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ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 
เรื่อง  ใหเ้ครื่องฟอกอากาศเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 

 

------------------------------------------------------ 

โดยที่ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงมีการน าเครื่องฟอกอากาศ
มาใช้ก าจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศ อย่างแพร่หลาย แต่เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องฟอกอากาศแสดง
ข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้ารวมทั้งฉลากสินค้าเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ของ
ผู้บริโภคไม่ครบถ้วน และไม่ตรงต่อความเป็นจริง ดังนั้น เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงสมควรก าหนด 
ให้เครื่องฟอกอากาศเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก  

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  
  ข้อ ๑ ในประกาศนี ้
  “เครื่องฟอกอากาศ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ท างานด้วยวิธีการดูดอากาศเข้าไปในเครื่อง
และใช้ไส้กรอง แผ่นกรอง สารเคมี ประจุไอออน หรือเทคนิคอ่ืน ที่ เป็นตัวกลางในการฟอกอากาศ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกรองหรือฟอกอากาศ หรือก าจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ทั้งนี้ ไม่รวมถึง เครื่องฟอกอากาศ 
ที่ ใช้ ในทางการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่ องมือแพทย์  เครื่องฟอกอากาศที่ ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเครื่องฟอกอากาศที่มีวัตถุประสงค์ใช้ในทางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 
           ข้อ ๒ ให้เครื่องฟอกอากาศเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 

ข้อ ๓ ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากตามข้อ ๒ จะต้องระบุข้อความ รูป รอยประดิษฐ์ หรือภาพ
ตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี แต่ข้อความนั้นจะต้องตรงต่อความเป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
สาระส าคัญของสินค้านั้น และต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยก ากับภาษาต่างประเทศ เพ่ืออธิบายให้เข้าใจ
ความหมายของรูป รอยประดิษฐ์ หรือภาพที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อ ๔ 

ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับกับฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากที่ผลิตขึ้นเพ่ือการส่งออก  
และไมข่ายในประเทศไทย 

ข้อ ๔ ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องระบุดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร  

          (๒) ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้ผลิตเพ่ือขาย 
ในประเทศไทย  
                            (๓) ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้สั่งหรือน าเข้ามา 
ในราชอาณาจักรเพื่อขาย 

(๔) กรณีท่ีเป็นสินค้าน าเข้าให้ระบุชื่อประเทศท่ีผลิตสินค้าด้วย 
(๕) สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย 
 

(๖) ขนาด... 



 

 

                                    -๒- 
 
(๖) ขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร หรือน้ าหนักของสินค้านั้น แล้วแต่กรณี ส าหรับหน่วยที่ใช้ 

จะใช้ชื่อเต็ม ชื่อย่อ หรือสัญลักษณ์แทนก็ได้ 
(๗) วิธีใช้ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจวิธีการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
(๘) ข้อแนะน าในการใช้หรือการเก็บรักษาเพ่ือให้ผู้บริโภคใช้สินค้านั้นได้อย่างถูกต้อง 

เช่น “เปลี่ยนแผ่นกรองตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็นประจ า หากเพิกเฉยอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และก่อนทิ้ง 
ควรห่อหุ้มให้มิดชิด”   
          (๙) ระยะเวลาเปลี่ยนแผ่นกรอง ไส้กรอง  

(๑๐) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด เป็นโวลต์ (V) 

  (๑๑) ก าลังไฟฟ้าเข้าที่ก าหนด เป็นวัตต์ (W) หรือกระแสไฟฟ้าที่ก าหนดเป็นแอมแปร์ (A) 
 (๑๒) พ้ืนทีห่้องทีใ่ช้ไดท้ี่มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นตารางเมตร 
 (๑๓) อัตราการส่งอากาศสะอาด (Clean Air Delivery Rate) เป็นลูกบาศก์เมตรต่อนาที  
 (๑๔) อัตราอากาศไหลที่ก าหนด (Air flow rate) เป็นลูกบาศก์เมตรต่อนาที  
          (๑๕) ประสิทธิภาพการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นร้อยละ (ถ้ามี) 
                             (๑๖) ความเข้มข้นของโอโซนในห้องที่ใช้ (ถ้ามี) ต้องไม่เกิน ๐.๐๕ ส่วนในล้านส่วน (PPM)  
          (๑๗) ปริมาณประจุไอออนที่ปล่อยออกจากเครื่องฟอกอากาศ (ถ้ามี) 
         (๑๘) ค าเตือน ข้อห้ามใช้ หรือข้อควรระวังในการใช้ เช่น “ห้ามติดตั้งเครื่องในบริเวณ 
ที่มีน้ า หรือสถานที่ที่มีความชื้นสูง” หรือ “ห้ามท าความสะอาดเครื่องด้วยของเหลวไวไฟ อาจก่อให้เกิดอันตราย
จากไฟไหม้หรือการระเบิดได้” หรือ “ห้ามน าวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในช่องลมเข้า ทางออก และช่องเปิดอ่ืนๆ” 
หรือ ข้อความอย่างอ่ืนในลักษณะท านองเดียวกัน 
                             (๑๙) วัน เดือน ปีที่ผลิต เว้นแต่ไม่สามารถระบุวันที่ผลิตที่ชัดเจนได้ ให้ระบุเฉพาะสัปดาห์
และปีท่ีผลิต หรือเดือนและปีที่ผลิตได้ เพ่ือให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น  
                             (๒๐) วัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือวัน เดือน ปีที่ควรใช้ก่อน วัน เดือน ปี ที่ระบุนั้น  
ให้ระบุเฉพาะในกรณีที่เป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งาน เพ่ือให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพหรือคุณสมบัติ  
ของสินค้านั้น  
 (๒๑) ราคา โดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุหน่วยเป็นเงินสกุลอ่ืนไว้ด้วยก็ได้ 
                     การแสดงข้อความใน (๑๙) และ (๒๐) ให้แสดงโดยเรียงล าดับ วัน เดือน ปี ทั้งนี้อาจแสดง 
“เดือน” เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ ส าหรับ “ปี” ให้ระบุเป็น “พ.ศ.” หรือ “ค.ศ.” ก็ได้ กรณีที่มีการแสดง 
วัน เดือน ปี ไม่เรียงตามล าดับ ต้องมีข้อความหรือตัวอักษรที่สื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างชัดเจนถึงวิธีการ 
แสดงข้อความดังกล่าว ก ากับไว้ด้วย เช่น ปี เดือน วัน ที่ผลิต ๒๐๒๑/๐๘/๑๗ หมายความว่า ผลิตวันที่ ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือผลิต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือ ปี เดือน วัน ที่หมดอายุ ๒๐๒๑/๐๘/๑๗ หมายความว่า
หมดอายุวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
      การแสดงข้อความในฉลากสินค้าต้องให้เห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน ขนาดของตัวอักษรที่ใช้
จะต้องสัมพันธ์กับขนาดของพ้ืนที่ฉลาก และขนาดของความสูงของตัวอักษรจะต้องไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร 
เว้นแต่ฉลากที่มีเนื้อที่น้อยกว่า ๓๕ ตารางเซนติเมตร ขนาดความสูงของตัวอักษรจะต้องไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร 
 
 
 

ข้อ ๕... 
 



 

 

-๓- 
 
                    ข้อ ๕ ในกรณีที่ไม่อาจแสดงฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากอย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓ 
และข้อ ๔ รวมไว้ในต าแหน่งที่เดียวกัน เช่น ไม่อาจแสดงไว้ที่สินค้าได้ทั้งหมด ก็ให้แสดงข้อความ รูป รอยประดิษฐ์ 
หรือภาพ อย่างหนึ่งอย่างใด ไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรก 
หรือรวมไว้กับสินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือในเอกสารหรือคู่มือส าหรับใช้ประกอบกับสินค้า 
หรือป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น แต่เมื่อรวมการแสดงฉลาก  
ไว้ทุกแห่งแล้ว ต้องสามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน 

ข้อ ๖ ประกาศฉบับนี้  ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันที่              เดือน              พ.ศ. .... 

 
 
 

(นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์) 
        ประธานกรรมการว่าด้วยฉลาก 

 

 


