยนแปลง 

องค�ประกอบท่ียอมให�มีการเปล่ียนแปลงได� 
1) ชื่อรุ:น ชื่อเครื่องหมายการค-า และสี 
2) อุปกรณ�อ่ืนๆ ท่ีไม:มีผลต:อค:าประสิทธิภาพพลังงานของพัดลมไฟฟ�า 

การเทียบรุ9นพัดลมไฟฟ�า สามารถเทียบรุ:นได-ไม:จำกัดจำนวนต:อการยื่นทดสอบคราวเดียวกัน และสามารถยื่น
ขอเทียบรุ:นได-ภายหลัง ท้ังกรณีไม:มีผลการทดสอบ และกรณียื่นผลการทดสอบ โดย กฟผ. กำหนดตัวหลัก 
(Main Model) ดังนี้  

- ต-องเป�นรุ:นท่ีมีการทดสอบจริง โดยสามารถใช-ผลการทดสอบของตัวหลัก (Main Model) 
ได-ไม:เกิน 2 ป\ นับจากวันท่ี กฟผ. แจ-งผลการทดสอบ จนถึงวันท่ีขอเทียบรุ:น 

- ตัวหลัก (Main Model) ต-องไม:เป�นรุ:นท่ีไม:ผ:านเกณฑ�การสุ:มทดสอบประสิทธิภาพการใช-
ไฟฟ�าของโครงการฯ  
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5. การทดสอบพัดลมไฟฟ�าตามมาตรฐาน 
การทดสอบพัดลมไฟฟ�าในโครงการฯ จะดำเนินการทดสอบพัดลมไฟฟ�าท่ีหน:วยงานทดสอบ ห-องปฏิบัติการท่ีมี

ระบบการควบคุมเสถียรภาพทางไฟฟ�า เช:น แรงดันไฟฟ�า ความถ่ี เป�นต-น มีระบบควบคุมสภาวะแวดล-อม เพ่ือเป�นการ
ควบคุมการทดสอบให-อยู:ในสภาวะเดียวโดยตลอดการทดสอบ และห-องปฏิบัติการได-รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 
17025 ฉบับป[จจุบัน ซ่ึงมีรายละเอียดการทดสอบดังต:อไปนี้ 

5.1 มาตรฐานการทดสอบ 
- มอก. 92 - 2536   (พัดลมไฟฟ�ากระแสสลับชนิดต้ังโตfะและชนิดติดผนัง) 
- มอก. 127 - 2536 (พัดลมไฟฟ�ากระแสสลับชนิดต้ังพ้ืน) 
- มอก. 572 - 2528 (พัดลมไฟฟ�ากระแสสลับชนิดส:ายรอบตัว) 
- มอก. 710 - 2530 (พัดลมไฟฟ�ากระแสสลับชนิดระบายอากาศ) 
- ข-อกำหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 พัดลมไฟฟ�า  

5.2 การทดสอบ 
พัดลมไฟฟ�าชนิด ตั้งโต�ะ ตั้งพ้ืน และติดผนัง 
เครื่องมือท่ีใช-ในการทดสอบ 

1. เครื่องวัดความเร็วลมชนิดใบพัดหมุนแบบดิจิตอล 
1.1 ขนาดเส-นผ:านศูนย�กลางไม:เกิน 100 มิลลิเมตร 
1.2 มีเกณฑ�ความคลาดเคลื่อนไม:เกินร-อยละ 1.0 ของค:าเต็มสเกล และมีเกณฑ�ความคลาดเคลื่อนไม:เกิน

ร-อยละ 3.0 ของค:าท่ีอ:านได- [±(1.0% of full scale + 3.0% of reading)] 
1.3 ต-องสามารถอ:านค:าความเร็วเริ่มหมุน (Starting speed) ได-ต่ำกว:า 0.4 เมตรต:อวินาที 
1.4 ต-องมีผลสอบเทียบจากห-องปฏิบัติการท่ีได-รับการรับรอง ISO/IEC 17025 หรือเทียบเท:าในย:านการวัด 

0.3 – 5 เมตรต:อวินาที เป�นอย:างน-อย 
2. เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ�าและความถ่ี (Frequency Conversion AC Power Supply) ซ่ึงมีเกณฑ�ความ

คลาดเคลื่อนไม:เกินร-อยละ 1.0 (แรงดันไฟฟ�าและความถ่ี) 
3. เครื่องวัดกำลังไฟฟ�า (Single-Phase Power Meter) ซ่ึงมีเกณฑ�ความคลาดเคลื่อนไม:เกินร-อยละ 1.0 
4. ดิจิตอลมัลติมิเตอร� (Digital Multimeter) ซ่ึงมีเกณฑ�ความคลาดเคลื่อนไม:เกินร-อยละ 1.0 
5. ฐานยึดเครื่องวัดความเร็วลมแบบรางเลื่อน (Sliding Base) 
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สถานท่ีทดสอบ 
1. สำหรับพัดลมไฟฟ�าชนิดต้ังโตfะและติดผนัง ห-องทดสอบท่ีมีความยาวไม:น-อยกว:า 4.50 เมตร ความกว-างไม:

น-อยกว:า 3.50 เมตร และความสูงไม:น-อยกว:า 2.50 เมตร และต-องไม:มีการระบายอากาศจากแหล:งอ่ืนมา
รบกวนขณะทำการทดสอบ 

2. สำหรับพัดลมไฟฟ�าชนิดต้ังพ้ืน ห-องทดสอบท่ีมีความยาวไม:น-อยกว:า 7.50 เมตร ความกว-างไม:น-อยกว:า 
3.50 เมตร และความสูงไม:น-อยกว:า 2.50 เมตร และต-องไม:มีการระบายอากาศจากแหล:งอ่ืนมารบกวน
ขณะทำการทดสอบ 

3. ห-องทดสอบต-องไม:มีสิ่งขวางก้ันนอกจากท่ีต้ังพัดลมไฟฟ�า โตfะ หรืออุปกรณ�ท่ีใช-วางเครื่องวัดไฟฟ�าต-องอยู:
ทางด-านดูดอากาศเข-าของพัดลม และห:างจากระนาบของใบพัดลมไม:น-อยกว:า 0.90 เมตร ในห-องทดสอบ
ต-องไม:มีการใช-อุปกรณ�ทำความเย็นหรือความร-อนในขณะทำการทดสอบ 

4. สำหรับพัดลมไฟฟ�าชนิดต้ังโตfะและติดผนัง ต้ังพัดลมโดยให-ศูนย�กลางของใบพัดอยู:สูงจากพ้ืน 1.20 เมตร 
และห:างจากผนังด-านหน-าไม:น-อยกว:า 1.80 เมตร  

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

6. ควบคุมอุณหภูมิห-องทดสอบให-ไม:เกิน 30 องศาเซลเซียสตลอดการทดสอบอัตราการระบายอากาศ 

การติดต้ังเครื่องมือทดสอบ 
1. จัดตำแหน:งเครื่องมือและพัดลมไฟฟ�าทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 3 โดยให-อะนีโมมิเตอร�เคลื่อนท่ีในระนาบ

เดียวกับระนาบของใบพัดลม การเคลื่อนท่ีไปทางซ-ายและทางขวาต-องต้ังฉากกับแกนพัดลม และให-แกน
ใบพัดของ อะนีโมมิเตอร�ขนานกับแกนของใบพัดลมเสมอ 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 การติดต้ังเครื่องมือทดสอบ (หน:วยเป�นมิลลิเมตร) 
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2. ระยะห:างระหว:างระนาบใบพัดอะนีโมมิเตอร�กับระนาบของใบพัดลมสำหรับพัดลมไฟฟ�าแต:ละชนิดให-
เป�นไปตามค:าท่ีกำหนดในตารางท่ี 5  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 การวัดระยะห:างระหว:างระนาบใบพัดอะนีโมมิเตอร�กับระนาบใบพัด (หน:วยเป�นมิลลิเมตร) 

ตารางท่ี 5 ระยะห:างระหว:างระนาบใบพัด เครื่องมือวัดกับระนาบใบพัด 

ชื่อขนาด (มิลลิเมตร) ระยะห9าง (มิลลิเมตร) 

300  900 

400  1,200 

450  1,350 

วิธีการทดสอบ 

หาค:าอัตราการระบายอากาศของพัดลมไฟฟ�าชนิดต้ังโตfะ ต้ังพ้ืน ติดผนัง 
1. ก:อนเริ่มทำการทดสอบ ให- เดินเครื่องเป�นเวลาอย:างน-อย 1 ชั่วโมง ท่ีแรงดันไฟฟ�าสูงสุดของพิสัย

แรงดันไฟฟ�าท่ีกำหนด 
2. เดินเครื่องพัดลมไฟฟ�าด-วยอัตราเร็วสูงสุดท่ีแรงดันไฟฟ�าทดสอบตามท่ีกำหนดในตารางท่ี 6 และให-มีท่ี

ป�องกันใบพัดอยู:ด-วย โดยท่ีระบบการส:ายต-องไม:ทำงาน 



 

16 
 

ตารางท่ี 6 ค:าแรงดันไฟฟ�าทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. เร่ิมอ:านค: าความเร็วลมค: าแรกท่ีตำแหน: งห: างจากแกนพัดลม 20 มิลลิ เมตร และเพ่ิ มระยะ 

ท่ีอ:านช:วงละ 40 มิลลิเมตร ตามรางเลื่อนท้ังสองทางจนกว:าความเร็วลมเฉลี่ยของวงแหวนจะลดลงต่ำกว:า 
24 เมตรต:อนาที โดยอ:านค:าต:อเนื่องกันในแต:ละทิศทาง ท้ังนี้ให-เริ่มวัดความเร็วลมหลังจากติดต้ังอะนีโม
มิเตอร�ท่ีแต:ละตำแหน:งใหม:เป�นเวลา 30 วินาที 

4. การอ:านค:าความเร็วลมแต:ละค:า ให-อ:านค:าเฉลี่ยจากอะนีโมมิเตอร�ในตำแหน:งท่ีต-องการเป�นเวลา 2 นาที 
โดยแต:ละตำแหน:งท่ีวัดให-วัดความเร็วลม 2 ครั้ง แล-วนำค:าท่ีได-มาเฉลี่ย บันทึกผลด-วยทศนิยม 2 ตำแหน:ง 

5. ความเร็วลมเฉลี่ยของวงแหวนแต:ละวงท่ีค:ารัศมีเฉลี่ยของวงแหวนนั้น คิดจากค:าเฉลี่ยของความเร็วลมท่ีได-
จากการอ:านแต:ละข-างของแกนพัดลมดังแสดงในรูปท่ี 5 

6. ค:าความเร็วลมเฉลี่ยท่ีได-คูณกับพ้ืนท่ีวงแหวนนั้นๆ คือ อัตราการระบายอากาศท้ังหมดท่ีผ:านวงแหวนนั้น 
7. ผลรวมของอัตราการระบายอากาศท้ังหมด ท่ีผ:านวงแหวนจนถึงจุดสุดท-ายของการอ:านค:าความเร็วลม คือ 

อัตราการระบายอากาศของพัดลม มีหน:วยเป�นลูกบาศก�เมตรต:อนาที (m3/min) โดยท่ีวงแหวนสุดท-ายท่ี
นำมาคำนวณอัตราการระบายอากาศ จะเป�นวงแหวนท่ีมีค:าความเร็วลมเฉลี่ยของท้ังสองด-านไม:น-อยกว:า 
24 เมตรต:อนาที  

 
 
 
 
 

 

 

แรงดันไฟฟ�าทดสอบสำหรับการทดสอบอัตราการระบายอากาศ และกำลังไฟฟ�าเข�า 

เง่ือนไข เมื่อผลต:างระหว:างค:าต่ำสดุกับ
ค:าสูงสุดของพิสัยแรงดันไฟฟ�า
ท่ีกำหนดไม:น-อยกว:าร-อยละ 
10 ของค:าต่ำสุด 

เมื่ อ ผลต: างระหว: างค: า
ต่ำสุดกับค:าสูงสุดของพิสัย
แรงดัน ไฟฟ� า ท่ี กำหนด
น-อยกว:าร-อยละ10 ของค:า
ต่ำสุด 

เมื่ อ แ ร งดั น ไฟ ฟ� า ท่ี
กำหนดมีค:าเดียว 

เมื่ อแรงดันไฟฟ� า ท่ี
กำหนดมี 2 ค:าข้ึนไป 

ค:าท่ีใช- ค: า สู ง สุ ด ห รื อ ค: า ต่ ำ สุ ด 
ข อ ง พิ สั ย แ ร งดั น ไฟ ฟ� า ท่ี
กำหนดท่ีให-ผลเลวท่ีสุด 

 ค:าเฉลี่ยระหว:างค:าสูงสุด
กั บ ค: าต่ ำสุ ด ขอ งพิ สั ย
แรงดัน ไฟฟ�าท่ีกำหนด 

แรงดันไฟฟ�าท่ีกำหนด แรงดันไฟฟ�าท่ีกำหนด 
ท่ีให-ผลเลวท่ีสุด 
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รูปท่ี 5 ตำแหน:งวัดความเร็วลมกับพ้ืนท่ีของวงแหวนท่ีสัมพันธ�กัน 

หาค:ากำลังไฟฟ�าเข-า 

การวัดกำลังไฟฟ�าเข-าให-ทดสอบโดยเดินเครื่องพัดลมท่ีแรงดันไฟฟ�าตามท่ีกำหนดในตารางท่ี 2 และความถ่ีท่ี
กำหนดโดยให-แกนพัดลมอยู:ในแนวระดับ ปรับตัวเปลี่ยนอัตราเร็วให-อยู:ในตำแหน:งอัตราเร็วสูงสุด ถ-ามีระบบการส:ายก็ให-
ทำงานด-วย วัดกำลังไฟฟ�าเข-ามีหน:วยเป�นวัตต� (W) บันทึกผลด-วยทศนิยม 2 ตำแหน:ง 

หาค:าประสิทธิภาพ 

ค:าประสิทธิภาพจะคำนวณจากอัตราส:วนระหว:างอัตราการระบายอากาศต:อค:ากำลังไฟฟ�าเข-าท่ีจ:ายให-พัดลม
ไฟฟ�าท่ีแรงดันไฟฟ�าทดสอบและความถ่ีท่ีกำหนด มีหน:วยเป�นลูกบาศก�เมตรต:อนาทีต:อวัตต� (m3/min/W) บันทึกผลด-วย
ทศนิยม 2 ตำแหน:ง 

 
 
 
 

ค9าประสิทธิภาพ (m3/min/W)    =                 ค:าอัตราการระบายอากาศ (m3 / min) 

                             ค:ากำลังไฟฟ�าท่ีเข-า (W) 
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พัดลมไฟฟ�าชนิดส�ายรอบตัว 

เครื่องมือท่ีใช-ในการทดสอบ 
1. เครื่องวัดความเร็วลมชนิดใบพัดหมุนแบบอนาล็อก ขนาดเส-นผ:านศูนย�กลาง 100 มิลลิเมตร 
2. เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ�าและความถ่ี (Frequency Conversion AC Power Supply) ซ่ึงมีเกณฑ�ความ

คลาดเคลื่อนไม:เกินร-อยละ 1.0 (แรงดันไฟฟ�าและความถ่ี) 
3. เครื่องวัดกำลังไฟฟ�า (Single-Phase Power Meter) ซ่ึงมีเกณฑ�ความคลาดเคลื่อนไม:เกินร-อยละ 1.0 
4. ดิจิตอลมัลติมิเตอร� (Digital Multimeter) ซ่ึงมีเกณฑ�ความคลาดเคลื่อนไม:เกินร-อยละ 1.0 
5. ฐานยึดเครื่องวัดความเร็วลมแบบรางเลื่อน (Sliding Base) 

สถานท่ีทดสอบ 
1. ให-ทดสอบพัดลมไฟฟ�าในตู-ทดสอบกว-าง 4.5 เมตร ยาว 4.5 เมตร และความสูง 3 เมตร โดยด-านบนของตู-

ทดสอบต-องปNดหมด เว-นแต:ศูนย�กลางซึ่งใช-วัสดุหนาไม:เกิน 6 มิลลิเมตร และเปNดออกเป�นรูปวงกลมท่ี
โตกว:าวงใบไม:เกินร-อยละ 20 และไม:น-อยกว:าร-อยละ 10 สำหรับผนังด-านล:างให-เว-นช:องไว-สูง 0.45 เมตร  

2. ภายในตู-ทดสอบต-องไม:มีสิ่งขวางก้ันใดๆ อยู:เลย ผู-ทดสอบและเครื่องวัดไฟฟ�าต-องอยู:ในพ้ืนท่ีระหว:างตู-
ทดสอบกับแผงก้ันรอบนอก ในตู-ทดสอบต-องไม:มีการใช-อุปกรณ�ทำความเย็นหรือความร-อนในขณะ
ทดสอบ  

3. ตู-ทดสอบและแผงก้ันรอบนอก ต-องอยู:ในห-องท่ีปราศจากการถ:ายเทของอากาศในขณะทดสอบ 
4. ต-องแขวนพัดลมให-ระนาบใบพัดสูงจากพ้ืนห-อง 3 เมตร และอยู:ในระนาบเดียวกันกับช:องเปNดด-านบนของ

ตู-ทดสอบ 
5. เพดานและสิ่งอ่ืนๆ ท่ีจะขัดขวางต:อการถ:ายเทของอากาศต-องอยู:สูงจากช:องเปNดด-านบนของตู-ทดสอบ ไม:

น-อยกว:า 1 เมตร คือ ต-องสูงไม:น-อยกว:า 4 เมตร จากพ้ืนห-องท่ีจุดนี้ 
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การติดต้ังเครื่องมือทดสอบ 
1. จัดตำแหน:งพัดลมและตู-ทดสอบดังแสดงในรูปท่ี 6 และจัดตำแหน:งอะนีโมมิเตอร�ดังในรูปท่ี 7 โดยให-เปลี่ยน

ท่ีได-ตามเส-นทแยงมุมของตู-ทดสอบ การเปลี่ยนท่ีต-องอยู:ในระนาบทดสอบท่ีอยู:ต่ำกว:าระนาบใบพัดตาม
ตารางท่ี 7 โดยท่ีระนาบทดสอบต-องขนานกับระนาบใบพัด ส:วนประกอบใช-ติดต้ังอะนีโมมิเตอร�ท่ีกีดขวางการ
ไหลของอากาศต-องน-อยท่ีสุดเท:าท่ีจะทำได-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 ตู-ทดสอบ (หน:วยเป�นเมตร) 
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รูปท่ี 7 การจัดตำแหน:งอะนีโมมิเตอร� 

2. ระยะห:างระหว:างระนาบทดสอบกับระนาบใบพัด  

ตารางท่ี 7 ระยะห:างระหว:างระนาบใบพัด เครื่องมือวัดกับระนาบใบพัด 

ชื่อขนาด (มิลลิเมตร) ระยะห9าง (มิลลิเมตร) 

400  1,200 

450  1,350 

วิธีการทดสอบ 

หาค:าอัตราการระบายอากาศของพัดลมไฟฟ�าชนิดส:ายรอบตัว 
1. ให-ปลดระบบกลไกในการส:ายออก ทำให-พัดลมไฟฟ�าอยู:ในแนวด่ิง แล-วเดินเครื่องพัดลมไฟฟ�าอย:าง

สม่ำเสมอท่ีอัตราเร็วสูงสุดและท่ีแรงดันไฟฟ�าสูงสุดของพิสัยแรงดันไฟฟ�าท่ีกำหนดเป�นเวลาไม:น-อยกว:า 2 
ชั่วโมง แล-วเริ่มทดสอบทันที 

2. เดินเครื่องพัดลมไฟฟ�าด-วยอัตราเร็วสูงสุดท่ีแรงดันไฟฟ�าทดสอบตามท่ีกำหนดในตารางท่ี 6 และให-มีท่ี
ป�องกันใบพัดอยู:ด-วย โดยท่ีระบบการส:ายต-องไม:ทำงาน 

3. เริ่มอ:านค:าความเร็วลมท่ีจุดห:างจากแนวแกนพัดลมท่ีจุดต้ังฉาก 20 มิลลิเมตร และเพ่ิมระยะท่ีอ:านช:วงละ 40 
มิลลิเมตร ตามเส-นทแยงมุมท้ัง 4 ทิศทาง จนถึงตำแหน:งความเร็วลมเฉลี่ยของวงแหวนจะลดลงต่ำกว:า 24 
เมตรต:อนาที โดยอ:านค:าต:อเนื่องกันในแต:ละทิศทาง ท้ังนี้ให-เริ่มวัดความเร็วลมหลังจากติดต้ังอะนีโมมิเตอร�ท่ี
แต:ละตำแหน:งใหม:เป�นเวลา 30 วินาที 

4. การอ:านค:าความเร็วลมแต:ละค:า ให-อ:านค:าเฉลี่ยจากอะนีโมมิเตอร�ในตำแหน:งท่ีต-องการเป�นเวลา 2 นาที โดย
แต:ละตำแหน:งท่ีวัดให-วัดความเร็วลม 2 ครั้ง แล-วนำค:าท่ีได-มาเฉลี่ย บันทึกผลด-วยทศนิยม 2 ตำแหน:ง 
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5. ความเร็วลมเฉลี่ยท่ีวงแหวนใดๆ คิดจากค:าเฉลี่ยความเร็วลม ท่ีรัศมีเฉลี่ยของวงแหวนนั้นๆ ตามเส-นทแยงมุม
ท้ัง 4 ทิศทาง 

6. ค:าความเร็วลมเฉลี่ ย ท่ี ได- คูณ กับพ้ืนท่ีวงแหวนนั้ นๆ คือ อัตราการระบายอากาศท้ั งหมดท่ีผ: าน 
วงแหวนนั้น 

7. ผลรวมของอัตราการระบายอากาศท้ังหมด ท่ีผ:านวงแหวนจนถึงจุดสุดท-ายของการอ:านค:าความเร็วลม คือ 
อัตราการระบายอากาศของพัดลมไฟฟ�า มีหน:วยเป�นลูกบาศก�เมตรต:อนาที (m3/min) โดยท่ีวงแหวน
สุดท-ายท่ีนำมาคำนวณอัตราการระบายอากาศ จะเป�นวงแหวนท่ีมีค:าความเร็วลมเฉลี่ยของท้ังสองด-านไม:
น-อยกว:า 24 เมตรต:อนาที 

 
หาค:ากำลังไฟฟ�าเข-า 

การวัดกำลังไฟฟ�าเข-าให-ทดสอบโดยเดินเครื่องพัดลมไฟฟ�าท่ีแรงดันไฟฟ�าตามท่ีกำหนดในตารางท่ี 2 และ
ความถ่ีท่ีกำหนดโดยให-แกนพัดลมอยู:ในแนวระดับ ปรับตัวเปลี่ยนอัตราเร็วให-อยู:ในตำแหน:งอัตราเร็วสูงสุด ถ-ามีระบบการ
ส:ายก็ให-ทำงานด-วย วัดกำลังไฟฟ�าเข-ามีหน:วยเป�นวัตต� (W) บันทึกผลด-วยทศนิยม 2 ตำแหน:ง 

หาค:าประสิทธิภาพ 

ค:าประสิทธิภาพจะคำนวณจากอัตราส:วนระหว:างอัตราการระบายอากาศต:อค:ากำลังไฟฟ�าเข-าท่ีจ:ายให-พัดลม
ไฟฟ�าท่ีแรงดันไฟฟ�าทดสอบและความถ่ีท่ีกำหนด มีหน:วยเป�นลูกบาศก�เมตรต:อนาทีต:อวัตต� (m3/min/W) บันทึกผลด-วย
ทศนิยม 2 ตำแหน:ง 

 
 
 
 

ค9าประสิทธิภาพ (m3/min/W)    =             ค:าอัตราการระบายอากาศ (m3 / min) 

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

เครื่องมือท่ีใช-ในการทดสอบ 
1. เครื่องทดสอบแบบอินเล็ตนอซเซิล 
2. เครื่องวัดความดันอากาศ แบบ Digital Differential Pressure 
3. เครื่อง Digital Power Meter 
4. เครื่อง Digital Temperature - Humidity Meter 

สถานท่ีทดสอบ 
1. ขนาดของห-องลมให-เป�นไปตามรูปท่ี 8 ห-องลมนี้ต-องปราศจากรูรั่วและมีความแข็งแรงทนทานต:อความดัน

ไม:น-อยกว:า 100 มิลลิเมตรของน้ำ หน-าตัดของห-องลมเป�นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสท่ีมีความสม่ำเสมอกันตลอด
ความยาว (l) และมีมิติ D M และ l ดังต:อไปนี้  
 เม่ือ  D คือ เส-นผ:านศูนย�กลางของวงกลม ท่ีลากผ:านปลายสุดของใบพัด  
  M คือ เส-นผ:านศูนย�กลางหรือความกว-างของหน-าตัดของห-องลม 

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  M > 2.8D 
   l > M/2 
 
 

 
 

รูปท่ี 8 เครื่องทดสอบโดยใช-อินเล็ตนอซเซิล 
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รูปท่ี 9 อินเล็ตนอซเซิล 

 

การติดต้ังเครื่องมือทดสอบ 
1. การวัดอัตราการระบายอากาศของพัดลมไฟฟ�า ให-วัดเม่ือความดันสถิต (static pressure) ไม:เกิน 100 

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

สำหรับวัดอัตราการระบายอากาศ 
3. การปรับปริมาณลม (regulation of air delivery) ให-ใช-เครื่องเปGาลมช:วย (auxiliary blower) และแผ:น

หน:วงลม (damper) 
4. เครื่องเปGาลมช:วย ต-องสามารถชดเชยความดันท่ีสูญเสียไปของการระบายผ:านพัดลมไฟฟ�าตัวอย:างและท่ี

ผ:านท:อ เครื่องเปGาลมช:วยนี้ต-องควบคุมความเร็วได-ง:าย และหมุนได-อย:างสม่ำเสมอ 
5. แผ:นปรับลม (flow grid) ติดต้ังไว-เพ่ือให-ลมผ:านอย:างสม่ำเสมอ 
6. ตาข:ายกระจายลมและแผ:นกระจายลม (flow net and air diffusion plate ) 
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วิธีการทดสอบ 

หาค:าอัตราการระบายอากาศของพัดลมไฟฟ�าชนิดระบายอากาศ 
1. ทดสอบอัตราการระบายอากาศของพัดลมไฟฟ�าชนิดระบายอากาศ ในช:วง 0.0 ถึง 25 m3/min ท่ีสภาวะ

ห-องทดสอบ (23+2) ºC, (50+15) %RH และค:า uncertainty ไม:เกินร-อยละ  5 ท่ีระดับความเชื่อม่ัน
ร-อยละ 95 (K=2) 

2. ติดต้ังพัดลมไฟฟ�าชนิดระบายอากาศท่ีห-องลม 
3. ต:อระบบไฟฟ�า ปรับภาวะใช-งานพัดลมไฟฟ�าให-คงตัว ½ ชม.  
4. เติมลมเข-าห-องลมโดยปรับเพ่ิมความถ่ี Inverter จนกระท่ัง ความดันต:างในห-องลมเป�นศูนย� (hr = 0) 
5. วัดค:า hn , W และบันทึกค:า 
6. ปNด Inverter หยุดตัวเติมลมเข-าห-องลม และ ปNดพัดลมไฟฟ�า ทดสอบซ้ำให-ครบ 3 ครั้ง 
7. บันทึกผล และคำนวณค:าผลการทดสอบ Q,  PE และ Uncertainty  
8. ออกรายงานผลการทดสอบ ตามผลการคำนวณค:า ในแบบบันทึกผล 

หาค:าประสิทธิภาพ 

การคำนวณ PE = Q/W  

Q = 60×n×R2 (2×g×hn/)1/2  

PE = ประสิทธิภาพ (m3/min /W)  
Q  = อัตราระบายอากาศ (m3/min)  
W  = กำลังงานไฟฟ�าท่ีใช- (W)  

n  = สัมประสิทธิ์การไหลอากาศของท:อป�อนลม (Inlet Nozzle) 

A  = พ้ืนท่ีหน-าตัดของท:อป�อนลมขาเข-า R2 (m2)  
R  = รัศมีท:อป�อนลมขาเข-า (m)  
g  = ความเร:งโน-มถ:วงของโลก (m/sec.2)  
hn = gauge pressure ท่ีท:อป�อนลมขาเข-า (m) 

  = ความหนาแน:นอากาศ  
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5.3 การรายงานผลการทดสอบ 

ในเอกสารรายงานผลการทดสอบพัดลมไฟฟ�าแต:ละรุ:นจะประกอบด-วยข-อมูลดังต:อไปนี้ 
1. รายละเอียดตัวอย:าง (ชื่อเครื่องหมายการค-า, ชื่อรุ:น, กำลังไฟฟ�า, แรงดันไฟฟ�า, ความถ่ีไฟฟ�า,อัตราการ

ระบายอากาศ และ ค:าประสิทธิภาพ เป�นต-น) 
2. ตารางบันทึกความเร็วลม (ด-านซ-าย, ด-านขวา, ความเร็วลมเฉลี่ย) และอัตราการระบายอากาศของวง

แหวนแต:ละวง สำหรับพัดลมไฟฟ�าชนิดต้ังโตfะ ต้ังพ้ืน ติดผนัง และส:ายรอบตัว 
3. ผลการทดสอบ แสดงเป�นทศนิยม 2 ตำแหน:ง 

-  ค:ากำลังไฟฟ�า (วัตต�) 
- ผลรวมของของอัตราการระบายอากาศ (ลูกบาศก�เมตร/นาที) 
- ค:าประสิทธิภาพ (ลูกบาศก�เมตร/นาที/วัตต�)  

4. แผนภูมิแสดงความเร็วลม ณ ตำแหน:งต:างๆ ท่ีทำการวัด ถ-าผลรวมของอัตราการระบายอากาศ และค:า
ประสิทธิภาพไม:สอดคล-องกับเกณฑ�กำหนดจะแสดงไว-ในหมายเหตุของรายงานผลการทดสอบว:า  

- “ผลรวมของอัตราการระบายอากาศไม:ผ:านเกณฑ�กำหนด” และ/หรือ 
- “ค:าประสิทธิภาพไม:ผ:านเกณฑ�กำหนด” 

สำหรับพัดลมไฟฟ�าชนิดต้ังโตfะ ต้ังพ้ืน ติดผนัง และส:ายรอบตัว 
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6. การกำหนดระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

 กฟผ. กำหนดระดับประสิทธิภาพพลังงานพัดลมไฟฟ�าเป�น 4 ระดับ ต้ังแต: เบอร� 5, เบอร� 5 , เบอร� 5  
และ เบอร� 5  โดย “พัดลมไฟฟ�ามีประสิทธิภาพพลังงานสูง ตามจำนวนดาวท่ีได-รับสูงสุดท่ี 3 ดาว” 
 เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพของพัดลมไฟฟ�า พิจารณาจากค:าประสิทธิภาพ มีหน:วยเป�น ลูกบาศก�เมตร/นาที/วัตต� 
โดยแบ:งเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงาน ตามประเภทของพัดลมไฟฟ�าและขนาดใบพัด 

 เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานพัดลมไฟฟ�าปm ค.ศ. 2019 (เริ่มใช�ตั้งแต9วันท่ี 1 มกราคม 2562) 

ตารางท่ี  8 เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

หมายเหตุ  การพิจารณาเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงาน พิจารณาจากผลการทดสอบเฉลี่ย 2 ตัวอย:าง ซ่ึงผลการ
ทดสอบเฉลี่ยต-องผ:านอัตราการระบายอากาศข้ันต่ำ (ลูกบาศก�เมตร/นาที) และต-องไม:เกินกำลังไฟฟ�าเข-า
สูงสุด ดังตาราง จากนั้นพิจารณาค:าประสิทธิภาพ ดังนี้ (ค:าประสิทธิภาพ เป�นค:าเฉลี่ย 2 ตัวอย:าง) 
 ผลการทดสอบตัวอย9างได�ระดับเดียวกันท้ัง 2 ตัว ไม9พิจารณาค9าเบ่ียงเบน (Diff) 
 ผลการทดสอบตัวอย9างได�ต9างระดับ  

 พิจารณาท่ีค:าประสิทธิภาพเฉลี่ย 
- อยู:ระดับต่ำกว:า ใช-ค:าประสิทธิภาพตามค:าประสิทธิภาพเฉลี่ย 
- อยู:ระดับสูงกว:า พิจารณาค:าเบี่ยงเบน  

ประเภท 
ขนาด
ใบพัด 
(นิ้ว) 

อัตราระบาย
อากาศขั้นต่ำ 
(ลบ.ม./นาที) 

กำลังไฟฟ�าเข�า
สูงสุด  
(วัตต�) 

ค9าประสิทธิภาพ (ลบ.ม./นาที/วัตต�) 

เบอร� 5 เบอร� 5 ★  เบอร� 5 ★★ เบอร� 5 ★★★ 

ตั้งโตfะ 
ติดผนัง 
ตั้งพ้ืน 

12 30 - 1.10 - 1.15 1.16 - 1.21 1.22 - 1.27 ≥ 1.28 

16 60 - 1.30 - 1.39 1.40 - 1.49 1.50 - 1.59 ≥ 1.60 

18 75 - 1.25 - 1.34 1.35 - 1.44 1.45 - 1.54 ≥ 1.55 

ส:ายรอบตัว 
16 60 - 1.21 - 1.30  1.31 - 1.40 1.41 - 1.50 ≥ 1.51 

18 75 - 1.21 - 1.30  1.31 - 1.40 1.41 - 1.50 ≥ 1.51 

ระบายอากาศ 

8 6 33 0.27 - 0.29 0.30 - 0.32 0.33 - 0.35 ≥ 0.36 

10 10 40 0.36 - 0.39 0.40 - 0.43 0.44 - 0.47 ≥ 0.48 

12 15 46 0.42 - 0.45 0.46 - 0.49 0.50 - 0.53 ≥ 0.54 
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ตารางท่ี 9 พิจารณาค:าเบี่ยงเบน 
       
   

โดยค:าความเบี่ยงเบนสามารถคำนวณได-ดังนี้ 
ค:าเบี่ยงเบน   =         ค:าประสิทธิภาพสูง – ค:าประสิทธิภาพต่ำ  x 100 

               ค:าประสิทธิภาพสูง 

7. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

 7.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานมี 4 รูปแบบ โดยแบ:งตามระดับประสิทธิภาพพลังงานต้ังแต: เบอร� 5, 
เบอร� 5 , เบอร� 5  และเบอร� 5  

 

รูปท่ี 10 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

  

ค9าเบ่ียงเบน ค9าประสิทธิภาพท่ีระบุหน�าฉลากฯ 
ไม:เกิน +5% ระบุค:าได-เท:ากับหรือน-อยกว:าค9าประสิทธิภาพเฉล่ีย ซ่ึงไม:เกินระดับเบอร� 5 
เกิน +5% ระบุค:าได-เท:ากับหรือน-อยกว:าค:าประสิทธิภาพตัวอย:างท่ีมีค9าประสิทธิภาพต่ำกว9า 

ซ่ึงไม:เกินระดับเบอร� 5 
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รายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานมีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11 รายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
(ขนาดจริง : กว-าง 45 มม. สูง 57 มม. : พัดลมไฟฟ�า ชนิด ต้ังโตfะ ต้ังพ้ืน ติดผนัง ส:ายรอบตัว) 

(ขนาดจริง : กว-าง 35 มม. สูง 43 มม. : พัดลมไฟฟ�า ชนิดระบายอากาศ) 

 ตำแหน9งท่ี 1  แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีได-รับ 
 แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพพลังงานต้ังแต: เบอร� 5, เบอร� 5 , เบอร� 5  และ 

เบอร� 5  หากพัดลมไฟฟ�าได-ระดับประสิทธิภาพพลังงานใด ลูกศรจะชี้ไปยังช:องท่ีระบุ
ระดับเบอร� 5 หรือสัญลักษณ� รูป  ต้ังแต: 1-3 ดาว  

ตำแหน9งท่ี 2  ประเภท ระบุผลิตภัณฑ� พัดลมไฟฟ�าและชนิด 
ตำแหน9งท่ี 3  ค:าไฟฟ�า XXX (บาท/ป\) แสดงเพ่ือใช-ในการประมาณค:าไฟฟ�าท่ีใช-พัดลมไฟฟ�าต:อป\ โดยสามารถ

นำไปเปรียบเทียบค:าไฟฟ�ากับรุ:นอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดใกล-เคียงกันได-  
ตำแหน9งท่ี 4  ค:าประสิทธิภาพ X.XX (ลบ.ม./นาที/วัตต�) ใช-เปรียบเทียบกับรุ:นท่ีมีขนาดใกล-เคียงกันในการ

เลือกซ้ือ 
ตำแหน9งท่ี 5  ข-อมูลของผลิตภัณฑ�ท่ีได-รับการรับรองฉลากฯ  

- ยี่ห-อ  XXXX                  
- รุ:น    XXXX 
- ขนาด XX (นิ้ว) 

ตำแหน9งท่ี 6  เว็บไซต� โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 แสดงข-อมูลผลิตภัณฑ�ท่ีได-รับการรับรองฉลาก
ประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 และข-อมูลต:างๆ ท่ีเก่ียวข-องกับโครงการฯ 

1 

2 

3 
4 

6 

5 
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หมายเหตุ  - การคิดค:าไฟฟ�า พัดลมไฟฟ�า 

 ค:าไฟฟ�าต:อป\ (บาท/ป\) มีสูตรการคำนวณดังนี้ 
 =  กำลังไฟฟ�าท่ีได-จากการทดสอบ (กิโลวัตต�) x จำนวนชั่วโมงการใช-งานพัดลมไฟฟ�าต:อป\  x  

อัตราค:าไฟฟ�าเฉลี่ยต:อหน:วย 
 -   จำนวนชั่วโมงการใช-งานพัดลมไฟฟ�าต:อป\ คำนวณจากการใช-งานพัดลมไฟฟ�าจำนวน 8 ชั่วโมง/วัน 

ดังนั้น จำนวนชั่วโมงการใช-งานพัดลมไฟฟ�าเท:ากับ 2,920 ชั่วโมง/ป\ 
   -  คำนวณอัตราค:าไฟฟ�าเฉลี่ยหน:วยละ 3.96 บาท 

7.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ท่ีได-รับฉลากฯ แล-วจะต-องติดฉลากฯ ให-ตรงตามรุ:นท่ีผ:านการทดสอบ โดยติดฉลากฯ 1 ดวง

ต:อพัดลมไฟฟ�า 1 เครื่อง ดังแสดงในรูป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

 รูปท่ี 12  การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของพัดลมไฟฟ�า 

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

(ชนิดต้ังโตoะ ต้ังพ้ืน และติดผนัง) 
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8.  การสุ9มทดสอบพัดลมไฟฟ�าท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน  

 หลังจากพัดลมไฟฟ�าท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานออกจำหน:ายสู:ตลาด กฟผ. จะดำเนินการสุ:ม
ทดสอบ พัดลมไฟฟ�าตัวหลักหรือตัวเทียบรุ:นในกลุ:มเดียวกัน ท่ีติดฉลากฯ เพื่อนำกลับมาทดสอบที่หน:วยงานทดสอบ 
ในท่ีนี้ คือ สถาบันไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� (สฟอ.) ว:ายังคงระดับประสิทธิภาพตามท่ี กฟผ. รับรอง นอกจากนี้ยังเป�น
การคุ-มครองผู-บริโภคด-วย ซึ่ง กฟผ. จะสุ9มทดสอบจากร�านค�าปลีกรุ9นละ 1 ชุด (2 เครื่อง เปZนรุ9นหรือกลุ9มที่เทียบ
รุ9นเดียวกัน) โดยผู�เข�าร9วมโครงการฯ เปZนผู�รับภาระค9าตัวอย9างท่ีใช�ในการสุ9มทดสอบ และสำหรับ พัดลมไฟฟ�า 
เครื่องหมายการค�าใด ท่ีไม9สามารถหาซ้ือได�จากร�านค�าปลีก ผู�เข�าร9วมโครงการฯ ต�องแจ�งรายช่ือตัวแทนจำหน9าย
เพ่ือให� กฟผ. สามารถดำเนินการจัดซ้ือได� หากไม9สามารถจัดซ้ือจากตัวแทนจำหน9ายได� กฟผ. จะสุ9มตัวอย9างรุ9น
ดังกล9าวจากโรงงานผู�ผลิต/นำเข�า โดยไม9แจ�งวัน-เวลาให�ทราบ และหากไม9พบการผลิตในรุ9นดังกล9าว กฟผ. จะ
ดำเนินการเช9นนี้อีก 2 ครั้งภายในปmนั้นๆ หากยังไม9พบการผลิต กฟผ. จะยุติการให�ฉลากฯ โดยถือว9าเครื่องหมายการค�า 
และรุ9นนั้นๆ ได�ยกเลิกการผลิต ให�ผู�เข�าร9วมโครงการฯ ทำหนังสือแจ�งยกเลิกการผลิตมายัง กฟผ. และ กฟผ. จะสุ9ม
ตัวอย9างรุ9นท่ีมีขนาดใกล�เคียงท่ีได�รับฉลากฯ จากโรงงานผู�ผลิต/นำเข�า มาทดสอบที่หน:วยงานทดสอบ (สฟอ.) และ
หากมีการเปลี่ยนแปลงหน:วยงานทดสอบจะแจ-งให-ทราบภายหลัง  

8.1 ข้ันตอนการดำเนินการสุ9มทดสอบ 
8.1.1 กฟผ. คัดเลือกตัวอย9างจากการขอฉลากย�อนหลัง 1 ปm จาก 

- รุ:นท่ีมีการขอฉลากฯ สูงสุด 
- รุ:นท่ีมีการโฆษณาประชาสัมพันธ�ทางสื่อสิ่งพิมพ� วิทยุและโทรทัศน� 
- รุ:นท่ีไม:ผ:านการสุ:มทดสอบในป\ท่ีผ:านมา 
- รุ:นท่ีนำเทคโนโลยีใหม: มาปรับปรุงกระบวนการผลิต 

8.1.2 กฟผ. สุ9มซ้ือตัวอย9างจากร�านค�า 1 ชุดตัวอย9าง (2 เครื่อง เปZนรุ9นหรือกลุ9มท่ีเทียบรุ9นเดียวกัน) 
-  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ รับภาระค:าตัวอย:าง 
-  กฟผ. รับภาระค:าทดสอบ 

8.1.3 กฟผ. ส9งตัวอย9างทดสอบ ณ หน9วยงานทดสอบ ในท่ีนี้ คือ สถาบันไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� 
8.1.4 กฟผ. พิจารณาผลสุ9มทดสอบ ดังนี้  

- หากผ:านการสุ:มทดสอบ กฟผ. แจ-งผลให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ รับทราบและแจ-งรับตัวอย:างคืนท่ี 
กฟผ. สำนักงานใหญ: หรือหน:วยงานทดสอบ (กรณีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ชำระค:าตัวอย:างแล-ว) 

- หากไม:ผ:านการสุ:มทดสอบ กฟผ. แจ-งผลทดสอบให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ รับทราบ และแจ-งรับ
ตัวอย:างคืนท่ี กฟผ. สำนักงานใหญ: หรือหน:วยงานทดสอบ (กรณีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ชำระค:า
ตัวอย:างแล-ว) โดยให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ พิจารณาว:าจะตอบรับผลทดสอบหรือไม: กล:าวคือ 
- ตอบรับผลทดสอบท่ีไม:ผ:านการสุ:มทดสอบ เปลี่ยนค:าหน-าฉลาก หรือแจ-งยกเลิกการผลิต 
- หรือให- กฟผ. ดำเนินการสุ:มตัวอย:างจากโรงงานผู-ผลิต/นำเข-า หรือคลังสินค-าอีก 1 หรือ 2 

ชุดตัวอย:าง (ต-องมีตัวอย:างไม:น-อยกว:า 30 ชุดตัวอย:าง) โดยผู-เข-าร:วมโครงการฯ เป�นผู-
กำหนดจำนวนตัวอย:าง เพ่ือทำการทดสอบและหาค:าเฉลี่ย (ค:าทดสอบและค:าตัวอย:าง
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ เป�นผู-รับภาระ) ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องตอบรับการสุ:มตัวอย:าง
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เพ่ิมเติมแก: กฟผ. ภายใน 7 วันทำการ หลังจากได-รับหนังสือแจ-งผลการสุ:มทดสอบจาก 
กฟผ. และผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องมีสินค-าให- กฟผ. สุ:มกลับภายใน 30 วัน   

- หากผลทดสอบเฉลี่ยผ:านการสุ:มทดสอบ กฟผ. แจ-งผลให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
รับทราบ และแจ-งรับตัวอย:างสุ:มโรงงาน คืนท่ีหน:วยงานทดสอบ 

- หากผลทดสอบเฉลี่ยไม:ผ:านการสุ:มทดสอบ กฟผ. แจ-งผลให-ผู- เข-าร:วม
โครงการฯ รับทราบ และแจ-งรับตัวอย:างสุ:มโรงงาน คืนท่ีหน:วยงานทดสอบ 
พร-อมท้ังแจ-งมาตรการแก:ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องปฏิบัติตามมาตรการกรณี
ไม:ผ:านการสุ:มทดสอบ 

8.1.5 กฟผ. เผยแพร9ข�อมูลการสุ9มทดสอบ http://labelno5.egat.co.th 

 8.2 การพิจารณาผลตามเกณฑ�การสุ9มทดสอบ 

 เกณฑ�การสุ:มทดสอบ ค:าประสิทธิภาพ (ลูกบาศก�เมตร/นาที/วัตต�) จะต-องไม:ต่ำกว:าร-อยละ 95 (-5%) จากค:า
ประสิทธิภาพท่ีระบุหน-าฉลากฯ 

ตารางท่ี 10 เกณฑ�การสุ:มทดสอบ พัดลมไฟฟ�า 

การทดสอบ เกณฑ�ผ9านการสุ9มทดสอบ 
ค:าประสิทธิภาพ 
(ลูกบาศก�เมตร/นาที/วัตต�) 

ไม:ต่ำกว:าร-อยละ 95 
จากค:าประสิทธิภาพท่ีระบุหน-าฉลากฯ 

 
8.2.1 ประเมินผลการสุ9มทดสอบ 

- ผลทดสอบจะต-องผ:านตาม หัวข-อการทดสอบ จึงจะถือว:าผ:านเกณฑ�การสุ:มทดสอบ 
- หากรุ:นท่ีถูกสุ:มทดสอบประสิทธิภาพ เป�นรุ:นท่ีขอฉลากฯ แบบเทียบรุ:น เป�นตัวหลักหรือตัวเทียบ

รุ:น ให-ถือว:าทุกรุ:นท่ีขอเทียบรุ:นในกลุ:มเดียวกันท้ังหมด มีผลการสุ:มทดสอบประสิทธิภาพ
เช:นเดียวกัน 

8.3 มาตรการกรณีไม9ผ9านการสุ9มทดสอบ ผู�เข�าร9วมโครงการฯ ต�องปฎิบัติ ดังนี้ 
 8.3.1 กรณีตอบรับผลการสุ9มทดสอบ (รอบแรก) ต�องปฏิบัติ ดังนี้ 

     8.3.1.1 กรณีตอบรับผลการสุ9มทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือให�สุ9มตัวอย9างเพ่ิมเติม 
1. ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ตอบรับแบบฟอร�มยืนยันการซ้ือคืนผลิตภัณฑ�เบอร� 5 และยืนยันการ

ยอมรับผลการสุ:มทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ�เบอร� 5 ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันท่ี
ได-รับหนังสือแจ-งจาก กฟผ. และยืนยันความพร-อมให- กฟผ. สุ:มตัวอย:างจากโรงงาน โดยระบุ
วันเวลาให-ชัดเจน  

2. ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องจัดเตรียมตัวอย:างไว- จำนวน 30 ชุดตัวอย:าง/รุ:น เพ่ือให- กฟผ. 
เลือกสุ:มตัวอย:างจำนวนรุ:นละ 1 หรือ 2 ชุดตัวอย:าง โดยผู-เข-าร:วมโครงการฯ เป�นผู-
รับภาระค:าทดสอบสุ:มตัวอย:างเพ่ิมเติม 
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3. ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องซ้ือตัวอย:าง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากท-องตลาดกลับคืนในราคาท่ี กฟผ. 
ซ้ือมา โดยหน:วยงานบัญชีและงบประมาณจะดำเนินการออกใบแจ-งหนี้ เพ่ือให-ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ดำเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับต้ังแต:วันท่ีได-รับเอกสารใบแจ-งหนี้ และนำ
ใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอย:างท่ีหน:วยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน 15 วัน
หลังจากชำระเงินซ้ือคืน หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. จะงดการจ:ายฉลากฯ รุ:นอ่ืน ๆ 
และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สำหรับรุ:นใหม: และ กฟผ. จะทำหนังสือแจ-งให-
มารับตัวอย:างคืนภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีรับหนังสือ หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. 
จะดำเนินการจำหน:ายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 26 ว:าด-วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

       8.3.1.2 กรณีตอบรับผลการสุ9มทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือเปล่ียนค9าหน�าฉลาก 

1. หากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ตามเกณฑ�ท่ี
ทดสอบได-จริง ตามท่ีได-แจ-งยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอให-ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ดำเนินการติดต:อกองส:งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า (กสอ-ย.) ฝGายบริหาร
ด-านการใช-ไฟฟ�าและกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือ กฟผ. จะได-ดำเนินการปรับค:าหน-าฉลากฯ ตาม
จริงของรุ:นดังกล:าวต:อไป 

2. กรณีเปลี่ยนค:าหน-าฉลากฯ ให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ตรวจสอบข-อมูลเอกสาร, แคตตาล็อค 
ท่ีเก่ียวข-องโดยแก-ไขให-ถูกต-องตามผลทดสอบท่ีได-รับ และแจ-งรายละเอียดเพ่ือให- กฟผ. 
ตรวจสอบ 

3. ขอให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ส:งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีมีอยู:ท้ังหมดให- 
กฟผ.  

4. ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องซ้ือตัวอย:าง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากท-องตลาดกลับคืนในราคาท่ี กฟผ. 
ซ้ือมา โดยหน:วยงานบัญชีและงบประมาณจะดำเนินการออกใบแจ-งหนี้ เพ่ือให-บริษัท
ดำเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับต้ังแต:วันท่ีได-รับเอกสารใบแจ-งหนี้ และนำใบเสร็จการ
ซ้ือคืนมารับตัวอย:างท่ีหน:วยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน 15 วันหลังจาก
ชำระเงินซ้ือคืน หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. จะงดการจ:ายฉลากฯ รุ:นอ่ืนๆ และ
พิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สำหรับรุ:นใหม: และ กฟผ. จะทำหนังสือแจ-งให-มารับ
ตัวอย:างคืนภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีรับหนังสือ หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. จะ
ดำเนินการจำหน:ายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 26 ว:าด-วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

      8.3.1.3 กรณีตอบรับผลการสุ9มทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือยกเลิกการเข�าร9วมโครงการฯ 
1. ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องตอบรับผลการทดสอบ ไม:ขอใช-สิทธิ์การสุ:มตัวอย:างจากโรงงาน (สุ:ม

รอบ 2) และถือว:าผลการทดสอบรอบแรก (สุ:มจากท-องตลาด) เป�นท่ีสิ้นสุด 
2. ยุติการเข-าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 ในรุ:นดังกล:าว โดยไม:สามารถ

ดำเนินการใดๆ เก่ียวกับการส:งทดสอบการติดฉลากเบอร� 5 และอ่ืนๆ ท้ังหมดเป�นเวลา 1 ป\  
3. ขอให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ส:งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีมีอยู:ท้ังหมดให- 

กฟผ.  
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4. ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องซ้ือตัวอย:าง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากท-องตลาดกลับคืนในราคาท่ี กฟผ. 
ซ้ือมา โดยหน:วยงานบัญชีและงบประมาณจะดำเนินการออกใบแจ-งหนี้ เพ่ือให-ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ดำเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับต้ังแต:วันท่ีได-รับเอกสารใบแจ-งหนี้ และนำ
ใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอย:างท่ีหน:วยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน 15 วัน
หลังจากชำระเงินซ้ือคืน หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. จะงดการจ:ายฉลากฯ รุ:นอ่ืน ๆ 
และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สำหรับรุ:นใหม: และ กฟผ. จะทำหนังสือแจ-งให-
มารับตัวอย:างคืนภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีรับหนังสือ หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. 
จะดำเนินการจำหน:ายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 26 ว:าด-วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

8.3.2 กรณีไม9ผ9านการสุ9มทดสอบ (รอบสอง) ต�องปฏิบัติ ดังนี้ 
      8.3.2.1 กรณีตอบรับผลการสุ9มทดสอบ (รอบสอง) เพ่ือเปล่ียนค9าหน�าฉลาก 

1. หากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ตามเกณฑ�ท่ี
ทดสอบได-จริง ตามท่ีได-แจ-งยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอให-ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ดำเนินการติดต:อกองส:งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า (กสอ-ย.) ฝGายบริหาร
ด-านการใช-ไฟฟ�าและกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือ กฟผ. จะได-ดำเนินการปรับค:าหน-าฉลากฯ ตาม
จริงของรุ:นดังกล:าวต:อไป 

2. กรณีเปลี่ยนค:าหน-าฉลากฯ ให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ตรวจสอบข-อมูลเอกสาร, แคตตาล็อค 
ท่ีเก่ียวข-องโดยแก-ไขให-ถูกต-องตามผลทดสอบท่ีได-รับ และแจ-งรายละเอียดเพ่ือให- กฟผ. 
ตรวจสอบ 

3. ขอให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ส:งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีมีอยู:ท้ังหมดให- 
กฟผ.  

  8.3.2.2 กรณีตอบรับผลการสุ9มทดสอบ (รอบสอง) เพ่ือยกเลิกการเข�าร9วมโครงการฯ 
1. ยุติการเข-าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 ในรุ:นดังกล:าว โดยไม:สามารถ

ดำเนินการใดๆ เก่ียวกับการส:งทดสอบการติดฉลากเบอร� 5 และอ่ืนๆ ท้ังหมดเป�นเวลา 1 ป\ 
2. ขอให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ส:งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีมีอยู:ท้ังหมดให- 

กฟผ.  
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 รูปท่ี 13 ข้ันตอนการสุ:มทดสอบประสิทธิภาพ 
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9. การโฆษณาประชาสัมพันธ� 

 เพื่อให-การดำเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
เป�นไปตามวัตถุประสงค�ของโครงการฯ กล:าวคือ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะโฆษณาประชาสัมพันธ�โดยอ-างอิงหรือใช-ข-อมูล
ของโครงการฯ ได-เฉพาะผลิตภัณฑ�ท่ีมีการผลิตและจำหน:ายสู:ตลาดประเทศไทยแล-วเท:านั้น ท้ังนี้เพ่ือเป�นการคุ-มครองสิทธิ
ของผู-บริโภคและให-ความเป�นธรรมแก:ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ท่ีเข-าร:วมโครงการฯ กฟผ. จึงได-ให-มีข-อกำหนดโฆษณา
ประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ดังนี้ 

9.1  เพ่ือเป�นข-อมูลว:าผู-เข-าร:วมโครงการฯ ได-มีการผลิตและจำหน:ายผลิตภัณฑ�ออกสู:ตลาดในประเทศไทยจริง กฟผ. 
ขอให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ดำเนินการดังนี้ 

9.1.1  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ท่ีได-รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน จะต-องดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ�
ออกสู:ตลาดภายใน 2 เดือนหลังจากท่ีได-รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจาก กฟผ. โดย
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องแจ-งแผนการผลิต และ/หรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข-องท่ีเชื่อได-ว:ามี
การผลิตและจำหน:ายสู:ตลาดประเทศไทยจริง 

9.1.2  เพ่ือเป�นการตรวจสอบว:า ผู-เข-าร:วมโครงการฯ มีการผลิต และจำหน:ายผลิตภัณฑ�รุ:นดังกล:าว กฟผ. จะ
ดำเนินการสำรวจตลาด โดยสำรวจจากรายชื่อผู-แทนจำหน:ายท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ แจ-งไว-จำนวน 3 
รายเป�นอย:างน-อยและผู-แทนจำหน:ายจะต-องสามารถส:งผลิตภัณฑ�รุ:นนั้นๆ ให-กับ กฟผ.ได-ในระยะเวลา
ท่ีเหมาะสมในด-านการตลาด  

9.1.3 กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช-ข-อมูลท่ี กฟผ. เชื่อว:าผลิตภัณฑ�รุ:นดังกล:าวไม:ได-มีการผลิตสำหรับ
ตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

9.1.4 ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องแจ-งข-อมูลการประมาณการการผลิตผลิตภัณฑ�ในแต:ละรุ:นและแจ-งรุ:นท่ีมีแผน
ดำเนินการผลิตพร-อมรุ:นท่ียกเลิกการผลิตให- กฟผ. เป�นรายป\ 

9.2  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ สามารถนำข-อมูลของ กฟผ. ไปใช-ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ได-เฉพาะผลิตภัณฑ�ท่ีได-มี
การผลิต/นำเข-าและจำหน:ายในตลาดในประเทศไทย ตามท่ี กฟผ. ได-กำหนดไว-ในข-อ 9.1 ข-างต-นแล-วเท:านั้น 

9.3  ในกรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:ได-ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ� ท่ีได-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจาก 
กฟผ. ตามข-อกำหนดหรือ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ได-มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. จะแจ-งยกเลิกการเข-า
ร:วมโครงการฯ ของผลิตภัณฑ�รุ:นนั้นๆ โดยทางโทรสาร และ/หรือจดหมายลงทะเบียน ผู-เข-าร:วมโครงการฯ
จะต-องดำเนินการดังนี้ 
 ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ของผลิตภัณฑ�รุ:นนั้นท่ีอ-างอิง

ข-อมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทางโทรทัศน� วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ� และข-อมูล
อิเล็กทรอนิกส�ท้ังหมด ไม:ให-เผยแพร:สู:สาธารณะภายใน 2 วันนับจากวันท่ี กฟผ. แจ-งโดยโทรสารและ
หรือจดหมายลงทะเบียน 
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9.4  ในกรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ละเลยไม:ปฏิบั ติตามข-อ 9.3 หรือได-ปฏิบัติตามข-อ 9.3 แล-วและได-มีการ
ดำเนินการเป�นครั้งท่ี 2 กฟผ. จะดำเนินการดังต:อไปนี้ 

  9.4.1  กฟผ. จะยกเลิกการเข-าร:วมโครงการฯ ของผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
9.4.2  หากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ยังโฆษณาประชาสัมพันธ�ต:อไป กฟผ. จะแจ-งประกาศในสื่อ, สิ่งพิมพ� และ

เว็บไซต� http://labelno5.egat.co.th เกี่ยวกับการยกเลิกการเข-าร:วมโครงการฯ ตามที่ กฟผ. 
เห็นสมควร 

9.5  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ สามารถนำข-อมูลท่ีได-รับจาก กฟผ. ไปโฆษณาประชาสัมพันธ�ได- หากมีการอ-างอิงถึงฉลากฯ 
ในการประชาสัมพันธ�ต-องมีหมายเหตุเฉพาะรุ:นท่ีผ:านการรับรองโดย กฟผ. เท:านั้น  

9.6   ห-ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ�ในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใช-ข-อความระบุว:าเป�นผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ท่ีผลิตผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต:างๆ ท่ีเข-า
ร:วมโครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ�อยู:ตลอดเวลา 

9.7   การนำภาพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไปจัดพิมพ�ประกอบโฆษณา สามารถจัดทำได-โดยให-แสดง
ส:วนประกอบท้ังหมดของฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุ:นพร-อมข-อมูลในฉลากฯ ให-ใช-ได-เฉพาะกับผลิตภัณฑ�
ในรุ:นนั้นๆ เท:านั้น 

9.8   การนำโลโก- ตราสัญลักษณ� กฟผ. และฉลากฯ ไปใช- ต-องได-รับการอนุญาตจาก กฟผ. 
  9.9 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีสามารถลงโฆษณาได- 

 

  
 9.10  รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีสามารถแสดงบนกล:องบรรจุภัณฑ� ต-องเป�นฉลากฯ ท่ีระดับ

ประสิทธิภาพพลังงานเบอร� 5 เท:านั้น พิมพ� 1 สี ตัวอย:าง เช:น 
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9.11  รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไม:สามารถลงโฆษณาได- ตัวอย:าง เช:น 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

กรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:ปฏิบัติตามข-อกำหนดของโครงการฯ ในด-านการโฆษณาประชาสัมพันธ� กฟผ. จะ
ดำเนินการ ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1    กฟผ. แจ-งเตือน เพ่ือให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ปรับปรุงแก-ไข ในประเด็นดังกล:าว 
ครั้งท่ี 2  กฟผ. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ�รุ:นนั้นๆ เป�นเวลา 1 ป\ โดยขอฉลากฯ 

คืนท้ังหมด และห-ามโฆษณาประชาสัมพันธ�ใดๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ�รุ:นนั้น โดยอ-างอิงข-อมูลฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ� ของ กฟผ. 

ครั้งท่ี 3   กฟผ. จะยกเลิกการเข-าร:วมโครงการฯ ของผู-เข-าร:วมโครงการฯ เป�นเวลา 1 ป\ โดยยกเลิกฉลากฯ ทุกรุ:น 
และงดการเข-าร:วมกิจกรรมใดๆ พร-อมท้ังประกาศลงเว็บไซต�ของ กฟผ. ให-ประชาชนรับทราบ 

หมายเหตุ  หากผู-เข-าร:วมโครงการฯ (พิจารณาในนามผู-รับจ-างผลิต ผู-จ-างผลิต ผู-ผลิต ผู-นำเข-า หรือผู-จัดจำหน:ายของ
เครื่องหมายการค-านั้นๆ) กระทำการปลอม หรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
ผลิตภัณฑ� กฟผ. จะดำเนินการตามมาตรการครั้งท่ี 3 ทันที และดำเนินการตามกฎหมาย 

10. เครื่องหมายรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน  

กฟผ. ได-จดทะเบียนเครื่องหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน เป�นเครื่องหมายซ่ึงเจ-าของเครื่องหมาย
ใช-รับรองคุณภาพสินค-าหรือบริการผู-อ่ืนว:าคุณภาพหรือลักษณะของสินค-าหรือบริการ  

 เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล-วเจ-าของเครื่องหมายมีสิทธิแต:เพียงผู-เดียวท่ีจะใช-เครื่องหมายท่ีได-จด
ทะเบียนไว- กรณีผู-อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจ-าของมีสิทธิฟ�องร-องและเรียกค:าเสียหายได- ถ-าผู-อ่ืนนำเครื่องหมายไปจด
ทะเบียนซ้ำสามารถฟ�องให-เพิกถอนได- ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานนี้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองต:อ
กระทรวงพาณิชย� โดยการไฟฟ�าฝGายผลิตแห:งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานใหญ: ต้ังอยู:เลขท่ี 53 หมู: 2 ถนนจรัญสนิทวงศ�  
ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 เป�นผู-ดำเนินการ 
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การจดทะเบียนแล-วจะได-รับการคุ-มครอง 10 ป\ เม่ือครบกำหนดแล-วสามารถต:ออายุไปได-คราวละ 10 ป\
ผู-ประกอบการท่ีจะได-รับเครื่องหมายรับรองสินค-า หรือผลิตภัณฑ�เบอร� 5 จาก กฟผ. ได-จะต-องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ�
ต:อไปนี้ 

10.1   บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทำการผลิตหรือจำหน:ายผลิตภัณฑ� ซ่ึงเป�นไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนด มีสิทธิท่ีจะขอรับ
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานได-จาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการอนุญาตท่ีได-ให-เครื่องหมาย
รับรอง 

10.2  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานนี้ใช-กับอุปกรณ�ไฟฟ�า โดยอาจผลิตในประเทศหรือนำเข-าจาก
ต:างประเทศ และเป�นไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดตามเอกสารข-อกำหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5  

10.3   การอนุญาตให-ใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะต-องเป�นไปตามแบบและเง่ือนไขท่ีกำหนดตาม
บทบัญญัติของกฎหมายแห:งประเทศไทยท่ีใช-บังคับในขณะนั้น และตามข-อกำหนดของโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 กฟผ. ซ่ึงกำหนดวิธีการควบคุมและป�องกันการใช-เครื่องหมายโดยมิชอบ ท้ังนี้ผู-ได-รับ
อนุญาตจะต-องปฏิบัติให-เป�นไปตามเง่ือนไขข-อกำหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 รวมท้ังชี้แจง
รายละเอียดของตัวสินค-าในด-านประโยชน�ท่ีมีต:อการประหยัดพลังงานให-มากท่ีสุดเท:าท่ีจะสามารถกระทำได- 

10.4   การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน การโฆษณาและการประชาสัมพันธ�ต:อเม่ือได-รับอนุญาตจาก 
กฟผ. และปฏิบัติตามเง่ือนไขของข-อกำหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 ท่ีกำหนดไว-เท:านั้น 

10.5   ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะต-องปรากฏท่ีตัวสินค-าตามหลักเกณฑ�การติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน โดยสามารถเห็นได-ชัดเจนและต-องใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานตาม
รูปแบบและสีท่ีกำหนดโดย กฟผ. เท:านั้น 

10.6   บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีได-รับอนุญาตให-ใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะต-องยินยอมให- กฟผ. 
เข-าตรวจสอบสถานท่ีได-เสมอ เพ่ือตรวจสอบว:ามีการใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานอย:างถูกต-อง 
และเป�นไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนด 

10.7   การอนุญาตให-ใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานอาจถูกเพิกถอนได- หากผู-ได-รับอนุญาตนำไปใช-ผิดไป
จากข-อบังคับนี้ หรือเม่ือ กฟผ. ได-รับการร-องเรียนจากผู-ซื้อสินค-าหรือ กฟผ. ตรวจสอบท้ังในด-านคุณภาพและ
มาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

10.8  ผู-ท่ีกระทำการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของ กฟผ. ถือเป�นความผิดตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค-า พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจำคุกหรือท้ังจำท้ังปรับ กฟผ. จะดำเนินการ
ตามกฎหมายทางแพ:งและอาญาจนถึงท่ีสุด 
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11. หน9วยงานและสถานท่ีติดต9อ 
11.1  ผู-รับผิดชอบ  : กองส:งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า  
     ฝGายบริหารด-านการใช-ไฟฟ�าและกิจการเพ่ือสังคม  
     การไฟฟ�าฝGายผลิตแห:งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานใหญ: 
11.2  สถานท่ีติดต:อ    : เลขท่ี 53 หมู: 2 ถนนจรัญสนิทวงศ� ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย  
     จังหวัดนนทบุรี 11130 
11.3  หมายเลขโทรศัพท�   
  ข-อกำหนดโครงการฯ  : 0 2436 4721 และ 0 2436 4725 
  งานทดสอบ           : 0 2436 4721 และ 0 2436 4728 
 งานฉลากฯ             :  0 2436 4722 และ 0 2436 4727 
 งานด-านการตลาด   :  0 2436 4723 และ 0 2436 4726    
 งานสุ:มทดสอบ    : 0 2436 4713 และ 0 2436 4716 
11.4 หมายเลขโทรสาร    : 0 2436 4792  

12.  เอกสารอ�างอิง 
1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมพัดลมไฟฟ�ากระแสสลับ

ชนิดต้ังโตfะและติดผนัง มาตรฐานเลขท่ี มอก. 92 – 2536”, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2536 
2. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมพัดลมไฟฟ�ากระแสสลับ

ชนิดต้ังพ้ืน มาตรฐานเลขท่ี มอก. 127 – 2536”, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2536 
3. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมพัดลมไฟฟ�ากระแสสลับ

ชนิดส:ายรอบตัว มาตรฐานเลขท่ี มอก. 572 – 2528”, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2528 
4. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมพัดลมไฟฟ�ากระแสสลับ

ชนิดระบายอากาศ มาตรฐานเลขท่ี มอก. 710 – 2530” , กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2530  
5. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ�ากระแสสลับ- 

คุณลักษณะท่ีต-องการด-านความปลอดภัย เลขท่ี มอก. 934 - 2558”, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2558 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร�ม กฟผ. 
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-   ตัวอย:างหนังสือยืนยัน/ยอมรับข-อกำหนดโครงการฯ (หนังสือบริษัท) 

 

 


