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คูมื่อการใช้ระบบฐานข้อมลูโครงการฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 
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ส าหรับผู้ประกอบการ 
 

ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ระบบฐานข้อมลูโครงการฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ได้ที่ https://no5label.egat.co.th โดยท าการ login 

ด้วย username(ช่ือผู้ใช้งาน) และ password(รหสัผา่น) ที่ได้ register ไว้ในระบบ ดงัรูป 

 

- กรณีที่ลมื username หรือ password ให้ กดปุ่ ม I forgot my password เพื่อท าการก าหนด password ใหม ่ 

 

ให้ผู้ใช้กรอก  email ที่ได้ท าการ register ไว้ และกดปุ่ ม Send Me! 

จากนัน้ระบบจะสง่ link ไปท่ี email ดงักลา่ว เพือ่ให้ผู้ใช้งานท าการ reset password 

 

 

 

 

- กรณีที่ยงัไมเ่คย register ในระบบ ให้ท าการ register ก่อน โดยท าตามขัน้ตอนของหน้าจอ register  
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ส าหรับผู้ประกอบการ 
ผู้ใช้สามารถท าตามขัน้ตอนของโปรแกรมทัง้หมดได้ ดงันี ้

 

 

 

หน้าจอการท างาน แบง่ออกเป็นกลุม่งานใหญ่ๆ ได้ดงันี ้

1. การสร้าง Company profile และ User account 

a. การสร้าง profile ของบริษัท สามารถท าตามขัน้ตอนในคูม่ือได้ที่หน้าจอ “register“ 

b. การสร้าง user account สามารถท าตามขัน้ตอนในคูม่ือได้ที่หน้าจอ “register“ 
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2. งานทดสอบ 

a. การเพิม่ยี่ห้อ สามารถท าตามขัน้ตอนในคูม่ือได้ที่หน้าจอ “เพิ่มยี่ห้อ” 

b. การเพิม่รุ่น มีทัง้หมด 4 แบบ ได้แก่ 

i. เพื่อสง่ทดสอบกบั กฟผ. สามารถท าตามขัน้ตอนในคูม่ือได้ที่หน้าจอ “เพิ่มรุ่น (เลอืกประเภท

ผลทดสอบเป็น สง่ทดสอบกบั กฟผ.)” และท าตามขัน้ตอน ดงันี ้

 

 

ii. เพื่อสง่ผลทดสอบท่ีบริษัทท าการทดสอบเอง สามารถท าตามขัน้ตอนในคูม่ือได้ที่หน้าจอ “เพิ่มรุ่น 

(เลอืกประเภทผลทดสอบเป็น ยื่นผลทดสอบเอง)” และท าตามขัน้ตอน ดงันี ้
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iii. แบบเทียบรุ่นกบัรุ่นท่ียงัไมเ่คยมใีนระบบ สามารถท าตามขัน้ตอนในคูม่ือได้ที่หน้าจอ “เพิ่มรุ่น 

(เลอืกต้องการเทียบรุ่น และเลอืกรุ่นหลกัที่ต้องการเทียบ โดยจะต้องท าการบนัทกึรุ่นหลกัใน

ระบบก่อน)” และท าตามขัน้ตอน ดงันี ้

 

 

iv. แบบเทียบรุ่นกบัรุ่นเดมิที่มใีนระบบแล้ว สามารถท าตามขัน้ตอนในคูม่ือได้ที่หน้าจอ หน้าจอ 

“เพิ่มรุ่น (เลอืกต้องการเทียบรุ่น และเลอืกรุ่นหลกัที่ต้องการเทยีบ)” และท าตามขัน้ตอน ดงันี ้

 

c. การตอบรับผลและ declare คา่หน้าฉลาก สามารถท าตามขัน้ตอนในคูม่ือได้ที่หน้าจอ “รุ่นท่ีต้องตอบรับ

ผล” 
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3. งานฉลาก 

a. การขอฉลาก สามารถท าตามขัน้ตอนในคูม่ือได้ที่หน้าจอ “ขอฉลาก” 

b. การรับฉลาก สามารถท าตามขัน้ตอนในคูม่ือได้ที่หน้าจอ “รับฉลาก” 
 

4. งานสุ่มทดสอบ สามารถท าตามขัน้ตอนในคูม่ือได้ที่หน้าจอ “ตอบรับผลสุม่ทดสอบ”  
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 หน้าจอ register  

ผู้ประกอบการ(เจ้าของและผู้ประสานงาน) ที่ยงัไมไ่ด้ท าการ register ในระบบจะต้องท าการสร้าง user account ก่อน 

โดยกดปุ่ ม I want to register ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้กรอกรายละเอยีดของบริษัท และรายละเอียดของผู้ประสานงาน 

1. ระบ ุช่ือบริษัท 

a. เลอืกช่ือบริษัทท่ีมีอยูใ่นระบบ  

b. กรณีที่ไมม่ีช่ือบริษัทในระบบ ให้ท าการเลอืก อื่นๆ และกรอกช่ือบริษัท 

2. ระบ ุรายละเอียดบริษัท 

a. กรณีที่มี profile ของบริษัทในระบบอยูแ่ล้ว ให้เลอืกช่ือบริษัท และท าข้อ 3 

b. กรณีที่ไมม่ี profile ของบริษัทอยูใ่นระบบ ให้เลอืกเป็นอื่นๆ และท าข้อ 3 และข้อ 4 

ข้อ 3 ข้อ 4 

https://no5label.egat.co.th/
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3. ลงทะเบียนผู้ใช้งาน 

a. ระบ ุusername ของผู้ใช้งาน 

b. ระบ ุช่ือ ของผู้ใช้งาน 

c. ระบ ุนามสกลุ ของผู้ใช้งาน 

d. ระบ ุเบอร์โทรศพัท์ ของผู้ใช้งาน โดยระบเุป็นตวัเลข 9-10 หลกั 

e. ระบ ุเบอร์มือถือ ของผู้ใช้งาน โดยระบเุป็นตวัเลข 9-10 หลกั 

f. ระบ ุต าแหนง่ ของผู้ใช้งาน  

g. ระบ ุEmail ของผู้ใช้งาน 

h. ระบ ุPassword ของผู้ใช้งาน 

i. ระบ ุPassword ของผู้ใช้งานอกีครัง้ 

j. แนบไฟล์ บตัรประชาชน หรือ บตัรพนกังาน ของผู้ใช้งาน 

k. แนบไฟล์ ใบมอบอ านาจ ของบริษัท 

l. เลอืก I accept the User Agreement โดยสามารถดาวน์โหลดข้อก าหนดโครงการได้จาก link User 

Agreement นี ้

4. ลงทะเบียนบริษัทเข้าร่วมโครงการ 

a. ระบ ุช่ือ-นามสกลุ ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 

b. ระบ ุช่ือบริษัทแบบเป็นทางการ 

c. ระบ ุท่ีอยู ่ของบริษัท 

d. ระบ ุจงัหวดั ของบริษัท 

e. ระบ ุรหสัไปรษณีย์ ของบริษัท 

f. ระบ ุเบอร์โทรศพัท์ ของบริษัท โดยระบเุป็นตวัเลข 9-10 หลกั 

g. ระบ ุEmail  ของบริษัท  

h. ระบ ุวนัหมดอายใุบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน ของบริษัท โดยระบเุป็น ปีค.ศ. 4 หลกั - เดือน 2 หลกั - 

วนั 2 หลกั 

i. แนบไฟล์ เอกสารประกอบ ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน ของบริษัท 

j. แนบไฟล์ เอกสารประกอบ ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม  ของบริษัท 

k. ระบ ุวนัจดทะเบยีน หนงัสอืรับรอง โดยระบเุป็น ปีค.ศ. 4 หลกั - เดอืน 2 หลกั - วนั 2 หลกั 

l. แนบไฟล์ เอกสารประกอบ หนงัสอืรับรองตามกฎหมาย  ของบริษัท 

5. กดปุ่ ม Register เมื่อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน 

6. กดปุ่ ม Reset เมื่อต้องการเร่ิมกรอกข้อมลูใหม ่
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เมื่อท าการ Login เข้าสูร่ะบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้เลอืกอปุกรณ์ที่ต้องการด าเนินการตอ่ไป  

ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเลอืกอปุกรณ์ “เคร่ืองปรับอากาศ” ระบบจะแสดงเมนกูารใช้งานของผู้ประกอบการทัง้หมด ดงันี ้

1. เลอืก Brand 

2. กรอก Model (เมนนูีจ้ะแสดงเมื่อท าการเลอืก Brand แล้ว) 

3. รุ่นท่ีต้องตอบรับผล 

4. ขอฉลาก 

5. รับฉลาก 

6. รอการจา่ยฉลาก 

 รายละเอียดรุ่น 

 ตอบรับผลสุม่ทดสอบ 

 

 

 

ด้านขวาของหน้าจอ ระบบจะแสดง Brand 

ทัง้หมดของผู้ประกอบการ  
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 หน้าจอ เพิ่มยี่ห้อ  

เมื่อต้องการเพิ่มยี่ห้อใหมข่องบริษัท ให้เข้าสูห่น้าจอ “เลอืก Brand” หน้าจอนี ้ระบบจะแสดงข้อมลูยี่ห้อที่บริษัทนัน้ได้ท า

การเพิม่ไว้เทา่นัน้ จะไมเ่ห็นข้อมลูยี่ห้อของบริษัทอื่นๆ 

 

1. กดปุ่ ม เพิม่ยี่ห้อ 

 

2. เลอืก ประเภทผู้ประกอบการ 

a. ผลติและจ าหนา่ยเอง 

b. น าเข้า 

c. OEM 
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3. ระบ ุช่ือยี่ห้อ  

a. ผลติและจ าหนา่ยเอง สามารถเพิม่ช่ือยี่ห้อใหมไ่ด้  

b. น าเข้า สามารถพิมพ์ช่ือยี่ห้อใหมไ่ด้ 

c. OEM ท าการเลอืกยี่ห้อทีม่ีอยูใ่นระบบได้ ไมส่ามารถเพิ่มยี่ห้อเองได้ ต้องให้เจ้าของ Brand เพิ่มยีห้่อนัน้ใน

ระบบก่อน 

 

4. แนบไฟล์ หนงัสอืรับรองการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

5. กดปุ่ ม สร้าง เมื่อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน 

6. กดปุ่ ม เร่ิมใหม ่เมื่อต้องการเร่ิมกรอกข้อมลูใหม ่

 

 

 หน้าจอ เพิ่มรุ่น  

เมื่อต้องการเพิ่มรุ่นเคร่ืองปรับอากาศใหมข่องบริษัท ให้เข้าสูห่น้าจอ เลอืกยี่ห้อ แล้วท าการเลอืกยีห้่อที่ต้องการเพิ่มรุ่น 

 

เมื่อกดเลอืกยี่ห้อแล้ว ระบบจะท าการตรวจสอบ วนัจดทะเบียนหนงัสอืรับรอง วา่มีอายเุกิน 1 ปี หรือไม ่ถ้าเกินกวา่ 1 

ปี ผู้ใช้จะไมส่ามารถเพิ่มรุ่นได้ โดยระบบจะแสดงข้อความแถบสแีดงเตือนวา่ กรุณาอพัเดตข้อมลูบริษัทก่อน 
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ส าหรับผู้ประกอบการ 
แตถ้่าข้อมลูบริษัทถกูต้องและเป็นปัจจบุนั ระบบจะแสดงหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมลูรายละเอียดรุ่น ดงัรูป 

 

 

1. ระบบจะแสดงช่ือยี่ห้อตามที่ผู้ใช้ได้เลอืกมาจากหน้าจอก่อนหน้านี ้

2. ระบ ุช่ือ Model ใหมท่ี่ผู้ ใช้ต้องการเพิ่ม 

https://no5label.egat.co.th/
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ส าหรับผู้ประกอบการ 
3. ระบ ุช่ือ FCU ของ Model นัน้ 

4. ระบ ุช่ือ CDU ของ Model นัน้ 

***ระบบจะท าการตรวจสอบรุ่นซ า้ โดยดจูาก ช่ือ Model + FCU + CDU ถ้าซ า้กนัทัง้ 3 ฟิลด์ ระบบจะแจ้งเตือนและ

ผู้ใช้จะไมส่ามารถบนัทกึได้ 

5. ถ้าต้องการเทียบรุ่นให้เลอืก  ที่ ต้องการเทียบรุ่น และเลอืกรุ่นหลกัที่ต้องการ ใน drop down list นี ้ระบบจะแสดง

เฉพาะรุ่นหลกัเทา่นัน้ ทัง้รุ่นหลกัที่ผา่นการพิจารณาผลเบอร์ 5 แล้ว และรุ่นหลกัที่ยงัไมไ่ด้ท าการพิจารณาผลทดสอบ

(เมื่อมีการพิจารณาผลทดสอบแล้ว ผลออกมาเป็นไมผ่า่น รุ่นเทยีบทัง้หมดจะไมผ่า่นด้วย) 

6. ระบ ุคา่ BTU/hr ของรุ่นนัน้ ถ้าเป็นการเทียบรุ่น ระบบจะแสดงคา่ BTU/hr ของรุ่นหลกั โดยอตัโนมตัิ และไมส่ามารถ

แก้ไขคา่ได้ 

7. ระบ ุAir Type ของรุ่นนัน้ ถ้าเป็นการเทียบรุ่น ระบบจะแสดง Air Type ของรุ่นหลกั โดยอตัโนมตัิ และไมส่ามารถแก้ไข

คา่ได้ 

8. ระบ ุAir Category ของรุ่นนัน้ ถ้าเป็นการเทียบรุ่น ระบบจะแสดง Air Category ของรุ่นหลกั โดยอตัโนมตัิ และไม่

สามารถแก้ไขคา่ได้ 

9. ระบ ุ Compressor Brand ของรุ่นนัน้ ถ้าเป็นการเทียบรุ่น ระบบจะแสดง Compressor Brand ของรุ่นหลกั โดย

อตัโนมตัิ และไมส่ามารถแก้ไขคา่ได้ 

10. ระบ ุCompressor Model ของรุ่นนัน้ ถ้าเป็นการเทียบรุ่น ระบบจะแสดง Compressor Model ของรุ่นหลกั โดย

อตัโนมตัิ และไมส่ามารถแก้ไขคา่ได้ 

11. ระบ ุFCU Motor Model ของรุ่นนัน้ ถ้าเป็นการเทยีบรุ่น ระบบจะแสดง FCU Motor Model ของรุ่นหลกั โดยอตัโนมตั ิ

และไมส่ามารถแก้ไขคา่ได้ 

12. ระบ ุCDU Motor Model ของรุ่นนัน้ ถ้าเป็นการเทียบรุ่น ระบบจะแสดง CDU Motor Model ของรุ่นหลกั โดยอตัโนมตัิ 

และไมส่ามารถแก้ไขคา่ได้ 

13. ระบปุระเภท น าเข้า/ผลติในประเทศ ของรุ่นนัน้ ถ้าเป็นการเทยีบรุ่น ระบบจะแสดง ประเภท น าเข้า/ผลติในประเทศ 

ของรุ่นหลกั โดยอตัโนมตัิ และไมส่ามารถแก้ไขคา่ได้ 

14. ระบปุระเภท สารท าความเย็น ของรุ่นนัน้ ถ้าเป็นการเทียบรุ่น ระบบจะแสดงประเภท สารท าความเย็น ของรุ่นหลกั 

โดยอตัโนมตัิ และไมส่ามารถแก้ไขคา่ได้ 

15. ระบปุระเภท ระบบไฟ ของรุ่นนัน้ ถ้าเป็นการเทยีบรุ่น ระบบจะแสดง ประเภทระบบไฟ ของรุ่นหลกั โดยอตัโนมตัิ และ

ไมส่ามารถแก้ไขคา่ได้ 

16. ระบ ุคา่ ขนาดขดีความสามารถท าความเย็นสทุธิ(Watt) ของรุ่นนัน้ ถ้าเป็นการเทียบรุ่น ระบบจะแสดงคา่ ขนาดขดี

ความสามารถท าความเย็นสทุธิ(Watt)  ของรุ่นหลกั โดยอตัโนมตัิ และไมส่ามารถแก้ไขคา่ได้ 

17. แนบไฟล์ มอ.3/มอ.5 (ถ้าไมม่ี ให้ใช้ มอ.4 / มอ.6) โดยต้องเป็นไฟล์ นามสกลุ pdf, jpeg, jpg, png และมีขนาด ไม่

เกิน 2 MB 

18. แนบไฟล์ มอ.4/มอ.6 (ถ้าไมม่ี ให้ใช้ มอ.3 / มอ.5) โดยต้องเป็นไฟล์ นามสกลุ pdf, jpeg, jpg, png และมีขนาด ไม่

เกิน 2 MB 

https://no5label.egat.co.th/
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ส าหรับผู้ประกอบการ 
19. ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบ เพื่อใช้เป็นแบบฟอร์มไฟล์แนบตา่งๆได้ 

20. แนบไฟล์ Drawing FanCoil & Condensing โดยต้องเป็นไฟล์ นามสกลุ pdf, jpeg, jpg, png และมีขนาด ไมเ่กิน 2 

MB 

21. แนบไฟล์ Drawing มอเตอร์พดัลมคอนเด็นซิ่ง โดยต้องเป็นไฟล์ นามสกลุ pdf, jpeg, jpg, png และมีขนาด ไมเ่กิน 2 

MB 

22. แนบไฟล์ Drawing ใบพดัลมคอนเด็นซิง่ โดยต้องเป็นไฟล์ นามสกลุ pdf, jpeg, jpg, png และมีขนาด ไมเ่กิน 2 MB 

23. แนบไฟล์ Drawing มอเตอร์พดัลมแฟนคอยล ์โดยต้องเป็นไฟล์ นามสกลุ pdf, jpeg, jpg, png และมีขนาด ไมเ่กิน 2 

MB 

24. แนบไฟล์ Drawing ใบพดัลมแฟนคอยล ์โดยต้องเป็นไฟล์ นามสกลุ pdf, jpeg, jpg, png และมีขนาด ไมเ่กิน 2 MB 

25. แนบไฟล์ Drawing Compressor โดยต้องเป็นไฟล์ นามสกลุ pdf, jpeg, jpg, png และมีขนาด ไมเ่กิน 2 MB 

26. แนบไฟล์ แบบฟอร์มรูปถ่ายจริง โดยต้องเป็นไฟล์ นามสกลุ pdf, jpeg, jpg, png และมีขนาด ไมเ่กิน 2 MB 

27. ระบปุระเภทผลทดสอบ 

a. สง่ทดสอบกบั กฟผ. ข้อมลูจะถกูสง่ไปท่ีหน้าจอสง่ทดสอบ 

b. ยื่นผลทดสอบเอง ระบบจะแสดงหน้าจอบนัทกึผลทดสอบ(ข้ามไปท าหน้าจอบนัทกึผลทดสอบ) เพือ่ให้ผู้ใช้

กรอกข้อมลูผลทดสอบเอง 

28. กดปุ่ ม สร้าง เมื่อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน 

29. กดปุ่ ม เร่ิมใหม ่เมื่อต้องการเร่ิมกรอกข้อมลูใหม ่
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 หน้าจอ บันทกึผลทดสอบ  

เมื่อเข้าสูห่น้าจอใสค่า่ทดสอบแล้ว ให้ท าการบนัทกึคา่ผลทดสอบ ตามขัน้ตอนดงันี ้

 

1. ระบ ุวนัท่ีออกรายงาน 

2. ระบ ุห้องทดสอบ 

3. ระบ ุหมายเลขปฏิบตัิการ 

4. ระบ ุคา่ทดสอบ Half Load (เฉพาะเคร่ืองปรับอากาศประเภท Inverter) 

a. Capacity(BTU/hr) 

b. Power Input(Watt) 

c. Frequency(Hz) 

d. EER 

e. Heat Balance(%) 

5. ระบ ุคา่ทดสอบ Full Load 

a. Capacity(BTU/hr) 

https://no5label.egat.co.th/
https://no5label.egat.co.th/


 

16 
 

DSM 

คูมื่อการใช้ระบบฐานข้อมลูโครงการฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 

https://no5label.egat.co.th 

EGAT’s User 

คูมื่อการใช้ระบบฐานข้อมลูโครงการฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 
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ส าหรับผู้ประกอบการ 
b. Power Input(Watt) 

c. Frequency(Hz) 

d. EER 

e. Heat Balance(%) 

6. CSTL(kWh) 

7. CSEC(kWh) 

8. CSPF 

9. SEER 

10. แนบไฟล์ เอกสารประกอบ โดยต้องเป็นไฟล์ นามสกลุ pdf, jpeg, jpg, png และมีขนาด ไมเ่กิน 2 MB 

11. กดปุ่ ม บนัทกึ เมื่อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน 

12. กดปุ่ ม เร่ิมใหม ่เมื่อต้องการเร่ิมกรอกข้อมลูใหม ่

เมื่อบนัทกึข้อมลูเรียบร้อยแล้ว กฟผ. จะด าเนินการพิจารณาผลตอ่ไป 
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ส าหรับผู้ประกอบการ 

 หน้าจอ รุ่นท่ีต้องตอบรับผลทดสอบ / Declare ค่าหน้าฉลาก  

หน้าจอนีใ้ช้ในการตอบรับผลการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานเบอร์ 5 ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศรุ่นใหมท่ี่ผู้ประกอบการ

ได้ยื่นขอฉลากเบอร์ 5 ไว้ 

 

 

 

เมื่อเข้าสูห่น้าจอตอบรับผลทดสอบ ระบบจะแสดงข้อมลูรุ่นท่ี กฟผ. ท าการพิจารณาผลเบอร์ 5 แล้ว เมื่อผู้ประกอบการ

ต้องการตอบรับผลของรุ่นๆนัน้ ให้ท าตามขัน้ตอนดงันี ้
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ส าหรับผู้ประกอบการ 
1. กดปุ่ ม action ของรุ่นท่ีต้องการตอบรับผล 

 

2. ระบบจะแสดงข้อมลูรายละเอียดของรุ่นนัน้ เช่น ข้อมลูรุ่น ข้อมลูผลทดสอบ  

3. ระบบจะแสดงผลการพิจารณาตามเกณฑ์ 4 ข้อ วา่ ผา่น หรือ ไมผ่า่น พร้อมทัง้แสดงคา่ผลทดสอบ SEER BTU/hr 

และ Watt  

https://no5label.egat.co.th/
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ส าหรับผู้ประกอบการ 
a. กรณี “ผา่น” ระบบจะให้ตอบรับผล พร้อมทัง้ เปิดช่องเพื่อให้ผู้ประกอบการระบคุา่ Declare หน้าฉลากของ 

SEER BTU/hr และ Watt 

b. กรณี “ไมผ่า่น” ระบบจะให้ลอืกวา่จะขอทดสอบใหม ่หรือยกเลกิ  

i. กรณีขอทดสอบใหม ่ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้จา่ยคา่ทดสอบเอง  

ii. กรณียกเลกิ ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้จา่ยคา่ทดสอบกรณีขอทดสอบครัง้ตอ่ไป  

4. กดปุ่ ม บนัทกึ เมื่อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน  

5. กดปุ่ ม เร่ิมใหม ่เมื่อต้องการเร่ิมกรอกข้อมลูใหม ่

 

 หน้าจอ ขอฉลาก  

หน้าจอนีใ้ช้เมื่อผู้ประกอบการมีความประสงค์ขอฉลากของเคร่ืองปรับอากาศในรุ่นท่ีผา่นการทดสอบ ข้อมลู SEER 

BTU/hr และ Watt ที่แสดงในหน้าจอนีจ้ะเป็นคา่ Declare และระบบแสดงข้อมลูฉลากที่ผู้ประกอบการได้รับไปแล้วด้วย 
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ส าหรับผู้ประกอบการ 
เมื่อเข้าสูห่น้าจอขอฉลาก ระบบจะแสดงข้อมลูรุ่นของเคร่ืองปรับอากาศที่ผู้ประกอบการได้ท าการตอบรับผล และ 

declare คา่หน้าฉลากแล้ว โดยข้อมลูที่แสดงในหน้าจอนี ้ คือ เคร่ืองปรับอากาศทกุรุ่นทีส่ามารถท าการขอฉลากได้ แต่

เคร่ืองปรับอากาศบางรุ่นท่ีอยูใ่นกระบวนการขอฉลากแล้ว จะไมแ่สดงในหน้าจอนี ้ เพื่อปอ้งกนัการขอฉลากซ า้ เมื่อผู้ประกอบการ

ต้องการขอฉลากของเคร่ืองปรับอากาศของรุ่นๆนัน้ ให้ท าตามขัน้ตอนดงันี ้ (ระบบจะแสดงสถานะ “ขอฉลากได้” ในกรณีที่

ผู้ประกอบการนัน้เป็นผู้ เพิม่รุ่น และจะแสดงสถานะ “ขอฉลากไมไ่ด้” ในกรณีที่ผู้ประกอบการไมไ่ด้เป็นผู้ เพิ่มรุ่นนัน้เอง เช่น กรณีจ้าง 

OEM ผลติ OEM ต้องเป็นผู้ขอฉลากเอง) 

1. กดปุ่ ม action ของรุ่นท่ีต้องการขอฉลาก 

 

2. ระบบจะแสดงข้อมลูรายละเอียดของรุ่นนัน้ เช่น ข้อมลูรุ่น และข้อมลูคา่หน้าฉลาก   

3. แนบเอกสาร มอ.4/มอ.6 ในกรณีที่ยงัไมเ่คยสง่เอกสาร มอ.4/มอ.6 ในระบบ 

4. ระบจุ านวนทีต้่องการขอฉลาก 

5. ระบสุถานท่ีที่ต้องการรับฉลาก 

a. มารับกบั กฟผ. ผุ้ประกอบการเดนิทางมารับท่ี กฟผ. 

b. สง่ไปตามที่อยู ่(โปรดระบ)ุ โรงพิมพ์จดัสง่ให้ผู้ประกอบการตามทีอ่ยูท่ี่ระบไุว้ 

6. กดปุ่ ม บนัทกึ เมื่อกรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน ระบบจะท าการสง่ email ไปให้ผู้ดแูลฉลาก 

7. กดปุ่ ม เร่ิมใหม ่เมื่อต้องการเร่ิมกรอกข้อมลูใหม ่
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ส าหรับผู้ประกอบการ 

 หน้าจอ รับฉลาก  

หน้าจอนีใ้ช้เมื่อผู้ประกอบการได้รับฉลากเรียบร้อยแล้ว และต้องท าการยืนยนัการรับฉลาก 

เมื่อเข้าสูห่น้าจอรับฉลาก ระบบจะแสดงข้อมลูที่โรงพิมพ์ท าการจา่ยฉลากแล้ว ให้ผู้ประกอบการยนืยนัการรับฉลาก โดย

ท าตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. กดปุ่ ม action ของรุ่นท่ีต้องการรับฉลาก 
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ส าหรับผู้ประกอบการ 
2. ระบวุนัท่ีได้รับฉลาก 

3. แนบเอกสารยืนยนัการรับฉลาก เช่น ไบรับของและรูปฉลากที่ได้รับ 

4. ระบขุ้อเสนอแนะ(ถ้าม)ี 

 

 

 หน้าจอ รอการจ่ายฉลาก  

หน้าจอนีแ้สดงรายการของเคร่ืองปรับอากาศที่มีการขอฉลากและอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ รายการจะหายไปเมื่อจบ

กระบวนการรับและจ่ายฉลาก 
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ส าหรับผู้ประกอบการ 

 หน้าจอ รายละเอียดรุ่น  

หน้าจอนีแ้สดงรายละเอียดทัง้หมดของเคร่ืองปรับอากาศรุ่นนัน้ๆ เช่น รายละเอียดผลติภณัฑ์ ข้อมลูทดสอบ ข้อมลูการ

จ่ายฉลาก เมื่อผู้ใช้กดปุ่ ม action ระบบจะแสดงรายละเอียดทัง้หมด ดงัรูป 
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 หน้าจอ ตอบรับผลสุ่มทดสอบ  

หน้าจอนีแ้สดงรายการเคร่ืองปรับอากาศที่ถกูสุม่ซือ้ เมื่อ กฟผ.ด าเนินการทดสอบและพิจารณาผลสุม่ทดสอบแล้ว 

ผู้ประกอบการจะได้รับ email แจ้งผล   ในกรณีที่ผา่นให้ท าการตอบรับผลสุม่ทดสอบนัน้ และในกรณีที่ไมผ่า่นให้เลอืกด าเนินการ

ตามมาตรการ ดงัรูป 
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