ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเครื่องประหยัดไฟฟ้า (เชิงเทคนิค)
Q.1 เครื่องประหยัดไฟฟ้ามีจริงหรือไม่ มีหลักการทํางานอย่างไร
เครื่องประหยัดไฟฟ้าที่สามารถช่วยปรับลดค่าไฟฟ้าได้จริงนั้น โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
1. เครื่องประหยัดไฟฟ้าที่ช่วยปรับลดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ อุปกรณ์ประเภทนี้ทางเทคนิคเรียกว่าตัวเก็บ
ประจุ (Capacitor) ซึ่งเมื่อติดตั้งแล้วสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าในส่วนของค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ที่การไฟฟ้า
เรียกเก็บได้ อย่างไรก็ตามการไฟฟ้าเรียกเก็บค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์จากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง
กิจการขนาดใหญ่ หรือกิจการเฉพาะอย่างเท่านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยหรือกิจการขนาดเล็กจะ
ไม่ได้รับประโยชน์จากการติดตั้งอุปกรณ์ประเภทนี้เนื่องจากไม่ได้ถูกเรียกเก็บค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
2. เครื่องประหยัดไฟฟ้าที่ทํางานโดยการปรับลดระดับแรงดัน หลักการทํางานของอุปกรณ์ประเภทนี้คือ
ปรับลดระดับแรงดันที่จ่ายให้อุปกรณ์ไฟฟ้า แต่ยังคงให้อยู่ในระดับที่อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทํางานได้ เมื่อ
อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับแรงดันลดลงจะส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงด้วย อย่างไรก็ตามการปรับลดระดับ
แรงดันจะทําให้ความสามารถในการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าลดลงไปด้วย ตัวอย่างเช่น ความสว่างจาก
หลอดไฟจะลดลง อุณ หภูมิน้ําจากเครื่องทําน้ําร้อ นจะลดลง หรือแรงลมจากพัด ลมจะลดลง เป็นต้น
นอกจากนี้หลักการดังกล่าวยังไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทุกประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทที่
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะลดลงเมื่อระดับแรงดันลดลง ได้แก่ หลอดไฟแบบมีไส้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนท์
เครื่องทําน้ําร้อน พัดลม ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภท คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หลอดไฟแอลอีดี เตาไมโครเวฟ
กาต้มน้ําร้อน ตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลง
ตามระดับแรงดันที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใด
สรุปได้ว่าเครื่องประหยัดไฟฟ้าที่สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้นั้นมีอยู่จริง แต่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าได้เพียงบางประเภทเท่านั้น และอาจส่งผลให้ความสามารถในการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าลดลงด้วย
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทบจะไม่ได้รับประโยชน์จากการติดตั้งเครื่องประหยัดไฟฟ้าเหล่านี้
Q.2 เครื่องประหยัดไฟฟ้าที่เข้าข่ายหลอกลวงมีลักษณะอย่างไร
เครื่องประหยัดไฟฟ้าซึ่งเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคเท่าที่การไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบพบมี 3 ลักษณะคือ
1. เป็นกล่องหรือตู้ที่มีสายไฟสําหรับเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า มีหลากหลายขนาดตั้งแต่กล่องขนาดเล็กไป
จนถึงตู้ขนาดใหญ่ จากการตรวจสอบวิเคราะห์โครงสร้างภายในของอุปกรณ์เหล่านี้สามารถแบ่งได้เป็น 2
ประเภทคือ ประเภทที่ภายในเป็นเพียงตัวเก็บประจุ และประเภทที่ภายในไม่มีส่วนที่เป็นวงจรไฟฟ้าเลยมี
เพียงวัสดุสําหรับถ่วงน้ําหนักบรรจุไว้เท่านั้น
2. เป็นอุปกรณ์สําหรับเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าโดยตรง โดยทั่วไปมีขนาดเล็กและมีเต้าเสียบติดถาวรอยู่กับ
ตัวอุปกรณ์ ออกแบบให้เสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าโดยตรง โครงสร้างภายในอาจมีทั้งที่เป็นเพียงตัวเก็บประจุ
หรือไม่มีส่วนที่เป็นวงจรไฟฟ้าเลย
3. เป็นบัตรสําหรับติดหรือแปะกับตู้จ่ายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า มีลักษณะคล้ายบัตรเครดิต โดยอ้างว่าเมื่อ
นําไปติดหรือแปะกับตู้จ่ายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าจะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้
สําหรับเครื่องประหยัดไฟฟ้าประเภทที่เป็นเพียงตัวเก็บประจุ แต่กลับอ้างว่าเมื่อนําไปติดตั้งในบ้านอยู่อาศัยสามารถ
ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 10% ขึ้นไปนั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากการติดตั้งตัวเก็บประจุสามารถช่วยลดเฉพาะ
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ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ที่การไฟฟ้าเรียกเก็บ อย่างไรก็ตามการไฟฟ้าไม่ได้เรียกเก็บค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์กับผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทบ้านอยู่อาศัย การติดตั้งเครื่องประหยัดไฟฟ้าประเภทนี้จึงไม่สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ตามที่ผู้ขายกล่าวอ้าง
ส่วนเครื่องประหยัดไฟฟ้าหลอกลวงประเภทที่ภายในไม่มีส่วนที่เป็นวงจรไฟฟ้า หรือประเภทที่มีลักษณะเป็นบัตร
คล้ายบัตรเครดิต จากการทดสอบพบว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่มีส่วนช่วยให้เกิดการประหยัดไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้น
เทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อที่พบบ่อยสําหรับเครื่องประหยัดไฟฟ้าหลอกลวง ได้แก่
1. อ้างคําศัพท์เทคนิคและทฤษฎีชั้นสูงในการอธิบายหลักการทํางาน เพื่อหลอกลวงให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าเป็น
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ร ะดั บ สู ง ซึ่ ง แท้ จ ริ ง แล้ ว ไม่ ไ ด้ เ ป็ น หลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์ แต่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น
วิทยาศาสตร์เทียม (Pseudoscience) คือแสดงตนว่าเป็นวิทยาศาสตร์แต่มิได้ยึดแบบแผนกระบวน การ
ทางวิทยาศาสตร์ ขาดการสนับสนุนด้วยหลักฐานหรือความเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์
2. อ้างผลการทดสอบและรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียง โดยการนําอุปกรณ์ไปทดสอบในห้องทดสอบของ
สถาบันที่มีชื่อเสียงจริง แต่ทดสอบในด้านอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประหยัดไฟฟ้า แล้วนํามากล่าวอ้างใน
ลักษณะว่าผ่านการทดสอบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงแล้วโดยไม่ได้ระบุว่าทดสอบในด้านใด เพื่อให้ผู้บริโภค
สับสนและเข้าใจว่าผ่านการทดสอบและรับรองด้านการประหยัดไฟฟ้าจากสถาบันที่มีชื่อเสียงแล้ว
3. อ้างผลการประหยัดไฟฟ้าที่สูงเกินจริง ถึงแม้จะใช้เครื่องประหยัดไฟฟ้าของจริงและประยุกต์ใช้งานกับ
อุปกรณ์และผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง แต่หากไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเลย โดยทั่วไปแล้ว
ค่าไฟฟ้าที่สามารถลดได้จะอยู่ใ นระดับหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถลดได้อย่างมากมายในระดับหลายสิ บ
เปอร์เซ็นต์ตามที่ผู้ขายซึ่งมีเจตนาหลอกหลวงกล่าวอ้าง
4. อ้างผลการใช้งานจริงจากผู้ใช้งาน โดยมักกล่าวอ้างถึงผลความพึงพอใจในการใช้เครื่องประหยัดไฟฟ้าจาก
ผู้ใช้งานที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าสามารถใช้งานได้จริง แต่หากพิจารณาให้ดีจะพบว่า
ส่วนมากแล้วไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใช้งานเหล่านี้มีตัวตนจริงหรือไม่
5. เครื่องประหยัดไฟฟ้าหลอกลวงบางรุ่นมีไฟสัญญาณขนาดเล็กติดตั้งอยู่ภายนอก ซึ่งจะสว่างขึ้นเมื่อต่อ
อุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟเพื่อแสดงว่าอุปกรณ์กําลังทํางานอยู่ แต่เมื่อตรวจสอบภายในกลับพบเพียง
วงจรไฟสัญญาณขนาดเล็กดังกล่าวเท่านั้น ไม่มีส่วนประกอบหรือวงจรอื่นซึ่งทําหน้าที่ในการช่วยประหยัด
ไฟฟ้าแต่อย่างใด
6. เครื่องประหยัดไฟฟ้าหลอกลวงที่ภายในเป็นเพียงตัวเก็บประจุ แต่อ้างว่าสามารถนําไปติดตั้งเพื่อลดค่า
ไฟฟ้าภายในบ้านอยู่อาศัยได้ การชวนเชื่อจะแสดงโดยทําการวัดค่ากระแสของอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อติดตั้งและ
ไม่ติดตั้งเครื่องประหยัดไฟฟ้า ซึ่งจะพบว่าเมื่อติดตั้งเครื่องประหยัดไฟฟ้ากระแสของอุปกรณ์ไฟฟ้าจะลดลง
เมื่อเทียบกับกรณีไม่ติดตั้ง และจึงแอบอ้างให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าเมื่อปริมาณกระแสของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ลดลงจะทําให้ค่าไฟฟ้าลดลงด้วย แต่โดยข้อเท็จจริงกระแสไฟฟ้าส่วนที่ลดลงจากการติดตั้งตัวเก็บประจุนี้
การไฟฟ้ามิได้นําไปคิดเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยหรือกิจการขนาดเล็กอยู่แล้ว จึง
มิได้มีส่วนช่วยลดค่าไฟฟ้าภายในบ้านอยู่อาศัยแต่อย่างใด
Q.3 สิ่งที่ควรคํานึงเมื่อคิดจะซื้อเครื่องประหยัดไฟฟ้า
กฎทางฟิสิกส์ที่สําคัญและเกี่ยวกับพลังงานข้อหนึ่งคือ กฎการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งระบุไว้ว่าพลังงานทุกรูปแบบไม่ว่า
จะเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานกล พลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง และอื่นๆ ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นใหม่หรือ
ทําให้สูญสลายไปได้ แต่สามารถที่จะเปลี่ยนจากพลังงานรูปแบบหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งได้ จากกฎข้อนี้
เมื่อนํามาประยุกต์ในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้า สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้
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พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = พลังงานที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเปลี่ยนรูปไปใช้ประโยชน์ (เช่น พลังงานกลกรณีมอเตอร์ พลังงาน
ความร้อนกรณีเตารีด หรือพลังงานแสงสว่างกรณีหลอดไฟฟ้า) + พลังงานสูญเสียในอุปกรณ์ไฟฟ้า (ในรูปความ
ร้อน การสั่นสะเทือน หรือเสียง) + พลังงานสูญเสียในระบบไฟฟ้า (ส่วนมากอยู่ในรูปความร้อน)
จากความสัมพันธ์ข้างต้นสรุปได้ว่า หากต้องการลดค่าพลังงานไฟฟ้า (โดยการลดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้) สามารถทําได้
โดยปรับลดพลังงานที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเปลี่ยนรูปไปใช้ประโยชน์ ปรับลดพลังงานสูญเสียในอุปกรณ์ไฟฟ้า และ/หรือ
ปรับลดพลังงานสูญเสียในระบบไฟฟ้า
การปรับลดพลังงานที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเปลี่ยนรูปไปใช้ประโยชน์สามารถทําได้หลายวิธี เช่น การปรับลดอุณหภูมิของ
เครื่องปรับอากาศ การปรับลดความสว่างของหลอดไฟฟ้าโดยใช้อุปกรณ์หรี่แสง รวมถึงการติดตั้งเครื่องประหยัด
ไฟฟ้าชนิดปรับลดระดับแรงดันตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตามแนวทางนี้จะส่งผลกระทบต่อการใช้งาน
เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าจะมีความสามารถในการทํางานลดลงด้วย
พลังงานสูญเสียในอุปกรณ์ไฟฟ้าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการออกแบบ เทคโนโลยี และคุณภาพของชิ้นส่วนที่
ประกอบเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งส่วนมากไม่สามารถที่จะปรับลดได้ ดังนั้นการปรับลดพลังงานสูญเสียในอุปกรณ์ไฟฟ้า
จึงทําได้โดยการเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดไฟชนิดแอลอีดี เครื่องปรับอากาศชนิด
อินเวอร์เตอร์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับฉลากอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เป็นต้น
พลังงานสูญเสียในระบบไฟฟ้าขึ้นอยู่กับการออกแบบและคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบจ่ายไฟ เช่น ขนาดและ
ความยาวของสายไฟฟ้า เป็นต้น สําหรับระบบไฟฟ้าภายในบ้านโดยทั่วไปพลังงานสูญเสียในระบบไฟฟ้าจะมี
ค่าประมาณไม่เกิน 5 - 7 % ของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด
เครื่องประหยัดไฟฟ้าที่อ้างว่าสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้นั้น ต้องอธิบายหลักการทํางานได้ว่าไปช่วย
ปรับลดค่าพลังงานในส่วนใดระหว่าง พลังงานที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเปลี่ยนรูปไปใช้ประโยชน์ พลังงานสูญเสียในอุปกรณ์
ไฟฟ้ า หรื อ พลั ง งานสู ญ เสี ย ในระบบไฟฟ้ า ตามที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายไว้ แ ล้ ว ว่ า พลั ง งานสู ญ เสี ย ในอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์ไม่สามารถปรับลดได้ยกเว้นเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ส่วนพลังงานที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเปลี่ยนรูป
ไปใช้ประโยชน์แม้สามารถปรับลดได้แต่จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานอุปกรณ์ด้วย สําหรับพลังงานสูญเสียในระบบ
ไฟฟ้ า แม้ ใ นทางเทคนิ ค จะมี วิ ธี ก ารที่ ส ามารถปรั บ ลดได้ แต่ ห ากไม่ มี ก ารเปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ใ นระบบจ่ า ยไฟให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้ว พลังงานสูญเสียในส่วนนี้สามารถปรับลดได้ประมาณไม่เกิน 3 - 4 %
ดังนั้นหากมีเครื่องประหยัดไฟฟ้าที่กล่าวอ้างว่าเมื่อติดตั้งแล้วสามารถช่วยลดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ในระดับหลายสิบ
เปอร์เซ็นต์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเดิม น่าจะพอสันนิษฐานได้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเข้าข่าย
เครื่องประหยัดไฟฟ้าหลอกลวง
Q.4 การลดค่าไฟฟ้าโดยการดัดแปลงระบบไฟฟ้าเป็นการกระทําทุจริตหรือไม่
มิจฉาชีพบางรายแอบอ้างว่าจะดําเนินการติดตั้งเครื่องประหยัดไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคาร แต่แท้จริงแล้วเป็นการ
ดัดแปลงระบบไฟฟ้าเพื่อทําให้เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้าทํางานผิดพลาด ในระยะแรกอาจดูเหมือนทําให้
ค่าไฟฟ้าลดลงได้จริง แต่การกระทําดังกล่าวถือเป็นการทุจริตและการไฟฟ้าสามารถตรวจสอบการกระทําทุจริตใน
ลักษณะนี้ได้โดยง่าย ซึ่งหากตรวจพบผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเสียค่าปรับหรืออาจถูกดําเนินคดีทางกฎหมายต่อไปด้วย
Q.5 วิธีการประหยัดไฟฟ้าที่ถูกต้องควรทําอย่างไร
สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย วิธีการประหยัดไฟฟ้าที่เหมาะสมและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆคือ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าโดยเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเฉพาะเวลาที่ต้องการใช้งานและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในเวลาที่
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ไม่ได้ใช้งาน รวมถึงการปรับตั้งค่าการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม โดยเฉพาะการปรับตั้งอุณหภูมิของ
เครื่องปรับอากาศ การปรับตั้งอุณหภูมิที่ต่ําเกินไปจะทําให้เครื่องปรับอากาศต้องทํางานหนักขึ้น ส่งผลให้สิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นด้วย อีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้คือ การเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
เช่น หลอดไฟแอลอีดี เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับฉลากอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง ซึ่ง
การไฟฟ้าเรียกเก็บค่าไฟฟ้าทั้งในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า และค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
วิธีการประหยัดค่าไฟฟ้านอกจากจะดําเนินการได้เช่นเดียวกับกรณีผู้ใ ช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย โดยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า และการเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว ยังอาจดําเนินการ
เพิ่มเติมได้โดยการปรับเปลี่ยนเวลาการใช้ไฟฟ้าหรือการกระจายปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพื่อลดค่าความต้องการพลัง
ไฟฟ้า การติดตั้งชุดตัวเก็บประจุ (Capacitor Bank) เพื่อลดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ รวมถึงการติดตั้งเครื่องประหยัด
ไฟฟ้าด้วยการปรับลดระดับแรงดันหากประเมินแล้วว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งาน
Q.6 การไฟฟ้านครหลวงมีมาตรการในการป้องกันหรือปราบปรามเครื่องประหยัดไฟฟ้าที่มิจฉาชีพนํามา
หลอกลวงประชาชนหรือไม่ อย่างไร
หากไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเครื่องประหยัดไฟฟ้าหลอกลวง มีการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมิชอบต่ออุปกรณ์
ระบบจ่ายไฟฟ้าและหรือเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ผู้เสียหายในที่นี้จึงมิใช่การไฟฟ้านครหลวง
กรณีนี้ผู้เสียหายคือผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคสามารถร้องเรียนไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็น
หน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์กรณีสินค้าไม่เป็นไปตามโฆษณาเชิญชวน ผู้ร้องทุกข์ที่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้นั้นจะต้องเป็นผู้บริโภคตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงมิใช่ผู้บริโภค
ตามความหมาย จึงไม่สามารถร้องเรียนเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดําเนินการได้ อย่างไรก็ตาม
การไฟฟ้านครหลวงสามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องประหยัดไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วไป
รับทราบ เพื่อป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกลวงเหล่านี้
แต่หากการไฟฟ้านครหลวงมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า หลักการทํางานของเครื่องประหยัดไฟฟ้ามีผลทําให้เครื่องวัด
หน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงแสดงค่าคลาดเคลื่อน โดยแสดงค่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าความเป็นจริง อัน
ถือได้ว่าการไฟฟ้านครหลวงคือผู้เสียหาย การไฟฟ้านครหลวงสามารถดําเนินคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย และ
ดําเนินคดีอาญากับผู้จําหน่ายและผู้ใช้งานในข้อหาลักทรัพย์หรือทําให้เสียทรัพย์
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