
 

 

 

 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

คู่มือการใช้ระบบฉลากประหยัดไฟเบอร์ ผลิตภณัฑ์ 

“พดัลมไฟฟ้า”ส าหรับผู้ประกอบการ 



คูมื่อการใช้ระบบฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5  

https://no5label.egat.co.th 

 

 

2 
 

 
ในคู่มือฉบบันี ้จะกลา่วถึง “วิธีการใช้งานระบบ” ในสว่นของผลิตภณัฑ์พดัลมไฟฟ้า ส าหรับผู้ประกอบการและ

ผู้ประสานงาน โดยมีรายละเอียดของการด าเนินงานตามขัน้ตอน ดงันี ้

 

 

ผู้ ใช้สามารถเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ได้ที่ https://no5label.egat.co.th               

โดยท าการ login ด้วย username (ผู้ ใช้งาน) และ password (รหสัผ่าน) ที่ได้ ส าหรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน ไว้ใน

ระบบแล้ว กรณีที่ผู้ประกอบการยงัไม่ได้ท าการ ลงทะเบียน ในระบบจะต้องท าการสร้าง บญัชีผู้ ใช้งานใหม่  โดยกดปุ่ ม  

I want to register ดงัรูปที่ 1 

 รูปที่ 1 Labelno5 Application 
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การสมัครลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่  

ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้กรอกลงทะเบียนผู้ ใช้งานใหม่ ให้เลือกเป็นอื่นๆ และกรอกข้อมูลตามข้อ 2 

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน และข้อ 3 ลงทะเบียนทะเบียนบริษัทเข้าร่วมโครงการ 

** กรณีที่มี บญัชีผู้ ใช้งานในระบบอยู่แล้ว ให้เลือกช่ือบริษัท จาก drop down list และกรองข้อมูลตามข้อ 2 

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 2 ข้อ 3 

รูปที่ 2 ลงทะเบยีนผู้ใช้งานใหม่
cation 
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*** กรณีที่ลมื username หรือ password ให้ กดปุ่ ม I forgot my password เพื่อท าการก าหนด password ใหมด่งัรูปท่ี 3  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ผู้ ใช้งานกรอก email ที่ได้ท าการ ลงทะเบียนไว้ และกดปุ่ ม Send Me จากนัน้ระบบจะส่งไปที่ email 
ดงักลา่ว เพื่อให้ผู้ใช้งานท าการ reset password และเข้าสูร่ะบบอีกครัง้หนึง่ 

 
เมื่อผู้ใช้งาน login เข้าสูร่ะบบส าเร็จแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอเมนขูองผลิตภณัฑ์ทัง้หมด ซึ่งผู้ ใช้งานสามารถ

เลอืกผลติภณัฑ์ที่ต้องการท ารายการได้ ดงัรูปท่ี 4 

1. เคร่ืองปรับอากาศ 

2. เคร่ืองท าน า้อุน่ไฟฟ้า 

3. พดัลมไฟฟ้า 

รูปที่ 4 ผลติภณัฑ์ 

รูปที่ 3 Retrieve Password 
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เมื่อเลอืกผลติภณัฑ์ที่ต้องการท างานแล้ว ระบบจะแสดงรายการเมนทูัง้หมด ทางด้านซ้ายของหน้าจอ ดงัรูปท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ใช้งานจะสามารถท าตามขัน้ตอน และสามารถเข้าใช้หน้าจอตา่งๆ ได้ตามสทิธิการใช้งาน ดงันี ้

 ผู้ประกอบการ 

o การเพิม่ยี่ห้อ โดยใช้เมน ู“เลอืก Brand” 

o การเพิม่รุ่น โดยใช้เมน ู“เลอืก Brand >> เลอืก Model” 

o การตอบรับผลการเพิ่มรุ่น โดยใช้เมน ู“รุ่นท่ีต้องตอบรับผล” 

o การขอฉลาก โดยใช้เมน ู“ขอฉลาก” 

o การรับฉลาก โดยใช้เมน ู“รับฉลาก” 

o การดขู้อมลูฉลากที่ยงัไมไ่ด้รับ โดยใช้เมน ู“รอการจา่ยฉลาก” 

o การดขู้อมลูรุ่น โดยใช้เมน ู“รายละเอียดรุ่น” 

o การตอบรับผลสุม่ทดสอบ โดยใช้เมน ู“ตอบรับผลสุม่ทดสอบ” 

 

รูปที่ 5 รายการเมนทูัง้หมด 
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 การเพิ่มยี่ห้อ  

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเพิ่มยี่ห้อใหมข่องบริษัท ให้เข้าสู ่หน้าจอ “เลอืก Brand” หน้าจอนีร้ะบบจะแสดงข้อมลูยี่ห้อที่

บริษัทนัน้ได้ท าการเพิ่มไว้เทา่นัน้ จะไมเ่ห็นข้อมลูยี่ห้อของบริษัทอื่นๆ 

 

 

1. กดปุ่ ม เพิม่ยี่ห้อ 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 6 แสดงข้อมลูยี่ห้อ 

รูปที่ 7 สร้างข้อมลูยี่ห้อ 
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2. เลอืก ประเภทผู้ประกอบการ 

a. ผลติและจ าหนา่ยเอง 

b. น าเข้า 

c. OEM 

3. ระบ ุช่ือยี่ห้อ 

a. ผู้ประกอบการประเภทผลติและจ าหนา่ยเอง สามารถเพิ่มช่ือยี่ห้อใหมไ่ด้  

b. ผู้ประกอบการประเภทน าเข้า สามารถพิมพ์ช่ือยี่ห้อใหมไ่ด้ 

c. ผู้ประกอบการประเภท OEM ต้องท าการเลอืกยี่ห้อที่มีอยูใ่นระบบได้ 

4. แนบไฟล์ หนงัสอืรับรองการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

5. กดปุ่ ม สร้าง เมื่อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน 

6. กดปุ่ ม เร่ิมใหม ่เมื่อต้องการเร่ิมกรอกข้อมลูใหม ่

 

 

 การเพิ่มรุ่น  

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเพิ่มรุ่นอปุกรณ์ไฟฟ้าของบริษัท ให้เข้าสู ่หน้าจอ “เลอืก Brand” ระบบจะแสดงข้อมลูยี่ห้อ ที่

ได้ท าการเพิ่มอยูใ่นระบบแล้วก่อนหน้านี ้โดยผู้ใช้สามารถท าการเพิ่มรุ่น โดยการกดปุ่ ม “เลอืก” และท าตามขัน้ตอน ดงัรูปที่ 8 

 

 

 

รูปที่ 8 เพิ่มรุ่นอปุกรณ์ไฟฟ้า 
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เมื่อกดเลือกยี่ห้อแล้ว ระบบจะท าการตรวจสอบ วนัจดทะเบียนหนงัสือรับรอง ว่ามีอายุเกิน 1 ปี หรือไม ่                     

ถ้าเกินกวา่ 1 ปี ผู้ใช้จะไมส่ามารถเพิ่มรุ่นได้ โดยระบบจะแสดงข้อความแถบสแีดงเตือนวา่ กรุณาอพัเดตข้อมลูบริษัทก่อน 

ถ้าข้อมลูบริษัทถกูต้องและเป็นปัจจบุนัแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมลูรายละเอียดรุ่น ดงัรูปท่ี 9    

 
 
 
การส่งทดสอบแยกได้ 2 กรณีดังนี ้

กรณีที่ 1 การสง่ทดสอบ กบั  กฟผ. เทียบรุ่นในคราวเดียวกนั และเทียบรุ่นภายหลงั  

การสง่ทดสอบ กบั  กฟผ. และเทียบรุ่นในคราวเดียวกนั ให้ด าเนินการกรอกข้อมลูรุ่นที่จะท าการสง่ทดสอบกบั 

กฟผ. ก่อน และมากรอกข้อมลูรุ่นที่จะน ามาเทียบรุ่นในคราวเดียวกนั หลงัจากที่กรอกข้อมลูของรุ่นที่สง่ทดสอบแล้วได้ 

ดงัรูปท่ี 9 

1. ระบ ุช่ือ Model ใหมท่ี่ผู้ใช้ต้องการเพิ่ม 

2. ระบ ุประเภทพดัลม 

*** ระบบจะท าการตรวจสอบรุ่นซ า้ โดยดจูาก ช่ือ Model ถ้าซ า้ ระบบจะแจ้งเตือนและผู้ใช้งานจะไมส่ามารถบนัทกึได้ 

3. ระบขุนาดใบพดั (นิว้) 

4. ระบปุระเภท น าเข้า/ผลิตในประเทศ , แนบไฟล์ มอ.4/มอ.6 (ถ้าไม่มี ให้ใช้ มอ.3 / มอ.5) โดยต้องเป็น

ไฟล์ นามสกลุ pdf, jpeg, jpg, png และมีขนาดไมเ่กิน 5 MB 

5. แนบไฟล์ Drawing แบบมอเตอร์, Drawing แบบใบพดั, Drawing แบบลวดป้องกนัใบพดัทัง้ด้านหน้า และ

ด้านหลงั, รายละเอียดต่างๆ เช่น ชิน้ส่วนต่างๆ วงจรไฟฟ้า ฯลฯ แบบฟอร์มรูปถ่ายจริงพัดลมไฟฟ้าที่                       

รูปที่ 9 การกรอกข้อมลูรายละเอยีด

รุ่น 
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ขอทดสอบ พร้อม Nameplate โดยต้องเป็นไฟล์ นามสกุล pdf, jpeg, jpg, png และมีขนาด ไม่เกิน 5 MB ผู้ ใช้

สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบ เพื่อใช้เป็นแบบฟอร์มไฟล์แนบตา่งๆได้ 

6. กดปุ่ ม สง่ทดสอบกบั กฟผ.  

7. กดปุ่ ม สร้าง เมื่อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน 

8. กดปุ่ ม เร่ิมใหม ่เมื่อต้องการเร่ิมกรอกข้อมลูใหม ่

9. ถ้าต้องการเทียบรุ่นในคราวเดียวกันและการเทียบรุ่นภายหลงัให้เลือก  ที่ ต้องการเทียบรุ่น และ

เลือกรุ่นหลกัที่ต้องการ ใน drop down list  ระบบจะแสดงเฉพาะรุ่นหลกัเท่านัน้ ทัง้รุ่นหลกัที่ผ่านการ

พิจารณาผลทดสอบเบอร์ 5 แล้ว และรุ่นหลกัที่ยงัไม่ได้ท า การพิจารณาผลทดสอบ (กรณีการเทียบรุ่นใน

คราวเดียวกัน เมื่อมีการพิจารณาผลทดสอบ ผลทดสอบรุ่นหลกัไม่ผ่าน รุ่นที่น ามาเทียบในคราวเดียวกัน

ทัง้หมดจะไมผ่า่นด้วย ) 

 

กรณีที่ 2 ยื่นผลทดสอบเอง  

การยื่นผลทดสอบเอง กรอกข้อมลูเช่นเดียวกบัการสง่ทดสอบกบั กฟผ. เปลีย่นเฉพาะข้อ 5 เป็นปุ่ มยื่นผลทดสอบเอง 

 

 

 การบันทกึผลทดสอบ  

 หน้าจอนีใ้ช้เมื่อผู้ประกอบการท าการเลือกประเภทของการส่งทดสอบ เป็น “ยื่นผลทดสอบเอง” ระบบจะเข้าสู ่

“หน้าจอ บนัทกึผลทดสอบ” โดยผู้ใช้สามารถท าตามขัน้ตอนได้ ดงัรูปท่ี 10-13 

 
 

 

 

 

รูปที่ 10 การกรอกผลทดสอบเอง 
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1. กดปุ่ ม Action รุ่นท่ีต้องการบนัทกึผลการทดสอบ  

 
 

 

 

2. ระบ ุวนัท่ีออกรายงาน  

3. ระบบจะแสดงปีเกณฑ์ โดยอตัโนมตั ิ

4. ระบ ุหมายเลขปฎิบตัิการ 

5. เลอืก ห้องทดสอบ 

 
 

 

*** กรอกข้อมลูผลการทดสอบเคร่ืองที่ 1   

6. กรอกข้อมลูผลการทดสอบของเคร่ืองทดสอบที่ 1 

a. เลอืกรุ่น เคร่ืองทดสอบครัง้ที่ 1 

b. ระบ ุคา่อตัราการระบายอากาศ (ลบ.ม/นาที) โดยต้องเป็นคา่ทศนยิมไมเ่กิน 4 ต าแหนง่ 

c. ระบคุา่ ก าลงัไฟฟ้า(วตัต์) 

d. เมื่อกรอกข้อมลูข้อ a-c ครบถ้วน ระบบจะท าการค านวณค่าประสิทธิภาพค่าใช้งาน (ลบ.ม./

นาที/วตัต์) ให้โดยอตัโนมตัิ 

 

 

รูปที่ 11 การกรอกผลทดสอบเอง 

รูปที่ 12 การกรอกผลทดสอบเอง 

รูปที่ 13 การกรอกผลทดสอบเอง 
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7. กรอกข้อมลูผลการทดสอบของเคร่ืองทดสอบที่ 2 

e. เลอืกรุ่น เคร่ืองทดสอบครัง้ที่ 2 

f. ระบ ุคา่อตัราการระบายอากาศ (ลบ.ม/นาที) โดยต้องเป็นคา่ทศนยิมไมเ่กิน 4 ต าแหนง่ 

g. ระบคุา่ ก าลงัไฟฟ้า(วตัต์) 

h. เมื่อกรอกข้อมูลข้อ e-g ครบถ้วน ระบบจะท าการค านวณค่าประสิทธิภาพค่าใช้งาน                     

(ลบ.ม./นาที/วตัต์) ให้โดยอตัโนมตัิ 

8. แนบไฟล์ เอกสารประกอบ โดยต้องเป็นไฟล์ นามสกลุ pdf, jpeg, jpg, png และมีขนาดไมเ่กิน 5 MB 
9. กดปุ่ ม บนัทกึ เมื่อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน 
10. กดปุ่ ม เร่ิมใหม ่เมื่อต้องการเร่ิมกรอกข้อมลูใหม ่

 

 

หน้าจอ รุ่นที่ต้องตอบรับผล  

 หน้าจอรุ่นที่ต้องตอบรับผล ใช้เมื่อฝ่ายทดสอบประสิทธิภาพพลงังาน ของ กฟผ. ได้ท าการพิจารณาผลทดสอบ
ของพดัลมไฟฟ้ารุ่นนัน้ๆ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสง่ข้อมลูมาที่หน้าจอตอบรับผล เพื่อให้ผู้ ใช้งานทราบ และท าการตอบรับ
ผลทดสอบผา่นระบบได้ โดยท าตามขัน้ตอน ดงัรูปท่ี 14-18 

 
 
 
 
 เมื่อเข้าสูห่น้าจอรุ่นท่ีต้องตอบรับผลแล้ว ระบบจะแสดงข้อมลูเฉพาะรุ่นท่ีผา่นขัน้ตอนการพิจารณาผลการ

ทดสอบโดย กฟผ. แล้ว ผู้ใช้สามารถด าเนินการได้ดงันี ้

รูปที่ 14 รุ่นท่ีต้องตอบรับผล 
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1. กดปุ่ ม action ของรุ่นท่ีต้องการตอบรับผล 

 

 

 

2. ระบบจะแสดงข้อมลูรุ่น ข้อมลูจ าเพาะ และข้อมลูรุ่นท่ีน ามาเทียบรุ่น 

 
 

 

 

3. ระบบจะแสดงผลการทดสอบของรุ่นนัน้ ๆ และระบบจะแสดงผลการพิจารณา โดยมีหลกัเกณฑ์ เกณฑ์อตัราการ

ระบายอากาศ, ก าลงัไฟฟ้าทีใ่ช้ และเกณฑ์ระดบัประสทิธิภาพพลงังาน ต้อง ผา่น ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 15 รายละเอียดข้อมลูรุ่นท่ีต้องตอบรับผล 

รูปที่ 16 รายละเอียดผลการทดสอบ 
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 ตารางแสดงอตัราการระบายอากาศ, ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ และเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลงังาน 

 

 1) เกณฑ์อัตราการระบายอากาศ 
- พิจารณาจากผลการทดสอบเฉลี่ย 2 ตัวอย่าง ซึ่งผลการทดสอบเฉลี่ย ต้องมีค่าสูงกว่าหรือ
เทา่กบั อตัราการระบายอากาศขัน้ต ่า (ลกูบาศก์เมตร/นาที) ตามตาราง ถือวา่ “ผา่น”  

หมายเหต ุระบบฯ จะแสดงผลการพิจารณาทกุตวัอยา่งทดสอบ เพื่อเป็นข้อมลู 
 

 2) เกณฑ์ค่าก าลังไฟฟ้าที่ใช้ (เฉพาะพัดลมไฟฟ้าประเภทระบายอากาศ) 
- พิจารณาจากผลการทดสอบเฉลี่ย 2 ตัวอย่าง ซึ่งผลการทดสอบเฉลี่ย ต้องมีค่าต ่ากว่าหรือ
เทา่กบั ก าลงัไฟฟ้าที่ใช้ (วตัต์) ตามตาราง ถือวา่ “ผา่น”  

หมายเหต ุระบบฯ จะแสดงผลการพิจารณาทกุตวัอยา่งทดสอบ เพื่อเป็นข้อมลู 

  
 3) เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

- พิจารณาจากผลการทดสอบเฉลี่ย 2 ตัวอย่าง ซึ่งผลการทดสอบเฉลี่ย ต้องมีค่าสูงกว่าหรือ
เท่ากบั ค่าประสิทธิภาพพลงังาน ระดบัประสิทธิภาพเบอร์ 5 (ลกูบาศก์เมตร/นาที/วตัต์) ตาม
ตาราง และมีคา่เบี่ยงเบนไมเ่กิน 5% ถือวา่ “ผา่น”  

- ระดบัประสทิธิภาพท่ีได้รับ จะใช้หลกัการในการพิจารณา ดงันี ้

 ผลการทดสอบ 2 ตวัอย่าง อยู่ในระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพเดียวกัน ใช้ผลการทดสอบค่า
ประสทิธิภาพพลงังานเฉลีย่ 2 ตวัอยา่ง ในการระบเุกณฑ์ระดบัประสทิธิภาพ 

 ผลการทดสอบตวัอยา่งได้ตา่งระดบั  
 พิจารณาที่คา่ประสทิธิภาพพลงังานเฉลีย่ 
- อยู่ระดบัต ่ากว่า ใช้ค่าประสิทธิภาพพลงังาน ตามค่าประสิทธิภาพเฉลี่ย ในการระบุ

เกณฑ์ระดบัประสทิธิภาพ 
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- อยูร่ะดบัสงูกวา่ พิจารณาคา่เบี่ยงเบน ในการระบเุกณฑ์ระดบัประสิทธิภาพ ตามตาราง

คา่เบี่ยงเบน 

เกณฑ์ค่าเบี่ยงเบน 

 
 

 
 

 

 -  ถ้า “ผา่น” ระบบจะเปิดช่องวา่งให้ผู้ใช้ กรอกคา่ Declare คา่ประสทิธิภาพพลงังานได้ ดงัรูป โดยการ

กรอกกรอกคา่ Declare คา่ประสทิธิภาพพลงังาน มีหลกัเกณฑ์ คอื  

  1. ค่า Declare ค่าประสิทธิภาพพลงังาน ต้องต ่ากว่าหรือเท่ากับ ผลการทดสอบค่า

ประสทิธิภาพพลงังาน  

  2. คา่ Declare คา่ประสทิธิภาพพลงังาน ไมต่ ่ากวา่ เกณฑ์เบอร์ 5 (ตามประเภทของพดัลม

ไฟฟ้า) 

 

รูปที่ 17 กรณี ผลการทดสอบ ผา่น 
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- ถ้า “ไมผ่า่น” ระบบจะปิดช่องวา่งท าให้ผู้ใช้ ไมส่ามารถ กรอกคา่ Declareคา่ประสทิธิภาพพลงังาน และไม่

สามารถกดตอบรับผลได้  

 ในกรณี “ไม่ผ่าน” การพิจารณาผลทดสอบ ผู้ประกอบการสามารถเลือกรูปแบบของการตอบรับผลได้  

3 รูปแบบ ได้แก่ 

a) ขอทดสอบใหม่ คือ ผู้ ใช้สามารถขอทดสอบครัง้ที่ 2 โดยร้องขอให้ กฟผ.เป็นผู้ทดสอบ หรือ 

น ารุ่นนัน้ ๆ ไปท าการทดสอบใหม่กับสถาบันที่ได้รับการรับรองตามข้อก าหนด เพื่อเข้าสู่

ขัน้ตอนการพิจารณาผลใหมอ่ีกครัง้ โดยผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการทดสอบเอง 

b) ไมต่อบรับผล คือ การขอยกเลกิผลการทดสอบของรุ่นนัน้ๆ  

 

 

 หน้าจอ ขอฉลาก 

หน้าจอนี ใ้ ช้ เมื่อผู้ ใ ช้มีความประสงค์ขอฉลาก ในรุ่นที่ผ่านการทดสอบ การตอบรับผลและ Declare                           

คา่หน้าฉลากแล้ว ข้อมลูที่แสดงในหน้าจอนี ้คือ ทกุรุ่นท่ีสามารถท าการขอฉลากได้ ซึง่บางรุ่นท่ีอยูใ่นกระบวนการขอฉลาก

แล้วจะไม่แสดงในหน้าจอนี ้เพื่อป้องกันการขอฉลากซ า้ เมื่อผู้ ประกอบการต้อ งการขอฉลาก ให้ท าตามขัน้ตอน                           

ดงัรูปที ่19-20 

รูปที่ 18 กรณี ผลการทดสอบ ไมผ่า่น 
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1. กดปุ่ ม action ของรุ่นท่ีต้องการขอฉลาก 

 
 
 
 

2. ระบ ุจ านวนฉลากทีข่อ 

3. เลอืก ช่องทางการรับฉลาก (กรณี เลอืก สง่ไปตามที่อยู ่จะต้องกรอกข้อมลูในช่องที่อยูใ่ห้จดัสง่) 

4. กดปุ่ ม บนัทกึ เมื่อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน ระบบจะท าการสง่ email ไปให้ผู้ รับผิดชอบฝ่ายฉลาก 

5. กดปุ่ ม เร่ิมใหม ่เมื่อต้องการเร่ิมกรอกข้อมลูใหม ่

 

 

รูปที่ 19 การขอฉลาก 

รูปที่ 20 รายละเอียดการขอฉลาก 
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 หน้าจอ รับฉลาก 

เมื่อผู้ประกอบการได้รับฉลากที่โรงพิมพ์ท าการจัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องท าการเข้าสู่

หน้าจอนี ้เพื่อท าการยืนยนัการรับฉลาก และแจ้งให้ฝ่ายฉลากทราบโดยท าตามขัน้ตอน ดงัรูปท่ี 21-22 

 
 

 

1. กดปุ่ ม action ของรุ่นท่ีต้องการรับฉลาก 

 
 

2. ระบวุนัท่ีได้รับฉลาก 

3. แนบไฟล์ เอกสารยืนยันการรับฉลาก โดยต้องเป็นไฟล์ นามสกุล pdf, jpeg, jpg, png และมีขนาด                           

ไมเ่กิน 5 MB 

4. ระบ ุข้อเสนอแนะ เพื่อใช้สือ่สารกบัฝ่ายฉลาก 

5. กดปุ่ ม บนัทกึ เมื่อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน  

6. กดปุ่ ม เร่ิมใหม ่เมื่อต้องการเร่ิมกรอกข้อมลูใหม ่

รูปที่ 21 การรับฉลาก 

รูปที่ 22 รายละเอียดข้อมลูการรับฉลาก 
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 หน้าจอ แก้ไขเอกสาร  

 นีใ้ช้เมื่อผู้ประกอบการเพิ่มรุ่นเพื่อขอสง่ทดสอบ กบั  กฟผ. การเทียบรุ่นในคราวเดียวกนั และเทียบรุ่นภายหลงั 

หรือกรณียื่นผลทดสอบเอง  โดย เป็นหน้าที่ของฝ่ายทดสอบที่ต้องท าการพิจารณาความถกูต้องของข้อมลูและเอกสารแล้ว 

พบข้อผิดพลาดของข้อมลูหรือเอกสารต่างๆ ระบบจะท าการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ เมื่อผู้ประกอบการต้องการแก้ไข

ข้อมลูหรือเอกสาร สามารถด าเนินการได้ ดงัรูปท่ี 23-24 

 

 

1. กดปุ่ ม action ของรุ่นท่ีต้องการสง่ทดสอบ 

 

รูปที่ 24 รายละเอียดของการแก้ไขข้อมลูและเอกสารตา่งๆ 

รูปที่ 23 การแก้ไขเอกสาร 
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2. ท าการแก้ไขข้อมลู หรือแนบไฟล์เอกสารตา่งๆ ให้ถกูต้อง 

3. กดปุ่ ม แก้ไข ถ้าข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน 

4. กดปุ่ ม เร่ิมใหม ่ถ้าต้องการเร่ิมแก้ไขข้อมลู หรือ เอกสารตา่งๆ อีกครัง้ 

 

 

 หน้าจอ รายละเอียดรุ่น 

 หน้าจอนีเ้ป็นหน้าจอที่ใช้ส าหรับการแจ้งสถานะข้อมลูลา่สดุของพดัลมไฟฟ้า ที่อยู่ในระบบทัง้หมด โดยระบบจะ
แสดงข้อมลูเฉพาะรุ่นท่ีผู้ประกอบการเคยสง่ทดสอบและอยูใ่นระบบ โดยสามารถท าตามขัน้ตอนได้ ดงัรูปท่ี 25-26 
 

 
 รูปที่ 25 หน้าจอรายละเอียดรุ่น 

 

 เมื่อเข้าสูห่น้าจอ “รายละเอียดรุ่น” ระบบจะแสดงผลข้อมลูรุ่นของ “ผลิตภณัฑ์พดัลมไฟฟ้า” ที่ผู้ประกอบการได้
ขอสง่ทดสอบไว้ทัง้หมด หากมีข้อมลูจ านวนมาก ผู้ประกอบการ สามารถใช้ เมน ู“ Search” เพื่อความสะดวกในการค้นหา
ข้อมลู เมื่อพบข้อมลูรุ่นท่ีต้องการแล้ว สามารถท าตามขัน้ตอนได้ ดงันี ้
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1. กดปุ่ ม action ของรุ่นท่ีต้องการตรวจสอบรายละเอียดรุ่น 

 
 
 
 

2. ระบบจะแสดงข้อมูลรุ่น ข้อมูลจ าเพาะ ข้อมูลรุ่นเทียบ ผลการทดสอบ และสถานะล่าสดุของข้อมูล              

เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการ ทราบถึงความเป็นปัจจบุนัของข้อมลูรุ่นทัง้หมดที่ได้ท าการสง่ทดสอบ   

 

 

 หน้าจอ ตอบรับผลผลการสุ่มทดสอบ 

 หน้าจอนีใ้ช้เมื่อฝ่ายสุ่มทดสอบท าการพิจารณาผลการสุ่มทดสอบแล้ว ระบบจะแจ้งผลการสุ่มทดสอบ                              

ให้ผู้ประกอบการทราบโดยใช้หน้าจอนี ้ ทัง้นีผู้้ประกอบการสามารถท าการตอบรับผลสุม่ทดสอบผ่านระบบได้ โดยท าตาม

ขัน้ตอน ดงัรูปท่ี 27-30 

รูปที่ 26 การแสดงข้อมลูของหน้าจอรายละเอียดรุ่น 
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1. กด Action รุ่นท่ีต้องการตอบรับผลสุม่ทดสอบ 

 
 

 

2. ระบบจะแสดงผลข้อมลูผลการสุม่ทดสอบ  

3. ในสว่นของการตอบรับผลสุม่ทดสอบมี 2 กรณี ได้แก่ 

 
 

 

a.  “ผา่น” ระบบจะแสดงปุ่ ม ตอบรับผล 

รูปที่ 27 การตอบรับผลสุม่ทดสอบ 

รูปที่ 28 รายละเอียดผลการสุม่ทดสอบ 

รูปที่ 29 การตอบรับผล กรณี ผา่น 
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b. “ไมผ่า่น” ระบบจะแสดงทางเลอืก 2 ทาง คือ  

i. สง่สุม่รอบ2 (จ านวน 1 หรือ 2 เคร่ือง) 

ii. ยกเลกิ  

4. กดปุ่ ม บนัทกึ เมื่อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน  

5. กดปุ่ ม เร่ิมใหม ่เมื่อต้องการเร่ิมกรอกข้อมลูใหม ่

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 30 การตอบรับผล กรณี ไมผ่า่น 


