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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5
บัลลาสต์
1. บทนํา
จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2534 อนุมัติให้ดําเนินการโครงการการจัดการด้านการ
ใช้ไฟฟ้าโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมด้วย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้การสนับสนุน ดังนั้น กฟผ. จึงจัดตั้งสํานักงาน
การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าขึ้นในปี 2535 เพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตและ/หรือนําเข้าอุปกรณ์ที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ,รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ได้
ประโยชน์สูงสุด โดยมีความสะดวกสบายเช่นเดิม
โครงการที่ กฟผ. ได้ดําเนินการไปแล้วและกําลังดําเนินการ ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเปลี่ยน
จากการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 20 วัตต์ และ 40 วัตต์ มาเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 18 วัตต์ และ 36
วัตต์ แทน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์รายใหญ่ จํานวน 5 ราย ใน
การยุติการผลิตหลอดขนาด 20 วัตต์ และ 40 วัตต์ และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ปัจจุบันประชาชนทั่วไปรู้จักและหาซื้อขนาด
18 วัตต์ และ 36 วัตต์ ได้อย่างแพร่หลาย
อุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่ กฟผ. เลือกดําเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและเพื่อให้อุปกรณ์
ดังกล่าว สามารถลดอัตราการสูญเสียพลังงานลง ได้แก่ บัลลาสต์ จากการประมาณการยอดขายจํานวนบัลลาสต์
ที่ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ใน 1 ปีประมาณ 20-25 ล้านตัว คิดเป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าของบัลลาสต์ประมาณ
ปีละ 25 เมกกะวัตต์ จากข้อมูลดังกล่าว หากมีการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งบัลลาสต์ประสิทธิภาพสูง ลดการ
สูญเสียพลังงานในตัวบัลลาสต์ลงและผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม ก็จะเป็นการลดความต้องการการ
ใช้ไฟฟ้าของประเทศลดลงได้อีกทางหนึ่ง

2. ชื่อโครงการ
ตามที่ ก ารไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) ได้มี ก ารรณรงค์ใ ห้ มี ก ารใช้อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้า
ประสิ ทธิ ภาพสู ง ภายใต้ สั ญ ลั ก ษณ์ ฉลากเบอร์ 5 โดยกระทรวงพลั งงานมี น โยบายให้ กฟผ. รณรงค์ฉ ลาก
เบอร์ 5 ให้ เ ป็น ที่ แ พร่ห ลายพร้ อ มกั บ พัฒ นาให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และเพื่ อ รณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนทั่ว
ประเทศร่ว มใจกั น ประหยั ด พลัง งานและมี ส ่ว นร่ ว ม ซึ ่ ง ในปี 2550 เพื ่ อ เป็ น การเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หัว เนื่ องในวโรกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 80 พรรษา
กฟผ. จึ ง ได้ เ ปลี่ย นชื่ อ โครงการเป็ น โครงการฉลากประหยั ด ไฟฟ้ า เบอร์ 5 ภายใต้ โ ครงการ
ใหญ่ “รักพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง”
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ประชาชนเกี่ยวกับค่าความสูญเสียพลังงานของบัลลาสต์และระดับ
ประสิทธิภาพของบัลลาสต์นั้นๆ
3.2 เพื่ อให้ ผู้ ประกอบการพั ฒนาผลิต ภั ณ ฑ์ บัล ลาสต์ ให้ เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ป ระหยั ด พลัง งานไฟฟ้ า อี ก
ประเภทหนึ่ง
3.3 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน ในการใช้บัลลาสต์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น สูญเสียพลังงานน้อยลงและ
สามารถหาซื้อได้ ในราคาที่เหมาะสม

4. นโยบาย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า ได้ดําเนินโครงการภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ผลิต/นําเข้าผลิตภัณฑ์บัลลาสต์ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (สมอ.) การ
ไฟฟ้า ฝ่า ยผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับในมาตรฐานระดับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพของบัลลาสต์ประหยัดไฟฟ้า (LOW LOSS BALLAST) โดยกําหนดชื่อกลางเพื่อเรียกบัลลาสต์
ดังกล่างว ว่า “ บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย ”

5. เป้าหมายโครงการ
เพื่อรณรงค์ ให้ป ระชาชนเลื อกซื้ อและใช้ บัลลาสต์ เบอร์ 5 นิรภั ย แทนการใช้ บัลลาสต์ ธรรมดาซึ่งจะ
สามารถลดความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 200 ล้านหน่วย หรือ 42 เมกกะวัตต์

6.

แนวทางการดําเนินโครงการ
โครงการเป็นภาคสมัครใจ (voluntary) โดย กฟผ.สนับสนุนค่าใช้จา่ ย ได้แก่ ค่าทดสอบ
ค่าพิมพ์ฉลาก ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ยกเว้นกรณี ผู้นําเข้า จะต้องจ่ายค่าทดสอบเอง ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป (ตามหนังสือเรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจ่ายค่า
ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ฯ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2555) ประกอบด้วย
6.1 กํา หนดมาตรฐานระดับประสิทธิของบัล ลาสต์ โดยมี การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพบน
ผลิตภัณฑ์บัลลาสต์
6.2 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด
6.3 ส่งเสริมให้เกิดตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ
7.1 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และส่งผลถึงการประหยัด
พลังงานของประเทศชาติ โดยรวม
7.2 ประชาชนสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บัลลาสต์ที่มีประสิทธิภาพสูง และสูญเสียกําลังไฟฟ้าน้อยกว่าบัล
ลาสต์ธรรมดา
7.3 ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงในระดับหนึ่ง โดยยังคงประสิทธิภาพของการใช้งานอุปกรณ์เช่นเดิม
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7.4 ก่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าขึ้นในประเทศไทย
7.5. เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่จะนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

8. การดําเนินโครงการ
8.1 จัดให้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตและ/หรือนําเข้าผลิตภัณฑ์บัล
ลาสต์ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อหาข้อสรุปในการ
ดําเนินการให้เกิดตลาดบัลลาสต์ประหยัดไฟฟ้าขึ้นในประเทศไทย
8.2 จัดทําแผนการดําเนินโครงการ กําหนดขอบเขตและเป้าหมายการดําเนินการ
8.3 กําหนดชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น และจํานวนในการส่งทดสอบ
8.4 สุ่มตัวอย่างจากผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการและส่งให้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (สมอ.)
เพื่อดําเนินการทดสอบ
8.5 ขั้นตอนการทดสอบผลิตภัณฑ์บัลลาสต์
8.6 จัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเพื่อติดบนบัลลาสต์ที่ผ่านการทดสอบ ซึ่งผลิตภัณฑ์บัลลาสต์
ดังกล่าวจะใช้ชื่อว่า “บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย”
8.7 การรณรงค์ และจูงใจประชาชนให้ใช้ “บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย”
8.8 สรุปประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว

9. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
การดําเนินการครั้งแรกจัดให้มีประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2540 ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต/นําเข้า และผู้จัดจําหน่ายบัลลาสต์ และ สมอ. เข้า
ร่วมประชุม จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2550) เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี และยังคงดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

10. ขั้นตอนการขอเข้าร่วมโครงการ
จากข้อสรุปของที่ประชุม โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 บัลลาสต์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2540
จะดําเนินโครงการฯ เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์บัลลาสต์แกนเหล็กประหยัดไฟฟ้า และมีค่าความสูญเสียกําลังไฟฟ้าใน
บัลลาสต์ดังกล่าวไม่เกิน 6 วัตต์ โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อกําหนดใน มอก. 23-2521 แต่ทั้งนี้
ผลิตภัณฑ์บัลลาสต์ที่เข้าร่วมโครงการฯจะต้องผ่านการทดสอบจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมตาม
มอก. 23-2521 และมีข้อกําหนดเพิ่มเติมในการดําเนินโครงการฯ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย
บริษัทผู้ผลิต/นําเข้าส่งบัลลาสต์ 10 ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม
ตาม มอก. 23-2521 เข้าตรวจสอบการสูญเสียกําลังไฟฟ้า ซึ่งจะต้องมีค่าความสูญเสียกําลังไฟฟ้า ในบัลลาสต์
ดังกล่าวไม่เกิน 6 วัตต์
เอกสารประกอบ
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4, รง.2)
- ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบรับรองจาก กรมโรงงาน
- ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
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- หนังสือรับรองฯ การเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด

11. การส่งบัลลาสต์เพื่อทดสอบค่าประสิทธิภาพในการเข้าร่วมโครงการ
11.1 ผลิตภัณฑ์บัลลาสต์ที่นําเข้าทดสอบที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม จะต้องเป็นบัลลาสต์
แกนเหล็กชนิดที่ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ และ 36 วัตต์ โดยกําหนดรุ่นของผลิตภัณฑ์บัลลาสต์
ดังกล่าวอย่างชัดเจน
11.2 ผลิตภัณฑ์บัลลาสต์ตาม ข้อ1. จะต้องผ่านการทดสอบและรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุสาหกรรม มอก. 23-2521
11.3 จากการทดสอบตาม มอก. 23-2521 ผลิตภัณฑ์บัลลาสต์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีค่ากําลังไฟฟ้า
สูญเสียในตัวบัลลาสต์ต่ํากว่า 6 วัตต์ ยกเว้นกระแสไฟฟ้าที่รับจากตัวจ่าย จะต้องทดสอบที่ค่ากระแส ไม่ต่ํากว่า
0.398* แอมแปร์ สําหรับบัลลาสต์ 36 วัตต์ และไม่ต่ํากว่า 0.343* แอมแปร์ สําหรับบัลลาสต์ 18 วัตต์ ในสภาวะ
Hot Loss
11.4 ในการทดสอบค่ากําลังไฟฟ้าสูญเสียในตัวบัลลาสต์ จะทดสอบจากจํานวน 4 ตัวอย่างจาก 10 ตัวอย่าง
ที่สุ่มมาจาก Ware House
11.5 กรณีการทดสอบจากข้อ 4 ถ้า มีบัลลาสต์ตัวใด มิได้ตามข้อกําหนดของค่ากระแสจากข้อ 3
จํานวน 1 ตัวอย่าง จะชักตัวอย่างจาก 6 ตัวอย่างที่เหลืออีกตัวอย่าง เพื่อทําการทดสอบ แต่ถ้าการทดสอบ
ดังกล่าวมิได้ตามข้อกําหนดของค่ากระแสจากข้อ 3 จํานวน 2 ตัวอย่าง ให้ถือว่าการทดสอบในครั้งนั้นไม่ผ่าน
บริษัทจะต้องส่งทดสอบใหม่
11.6 ผลิตภัณฑ์บัลลาสต์ที่ผ่านขั้นตอนต่างๆ และได้รับผลทดสอบตามข้อกําหนดเรียบร้อยแล้วจะใช้ชื่อ
ว่า “บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย” (เฉพาะผลิตภัณฑ์บัลลาสต์รุ่นที่ผ่านการทดสอบ จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กโทร
นิกส์ (สฟอ.) และรับรองโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
* แก้ไขตามข้อกําหนดเข้าร่วมโครงการ “ประชาร่วมใจ ใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟฟ้า” วันที่ 5 สิงหาคม 2540

6

เครื่องมือในการทดสอบบัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย

7

12. การตอบรับผลทดสอบแบ่งเป็น 2 กรณีคือ
กรณีที่ 1 บริษัทรับผลทดสอบ
บริษัทรับผลทดสอบและต้องการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์ 5 ให้ส่งข้อมูลการ
ผลิตในแต่ละเดือน ตามแบบฟอร์ม BAL 3 และ BAL 4 ให้ กฟผ. เพื่อจัดทําฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพ
กรณีที่ 2 บริษัทไม่รับผลทดสอบ
ในกรณีบริษัทไม่ตอบรับผลทดสอบและต้องการปรับปรุงเพื่อส่งทดสอบใหม่ ในรุ่นเดิม บริษัท
จะต้อ งเป็ นผู้ รั บภาระค่ า ใช้ จ่ า ยในการทดสอบทั้ ง หมด ตามมติ ที่ประชุ ม ครั้ง ที่ 4 วั น ที่ 10
กรกฎาคม 2547
12.1 กฟผ. สั่งพิมพ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพตามข้อมูลแบบยืนยันชื่อและขนาดบัลลาสต์ที่จะ
พิมพ์ในฉลากแสดงระดับประสิทธิ ภาพ (BAL 3) และแบบการขอรับฉลากแสดงระดั บ
ประสิทธิภาพ (BAL 4)
12.2 บริษัทรับมอบฉลาก
12.3 ข้อปฏิบัติในการรับฉลากหลังจากผ่านการทดสอบ
12.3.1 หลังจากได้รับฉลาก บริษัทผู้ผลิตจะต้องติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของบัล
ลาสต์ในรุ่นนั้นๆ ภายในระยะเวลา 1 เดือน
12.3.2 บริษัทต้องติดฉลากในรุ่นที่ กฟผ. รับรองให้ตรงกับรุ่นตาม มอก.23-2521 และจะต้อง
จัดทําแคตตาล๊อคที่โฆษณาต่อผู้บริโภคในชื่อเดียวกัน หากทั้ง 3 ส่วนไม่ตรงกัน กฟผ.
ถือว่าบริษัทใช้ฉลากผิดรุ่นผิดตามข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายในข้อ
12.3.3 กรณีที่ กฟผ. ได้จัดทําฉลากตามที่บริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลาก แต่บริษัทไม่มารับฉลาก
บริษัทจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบ และการจัดทําฉลากทั้งหมด ตาม
มติที่ประชุมโครงการฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2547
12.3.4 กรณีที่ กฟผ. ได้จัดทําฉลากตามที่บริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลาก แต่มีความผิดพลาดที่เกิด
จากบริ ษั ท บริ ษั ทไม่ ต้อ งเป็ นผู้ รั บ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยในการทดสอบ แต่ จะต้ องเป็ น ผู้
รับภาระในการจัดทําฉลากทั้งหมด
12.3.5 หลังจากได้รับฉลากแล้วแต่บริษัทไม่มีการผลิตหรือทดสอบผ่านแล้วไม่ขอฉลาก บริษัท
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าทดสอบและค่าจัดทําฉลากทั้งหมด
12.3.6 กรณีที่ กฟผ. ได้จัดทําฉลากตามที่บริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลาก แต่บริษัทต้องการเปลี่ยนชื่อ
รุ่น ให้บริษัททําหนังสือเพื่อเปลี่ยนชื่อรุ่นแจ้ง สมอ. เพื่อขอเอกสาร มอก.ชื่อรุ่นใหม่
และทํ า หนัง สือ เปลี่ ย นชื่ อ รุ่ น ดั ง กล่า วแจ้ ง กฟผ. และบริ ษัท จะต้ องเป็ น ผู้ รั บ ภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําฉลากที่ กฟผ. จัดพิมพ์แล้วทั้งหมด
12.3.7 กรณีที่บริษัทต้องการเปลี่ยนชื่อรุ่นก่อนแจ้ง กฟผ. สั่งพิมพ์ฉลาก ให้บริษัททําหนังสือ
เพื่อเปลี่ยนชื่อรุ่นแจ้ง สมอ. เพื่อขอเอกสาร มอก. ชื่อรุ่นใหม่และทําหนังสือเปลี่ยนชื่อ
รุ่นดังกล่าวแจ้ง กฟผ.
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ขั้นตอนการขอเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 (บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย )
บริ ษัทยื'นแบบแจ้ งความจํานงขอเข้ าร่วมโครงการ ประกอบด้ วย
แบบฟอร์ ม BAL 1, BAL 2, รง. 2 หรื อ รง.4, ภ.พ.20, หนังสือรับรอง ก.พาณิชย์
พร้ อมตัวอย่างบัลลาสต์ จํานวน 11 ตัวอย่าง

กฟผ. ส่งตัวอย่างบัลลาสต์ ให้ สฟอ.

ทดสอบบัลลาสต์ โดยหน่วยงานทดสอบตามมาตรฐาน มอก.23-2521

หน่วยงานทดสอบแจ้ งผลการทดสอบให้ กฟผ. ทราบ (Testing report)

กฟผ. แจ้ งผลการทดสอบให้ บริษัท ทราบ

กรณีบริ ษัทต้องการทดสอบ
บัลลาสต์ใหม่และจะส่งทดสอบ
ครั &งที' 2 ขึ &นไป
บริ ษัทต้ องออกค่าใช้ จ่ายทั &งหมด

ไม่รับผล

บริ ษัท ตอบรับผลการทดสอบแบบ BAL 3
และแจ้ งแผนการผลิตรายเดือน แบบ BAL 4
(Testing result approval)
รับผล
กฟผ. สัง' พิมพ์ฉลากตามข้ อมูลในแบบยืนยันชื'อและขนาดตู้เย็นตามแบบ BAL 3 และ BAL 4

บริ ษัทรับมอบฉลาก
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13. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
กฟผ. จะดําเนินการจัดพิมพ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของบัลลาสต์ เบอร์ 5 นิรภัย และพิจารณา
มอบให้บริ ษัทเจ้า ของผลิ ตภัณฑ์ นั้นๆ ตามยอดการผลิต (ที่บ ริษัทฯ ส่งข้อมู ลมายัง กฟผ.) ของบริ ษัทฯ โดย
สาระสําคัญในฉลากที่ระบุประกอบด้วย
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

รูปที่ 4 ขนาดย่อส่วนของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า
ประเภทบัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย เกณฑ์พลังงาน 1998 (ขนาดจริง: กว้าง 23 มม. สูง 31 มม.)
ฉลากแสดงระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ประเภทบั ล ลาสต์ เ บอร์ 5 นิ ร ภั ย เกณฑ์ พ ลั ง งาน 1998
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

เป็นแถบโค้งครึ่งวงกลมพื้นสีเขียว แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับที่ 1 (ต่ํา) ถึง
5 (ดีมาก) หากบัลลาสต์ได้ระดับประสิทธิภาพใด ตัวเลขและช่องที่ระบุระดับนั้นจะเป็นสีแดง
โดยตําแหน่งจุดศูนย์กลางของแถบโค้งครึ่งวงกลมนี้จะมีตัวเลข”5” สีขาวอยู่ภายในวงกลมสี
แดงขอบดํา เพื่อย้ําระดับประสิทธิภาพอย่างชัดเจน และ ระบุเกณฑ์พลังงานปี 1998 ใต้แถบ
โค้งครึ่งวงกลมด้านขวา
เป็นส่วนของข้อมูลตัวเลขและตัวอักษรสีดําบนพื้นสีเหลืองพร้อมสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน
ซึ่งระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1. กําลังไฟฟ้าสูญ-เสีย (วัตต์)
2. บัลลาสต์แกนเหล็ก (ชื่อผลิตภัณฑ์ /เครื่องหมายการค้า)
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ส่วนที่ 3

3. รุ่น
4. สําหรับหลอดผอม (วัตต์)
เป็นส่วนที่ แสดงถึงหน่วยงานที่กํากับดูแล ด้วยสัญลักษณ์ “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”
อักษรย่อ กฟผ. และ กระทรวงพลังงาน ด้วยตัวอักษรขาวบนพื้นสีเขียว

14.1 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
บริษัทจะต้องติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพบนผลิตภัณฑ์ โดยสามารถเห็นข้อมูลบนฉลาก
ได้อย่างชัดเจน ผลิตภัณฑ์ละ 1 ดวง ดังแสดงในรูป

14. การสุ่มทดสอบบัลลาสต์ที่ได้รับฉลาก เบอร์ 5
หลังจากผลิตภัณฑ์บัลลาสต์ ที่ติดฉลากรับรองจาก กฟผ. ออกจําหน่ายในตลาดประมาณ 3-4 เดือน
กฟผ. จะทําการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์บัลลาสต์ดังกล่าว นํากลับไปทดสอบที่ สฟอ. อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผลการทดสอบ
จะพิจารณาเป็น 3 กรณี คือ
1. หากผลการทดสอบปรากฏว่า “บัลลาสต์ เบอร์ 5 นิรภัย” ของบริษัทฯ มีค่าความสูญเสียต่ํากว่า 6 วัตต์
และค่ากระแสไม่ต่ํากว่า 0.398 แอมแปร์ สําหรับบัลลาสต์ 36 วัตต์ และไม่ต่ํากว่า 0.343 แอมแปร์ สําหรับบัล
ลาสต์ 18 วัตต์ ให้ถือว่าบัลลาสต์นั้น ๆ อยู่ในระดับประสิทธิภาพเดิม
2. หากผลการทดสอบปรากฎว่า “บัลลาสต์ เบอร์ 5 นิรภัย” ของบริษัทฯ มีค่าความสูญเสียมากกว่า
หรือน้อยกว่า 10 % จากผลทดสอบเดิมแต่ยังต่ํากว่า 6 วัตต์ และค่ากระแสไม่ต่ํากว่า 0.398 แอมแปร์ สําหรับ
บัลลาสต์ 36 วัตต์ และไม่ต่ํากว่า 0.343 แอมแปร์ ให้ถือว่าบัลลาสต์นั้นๆ อยู่ในระดับประสิทธิภาพเดิม
3. หากผลการทดสอบปรากฏว่า “บัลลาสต์ เบอร์ 5 นิรภัย” ของบริษัทฯ มีค่าความสูญเสียเพิ่มขึ้น
ตั้ งแต่ 6 วั ต ต์ ขึ้น ไป และค่ า กระแสต่ํ า กว่ า 0.398 แอมแปร์ สํ า หรั บบัล ลาสต์ 36 วั ต ต์ และต่ํ า กว่ า 0.343
แอมแปร์ สําหรับบัลลาสต์ 18 วัตต์ หรือไม่ผ่านอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสุ่มกลับทดสอบ บริษัท
จะต้องเตรียมบัลลาสต์ จากโรงงานอีก 100 ตัว เพื่อให้ กฟผ. สุ่มกลับจํานวน 20 ตัว และนํากลับมาทดสอบอีก
ครั้งหนึ่ง โดยบริษัทจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งสิ้น และหากผลทดสอบครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน
เกณฑ์การสุ่มกลับทดสอบ กฟผ. จะดําเนินการตามมาตรการในการดําเนินโครงการฯ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่น
ๆ ดังนี้
- จะถูกถอดฉลากฯ และจะต้องคืนฉลากฯ ให้ กฟผ. ทันที
- งดการเข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี
- กฟผ. จะประกาศลงหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ของ กฟผ. ให้ประชาชนทราบ
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- หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงฯ ทันที
- หากบริษัทน ได้ทําผิดหลักเกณฑ์เป็นครั้งที่ 2 กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 3
ปี และถอดฉลากฯ ทุกรุ่น
ทั้งนี้ หากบัลลาสต์ที่สุ่มกลับผ่านการทดสอบ กฟผ. จะไม่แจ้งให้บริษัททราบ เนื่องจาก ผ่านเกณฑ์การ
สุ่มกลับทดสอบ

การสุ่มกลับทดสอบ บัลลาสต์นิรภัย เบอร์ 5
กฟผ. สุ่มซือ
บัลลาสต์ นิรภัยเบอร 5

ทดสอบ
กฟผ.จ่ ายค่ าทดสอบ

ผลการทดสอบ ครัง แรก
บริษัท มารับคืนบัลลาสต์
ชุดที& 2 และ 3

บริษัทต้ องซื &อคืนบัลลาสต์ที' กฟผ.
สุม่ ซื &อ และ กฟผ. ดําเนินการตาม
ข้ อกําหนดเรื' องการไม่ผา่ นการสุม่ กลับ

ผ่ านเกณฑ์ เบอร์ 5

ไม่ ผ่าน
ผ่ าน

สุม่ จากโรงงาน
20 ชุด

ทดสอบ ชุดที 2 และ 3
บริษัทฯจ่ายค่ าทดสอบ

ผ่ านการสุ่มกลับทดสอบ
ค่ าเฉลี&ยผลการทดสอบ 3 ชุด

ผ่าน
เปลี&ยนแปลงไม่
เกินร้ อยละ 5

ไม่ ผ่าน

ผ่ านการสุ่มกลับทดสอบ
สามารถใช้ ฉลากต่ อไปได้
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ไม่ ผ่านการสุ่มกลับทดสอบ
ต้ องปฏิบัตติ ามข้ อกําหนดโครงการ

15. การโฆษณาประชาสัมพันธ์
เพื่อให้การดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของบริษัทผู้ผลิต/นําเข้า
และผู้จัดจําหน่ายบัลลาสต์ที่เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 (บัลลาสต์) เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ กล่าวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลของโครงการฯ ได้เฉพาะบัล
ลาสต์ที่มีการผลิตและจําหน่ายสู่ตลาดประเทศไทยแล้วเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและให้
ความเป็นธรรมแก่บริษัทผู้ผลิต ผู้จําหน่าย ที่เข้าร่วมโครงการฯ กฟผ. จึงได้ให้มีข้อกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธ์
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ดังนี้
15.1 เพื่อเป็นข้อมูลว่าบริษัท ฯ ได้มีการผลิตและจําหน่ายบัลลาสต์ออกสู่ตลาดในประเทศไทยจริง กฟผ.
ขอให้บริษัทฯ ดําเนินการดังนี้
15.1.1 บริษัท ฯ ที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต้องดําเนินการผลิตบัลลาสต์ออก
ภายใน 1 เดือนที่ได้รับฉลากฯ จาก กฟผ. เป็นต้นไป โดยบริษัท ฯ จะต้องแจ้งแผนการ
ผลิต และหรื อแสดงหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ กฟผ. เชื่อได้ว่ ามี การผลิต และ
จําหน่ายสู่ตลาดประเทศไทยจริง
15.1.2 บริษัท ฯ จะต้องแจ้งรายชื่อ สถานที่ ของผู้แทนจําหน่าย และราคาบัลลาสต์รุ่นนั้นให้กับ
กฟผ.
15.1.3 เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า บริษัท ฯ มีการผลิต และจําหน่ายบัลลาสต์รุ่นดังกล่าว กฟผ.
จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผู้แทนจําหน่ายที่บริษัทฯ แจ้งไว้จํานวน
3 รายเป็นอย่างน้อย และผู้แทนจําหน่ายจะต้องสามารถส่งบัลลาสต์รุ่นนั้น ๆ ให้กับ
กฟผ. ได้ ในระยะเวลาที่เหมาะสมในด้านการตลาด
15.1.4 บั ล ลาสต์ รุ่ น ที่ ไ ด้ รั บ ฉลากแสดงระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ จะต้ อ งมี สั ด ส่ ว นการตลาดใน
ระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 6 เดือน ในสัด ส่ ว นมากกว่ าร้ อยละ 1 (หรื อที่ กฟผ. กํ า หนด
ภายหลัง) ของจํานวนบัลลาสต์ทั้งตลาดในกลุ่มนั้นๆ
15.1.5 กฟผ. มีสิทธิที่จะพิจารณา โดยใช้ข้อมูลที่ กฟผ. เชื่อว่าบัลลาสต์รุ่นดังกล่าวไม่ได้มีการ
ผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้น ๆ จริง
15.2 บริษัท ฯ สามารถนําข้อมูลของ กฟผ. ไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ได้เฉพาะบัลลาสต์ที่ได้มี
การผลิตและจําหน่ายในตลาดในประเทศไทย ตามที่ กฟผ. ได้กําหนดไว้ในข้อ 15.1 ข้างต้นแล้ว
เท่านั้น
15.3 ในกรณี ที่ บริ ษั ท ไม่ ได้ดํ า เนิ นการผลิ ตบั ลลาสต์ ที่ ไ ด้ ฉลากแสดงประสิ ทธิ ภ าพจาก กฟผ. ตาม
ข้อกําหนดหรือ บริษัทได้มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. จะแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
ของบัลลาสต์รุ่นนั้นๆ โดยทางโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน และบริษัทจะต้องดําเนินการ
ดังนี้
15.3.1 บริษัท ฯ จะต้องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของบัลลาสต์รุ่นนั้น ที่
อ้างอิงข้อมูลของ กฟผ. หรือ ที่ กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ ไม่ให้เผยแพร่สู่สาธารณะภายใน 2 วัน นับจากวันที่ กฟผ.
แจ้งโดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน
15.3.2 บริษัท ฯ จะต้องยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่นเดียวกับ ข้อ 15.3.1
สําหรับสื่อทางแผ่นป้ายที่ปรากฏต่อสาธารณะ ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ กฟผ. แจ้ง
โดยโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน
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15.4 ในกรณีที่ บริษัท ฯ ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อ 15.3.1 และหรือ 15.3.2 หรือได้ปฏิบัติตามข้อ 15.3
แล้วและได้มีการดําเนินการเป็นครั้งที่ 2 กฟผ. จะดําเนินการดังต่อไปนี้
15.4.1 กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ฯ ของบริษัท ฯ ตลอดไป
15.4.2 หาก บริษัท ฯ ยังโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ต่อไป กฟผ. จะแจ้งประกาศในหนังสือพิมพ์
เกี่ยวกับการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ฯ ตามที่ กฟผ. เห็นสมควร
15.5 รูปแบบฉลากที่สามารถลงโฆษณาได้
ให้แสดงส่วนประกอบทั้งหมดของฉลากบัลลาสต์รุ่นที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพนั้น

15.6 รูปแบบฉลากที่ไม่สามารถลงโฆษณาได้

ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกําหนดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย วันที่ 9 เมษายน 2539
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16. มาตรการสําหรับบริษัทที่ทําผิดหลักเกณฑ์ของโครงการฯ
กรณี บ ริ ษั ท ไม่ ติด ฉลากหลัง จากได้ รั บ ฉลากแล้วบริ ษั ทผู้ ผ ลิ ต หรื อเจ้ า ของผลิต ภั ณฑ์ ที่ไ ม่ ติด ฉลาก
หลังจากได้รับฉลากแล้ว หรือไม่แจ้งชื่อรุ่น และจํานวนของจํานวนบัลลาสต์ที่จําหน่ายในท้องตลาดซึ่ง กฟผ.
พบว่ามีบัลลาสต์รุ่นนั้นจําหน่ายอยู่ กฟผ.จะดําเนินการดังนี้
16.1 กฟผ.จะยกเลิ ก การเข้า ร่วมโครงการ และระงับ การให้ ฉลากแสดงระดั บประสิท ธิ ภาพเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี และไม่มีสิทธิร่วมกิจกรรมทางการตลาดที่ กฟผ.ดําเนินการ
16.2 ในกรณีที่บริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเป็นครั้งที่ 2 กฟผ.จะยกเลิก
การเข้าร่วมโครงการตลอดไป

17. เครื่องหมายรับรองเบอร์ 5
กฟผ. ได้จดเครื่องหมายแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์ 5 เป็นเครื่องหมาย ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายใช้
รับรองคุณภาพสินค้าหรือบริการผู้อื่นว่าคุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการนั้นมีคุณภาพหรือลักษณะ
เช่นใด
เครื่องหมายรับรองเมื่อจดทะเบียนแล้วเจ้าของเครื่องหมายมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายที่ได้
จดทะเบี ย นไว้ กรณี ผู้ อื่น ละเมิ ด ในเครื่ องหมาย เจ้า ของมี สิ ทธิ ฟ้ อ งร้ องและเรี ย กค่ า เสี ย หายได้ ถ้ า ผู้ อื่น นํ า
เครื่องหมายไปจดทะเบียนซ้ําสามารถฟ้องให้เพิกถอนได้ ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้านี้มีการจด
ทะเบียนเครื่องหมายรับรองต่อกระทรวงพาณิชย์ โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งอยู่เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
11130 เป็นผู้ดําเนินการ
การจดทะเบียนแล้วจะได้รับการคุ้มครอง 10 ปี เมื่อครบกําหนดแล้วสามารถต่ออายุไปได้คราวละ 10 ปี
ผู้ประกอบการที่จะได้รับเครื่องหมายรับรองสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 จาก กฟผ. ได้จะต้องมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
17.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซึ่งทําการผลิตหรือจําหน่ายบัลลาสต์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด มี
สิทธิที่จะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าได้จาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บ
บันทึกการอนุญาตที่ได้ให้เครื่องหมายรับรองโดยจะเก็บไว้ ณ ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
17.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้านี้ใช้กับบัลลาสต์ โดยอาจผลิตในประเทศหรือนําเข้า
จากต่างประเทศ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดตามเอกสารโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์
5
17.3 การอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเป็นไปตามแบบและเงื่อนไข
ที่กําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับในขณะนั้น และตามข้อกําหนด
ของโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งกําหนด
วิธีการควบคุมและป้องกันการใช้เครื่องหมายโดยมิชอบ ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดของตัวสินค้า
ในด้านประโยชน์ที่มีต่อการประหยัดพลังงานให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทําได้
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17.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ที่กําหนดไว้เท่านั้น
17.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องปรากฏที่ตัวสินค้าตามหลักเกณฑ์การติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพ โดยสามารถเห็นได้ชัดเจนและต้องใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้าตามรูปแบบและสีที่กําหนดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น
17.6 บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้อง
ยินยอมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบสถานที่ได้เสมอ เพื่อตรวจสอบว่ามี
การใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
17.7 การอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจถูกเพิกถอนได้ หากผู้ได้รับ
อนุญาตนําไปใช้ผิดไปจากข้อบังคับนี้ หรือเมื่อ กฟผ. ได้รับการร้องเรียนจากผู้ซื้อสินค้าหรือ กฟผ.
ตรวจสอบทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน
17.8 การแก้ไขข้อบังคับสํา หรับการใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะทํา ได้ต่อเมื่อ
ได้รับความยินยอมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น
17.9 ผู้ประกอบการไม่สามารจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเองไม่ว่ากรณีใด ๆ
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นําไปติดบนบัลลาสต์ต้องขอรับจาก กฟผ. เท่านั้น
ตามระเบียบที่กําหนด
17.10 ผู้ที่กระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของ กฟผ. ถือเป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกหรือทั้งจําทั้งปรับ กฟผ.
จะดําเนินการตามกฎหมายทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด

18. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
18.1 ผู้รับผิดชอบ : กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า, ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า,
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
18.2 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
18.3 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2436-8381 และ 0-2436-8385

19. เอกสารอ้างอิง
1. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์ มอก. 23-2521
2. ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า, “เอกสารรายงาน Engineering Estimate of DSM
Program Impacts (ก.พ.2550)”, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, นนทบุรี, 2550
3. http://www.labelno5.egat.co.th
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ภาคผนวก
แบบฟอร์ม กฟผ.
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BAL 1

แบบแจ้งความจํานงเข้าร่วมโครงการ
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย

วันที่______/______/______

ข้อมูลเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้มีอํานาจลงนาม บริษัท/ห้างหุ้นส่วน จํากัด
ข้ าพเจ้ า(นาย/นาง/นางสาว)__________________นามสกุล_______________________อายุ______ปี สัญชาติ________
อยู่บ้านเลขที'_________หมู่______ตรอก/ซอย_________________________ถนน_______________________________
ตําบล/แขวง__________________อําเภอ/เขต_________________________จังหวัด_______________รหัส___________
โทรศัพท์______________________________โทรสาร___________________e-mail Address_____________________

ข้อมูลบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ______________________________________________________ จํากัด
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที_่ ________หมู่______ตรอก/ซอย___________________ถนน________________________
ตําบล/แขวง__________________อําเภอ/เขต_____________________จังหวัด________________รหัส__________
โทรศัพท์_____________________________________________โทรสาร_________________________________
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่____________เดือน_________________พ.ศ._________ทะเบียนเลขที_่ _________
โดยใช้ทะเบียนการค้า__________________________________________ทะเบียนพาณิชย์เลขที่_________________

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต/นําเข้า
บัลลาสต์ เครื่องหมายการค้า______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ผู้ประสานงานของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน จํากัด
ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว)__________________นามสกุล_______________________ตําแหน่ง____________________
โทรศัพท์____________________________โทรสาร___________________e-mail Address___________________
ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะเข้าร่ว มโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 บัลลาสต์ ในการติด ฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพของบัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ข้าพเจ้า
จะดําเนินการและปฏิบัติตามรายละเอียดข้อกําหนดในการดําเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 บัลลาสต์ ซึ่ง กฟผ.
กําหนดอย่างเคร่งครัด

……………………………..….
(…………………………………..)
ตําแหน่ง..................................................
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BAL 2

แบบรายการข้อมูลเพื่อขอทดสอบบัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 บัลลาสต์
บริษัท...............................................................
ลําดับ

เครื่องหมายการค้า

สําหรับหลอดผอม
ขนาด

รุ่น

18 วัตต์

36 วัตต์

จํานวน
(ชุดตัวอย่าง)

ผู้บันทึก.................................................
(................................................)
ตําแหน่ง...............................................
หมายเหตุ 1. กรุณาส่งจดหมายขอส่งบัลลาสต์ทดสอบจากบริษัท พร้อมแบบรายการข้อมูลฉบับนี้มาที่
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ทางโทรสารตามหมายเลขด้านล่าง
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า
โทรศัพท์ 02-436-8382, 02-436-8385
โทรสาร 02-436-8388
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หมายเหตุ

BAL 3

แบบรายการตอบรับผลทดสอบบัลลาสต์เบอร์ 5 นิภัย
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 บัลลาสต์
บริษัท............................................................... ได้ตรวจสอบข้อมูลผลการทดสอบที่ กฟผ. ส่งให้แล้ว
ยินดีตอบรับผลการทดสอบเพื่อขอรับฉลาก ดังรายการต่อไปนี้
ลําดับ

เครื่องหมายการค้า

รุ่น

ขนาด
วัตต์

กระแส

WATT
LOSS

ระดับ
ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

รุ่น

ขนาด
วัตต์

กระแส

WATT
LOSS

ระดับ
ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

ไม่ขอรับฉลาก ดังรายการต่อไปนี้
ลําดับ

เครื่องหมายการค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ 1. หากมีการขอเปลี่ยนแปลงชื่อเครื่องหมายการค้า ชื่อรุ่น หรือ ยังไม่ขอรับฉลาก กรุณาระบุในช่องหมายเหตุด้วย
2. กรุณากรอกข้อมูลและส่งกลับพร้อมกับจดหมายอย่างเป็นทางการจากบริษัท มายัง กฟผ. ทางโทรสาร
02-436-8388 จักขอคุณยิ'ง
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BAL 4

ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข้า เพื่อขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพบัลลาสต์ เบอร์ 5 นิรภัย
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5
บริษัท...............................................................
บัลลาสต์

รุ่น

ปริมาณการผลิต/นําเข้า รายเดือน ประจําปี........................................

ขนาด
วัตต์

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รายละเอียดเพิ่มเติม..................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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พ.ย.

ธ.ค.

