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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์  T5 เบอร์ 5 
 

1. บทนํา 
     โครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 

2534 โดยมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ดําเนินโครงการฯ และการไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมท้ังหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้การสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังคงได้รับประโยชน์และประสิทธิภาพจากการใช้
ไฟฟ้าเหมือนเดิม ซ่ึงเป็นการลดปัญหาด้านการจัดหาแหล่งพลังงาน แหล่งเงินทุน อัตราค่าไฟฟ้า ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลสืบเน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย 

     ปัจจุบันบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5เป็นอีกอุปกรณ์หน่ึงท่ี กฟผ. สามารถดําเนินการพัฒนาให้เป็น
อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2550 กฟผ. เปิดตัวโครงการ”เครือข่ายร่วมลดโลกร้อน 
ด้วยหลอดผอมใหม่เบอร์ 5” โดยมีเป้าหมายเปลี่ยนหลอด (T8) เป็นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 ประมาณ 150 ล้าน
หลอด ภายในปี 2555  

 
2. ช่ือโครงการ 

ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ประสิทธิภาพสูง ภายใต้สัญลักษณ์ฉลากเบอร์ 5 โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายให้ กฟผ. รณรงค์ฉลาก
เบอร์ 5 ให้เป็นที่แพร่หลายพร้อมกับพัฒนาให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนท่ัว
ประเทศร่วมใจกันประหยัดพลังงานและมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ือง
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 

กฟผ. จึงได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ภายใต้โครงการ
ใหญ่ “รักพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 แก่ประชาชน เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซ้ือบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 โดยกําหนดระดับประสิทธิภาพ
และให้มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพบนบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 

3.2 เพ่ือให้เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพข้ันตํ่าของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
3.3 เพ่ือจูงใจและรณรงค์ให้ผู้บริโภคใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์T5 ท่ีติดฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพเบอร์ 5  
3.4 ก่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศและ

มาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศ 
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4. นโยบาย 
4.1  ทําให้เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพข้ันตํ่าของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
4.2  การพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูง 

 

5. เป้าหมายโครงการ 
   รณรงค์และผลักดันให้ประชาชนเลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 ท่ีติดฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 โดยคํานึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก อันจะส่งผลรวมถึงการ
ประหยัดพลังงานของประเทศชาติโดยรวม 

 

6. แนวทางการดําเนินโครงการ 
6.1 กําหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับประสิทธิภาพของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 และดําเนินการให้มีการติด

ฉลากแสดงระดับประสิทธภิาพของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกําหนด 
6.2 ดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลท่ีถูกต้องชัดเจนแก่ประชาชน 
6.3 ส่งเสริมใหเ้กิดตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 

 

7. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ 
7.1 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผล

รวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 
7.2 ประชาชนมีข้อมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซ้ือบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5เพ่ิมมากข้ึน 
7.3 สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้ในระดับหน่ึง โดยยังคงประสิทธิภาพของ

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นเดิม 
7.4 ก่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 
7.5 เป็นอีกทางหน่ึงในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดเงินตราออกต่างประเทศและลดการ

นําเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในการผลิตไฟฟ้า 
 

8. การดําเนินโครงการ 
8.1 จัดต้ังคณะทํางาน ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายบัลลาสต์

อิเล็กทรอนิกส์และ กฟผ. เพ่ือพิจารณาดําเนินการให้เกิดตลาดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 
ประสิทธิภาพสูง 

8.2 จัดทําแผนการดําเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเป้าหมายการดําเนินการ 
8.3 กําหนดขนาด รุ่น และรายละเอียดของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5ท่ีจะดําเนินการทดสอบ 
8.4 สุ่มตัวอย่างจากบริษัทผู้ผลิตฯ และส่งหน่วยงานท่ีดําเนินการทดสอบ  
8.5 ดําเนินการทดสอบและแจ้งผลการทดสอบโดยหน่วยงานทดสอบ 
8.6 การจัดระดับประสิทธิภาพ และแจ้งผลทดสอบโดย กฟผ. 
8.7 จัดทําและส่งมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
8.8 การรณรงค์ และจูงใจประชาชนให้ใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5ประสิทธิภาพสูง 
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8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 
 

9. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
กฟผ. จัดให้มีการประชุมครั้งแรกเม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2550 โดยความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต / 

นําเข้า และผู้จัดจําหน่ายหลอดฟลูออเรสเซนซ์ (T5) /บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมประชุม และมีการประชุม
ต่อเน่ืองมีสาระสําคัญดังน้ี 

วันท่ี 24 มกราคม 2551  การกําหนดคุณสมบัติบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์  
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2551 การกําหนดคุณสมบัติหลอดฟลูออเรสเซนซ์  (T5) 28 วัตต์ 
วันท่ี 11 พฤสจิกายน 2551  แจ้งเริ่มทดสอบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5 
 

10. ข้ันตอนการขอเข้าร่วมโครงการ 
10.1 บริษัทต้องย่ืนแบบแจ้งความจํานงและต้องกรอกรายละเอียดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5ใน

แบบฟอร์ม     ของ  กฟผ. พร้อมท้ัง จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังน้ี  
แบบฟอร์ม กฟผ. (สามารถดูได้ในภาคผนวก) 
-  EBL - 1   แบบแจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการ (ท้ังบริษัทผู้ผลิตและบริษัทเจ้าของ

เครื่องหมายการค้า) 
-  EBL - 2   แบบรายการข้อมูลเพ่ือขอทดสอบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 
เอกสารประกอบ 
-  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4, รง.2) 
-  ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบรับรองจาก  กรมโรงงาน 
- ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.20) 
- หนังสือรับรองฯ  การเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด 
- เอกสารท่ีแสดงว่าผ่านการทดสอบ มอก.1955 – 2551 
- เอกสารท่ีแสดงว่าผ่านการทดสอบ มอก.1506 – 2541 (ถ้ามี) 
- เอกสารท่ีแสดงว่าผ่านการทดสอบ มอก. 885  - 2551  (ถ้ามี) 

10.2 บริษัทจะต้องส่งตัวอย่างบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 รุ่นละ 3 ตัวอย่าง  ซ่ึง กฟผ. จะเก็บตัวอย่าง
ไว้ท่ี กฟผ. 1 ตัวอย่าง และส่งทดสอบท่ีหน่วยงานทดสอบ จํานวน 2 ตัวอย่าง ในวันท่ียื่น
เอกสารแจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการ 

10.3 หน่วยงานทดสอบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 ตามมาตรฐาน IEC 60929 
10.4 หน่วยงานทดสอบแจ้งผลทดสอบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 ให้ กฟผ. ทราบ 
10.5 กฟผ. แจ้งผลการทดสอบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5ให้บริษัททราบ 
10.6 บริษัทตอบรับผลการทดสอบและแจ้งแผนการผลิตรายเดือน  

โดยเม่ือบริษัทได้รับแจ้งผลการทดสอบแล้ว  ในกรณีบริษัทต้องการขอฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5) ให้บริษัทแจ้งความต้องการพร้อมข้อมูล
การผลิตให้ กฟผ.ทราบ ตามแบบรายการตอบรับผลการทดสอบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5    
(EBL 3)  

10.7 กฟผ. สั่งพิมพ์ฉลากตามแบบรายการตอบรับผลการทดสอบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 (EBL 3)   
และตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข้าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ T5 (EBL 4) 
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10.8 บริษัทรับมอบฉลาก 
10.9 ข้อปฏิบัติในการรับฉลากหลังจากผ่านการทดสอบ 

10.9.1 หลังจากได้รับฉลาก บริษัทผู้ผลิตจะต้องติดฉลากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5ในรุ่นน้ันๆ
ภายในระยะเวลา 1 เดือน    

10.9.2 กรณีท่ี กฟผ. ได้จัดทําฉลากตามท่ีบริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลาก แต่บริษัทไม่มารับฉลาก
ภายใน 15 วันทําการ บริษัทจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทําฉลากท้ังหมด  

10.9.3 กรณีท่ี กฟผ. ได้จัดทําฉลากตามท่ีบริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลาก แต่บริษัทต้องการเปลี่ยนชื่อ
รุ่น ให้บริษัททําหนังสือเพ่ือเปลี่ยนชื่อรุ่นหรือมีความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากบริษัท ซ่ึง
บริษัทจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทําฉลากท่ี กฟผ. จัดพิมพ์แล้วท้ังหมด  

10.9.4 หลังจากได้รับฉลากแล้วแต่บริษัทไม่มีการผลิตหรือทดสอบผ่านแล้วไม่ขอฉลาก บริษัท
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าทดสอบและค่าจัดทําฉลากท้ังหมด 

 
ข้ันตอนการขอเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีบริษัทต้องการทดสอบ
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

และจะส่งทดสอบครั้งท่ี 2 
ข้ึนไป 

บริษัทต้องออกค่าใช้จ่าย

บริษัท ตอบรับผลการทดสอบแบบ EBL 3 
และแจ้งแผนการผลิตรายเดือน แบบ EBL 4 

(Testing result approval)  

บริษัทย่ืนแบบแจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
แบบฟอร์ม T5 1, T5  2 ,  รง. 2 หรือ รง.4,  ภ.พ.20,  

หนังสือรับรอง ก.พาณิชย์, เอกสารท่ีแสดงว่าผา่นการทดสอบ มอก. 
บริษัทส่งตัวอย่างบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 3 ตัวอย่าง ให้กฟผ. 

กฟผ. ส่งตัวอย่างบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานทดสอบ 
 

ทดสอบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยงานทดสอบตามมาตรฐาน  
IEC 60929(Testing) 

หน่วยงานทดสอบแจ้งผลการทดสอบให้ กฟผ. ทราบ (Testing report) 

กฟผ. แจ้งผลการทดสอบให้ บริษัท ทราบ 
 

รับผล 

ไม่รับผล 

กฟผ. สั่งพิมพ์ฉลากตามข้อมลูในแบบยืนยันช่ือและขนาดบัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ EBL 3 และ EBL 4 
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11. การส่งบัลลาสตอิ์เล็กทรอนิกสT์5เพ่ือทดสอบค่าประสิทธิภาพในการเข้าร่วม

โครงการ 
ขอบข่ายการทดสอบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5  ซ่ึงใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับท่ีมีความถ่ี 50 เฮิร์ตซ์ 

แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ และใช้งานร่วมกับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ขนาด 14 และ 28 วัตต์  ท้ังชนิดใช้กับหลอด
เด่ียวและหลอดคู่ท่ีมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 5 ปี (ใช้งานวันละ 10 ชั่วโมง) เพ่ือหาค่ากําลังไฟฟ้าด้านเข้า  ตัว
ประกอบการส่องสว่างของบัลลาสต์และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนด 
 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่งตัวอย่างทดสอบ จํานวน 3 ตัวอย่าง โดย กฟผ. เก็บไว้อ้างอิง 1 ตัวอย่าง และส่งทดสอบจํานวน 
2 ตัวอย่าง 

 
12. การทดสอบบัลลาสต์อเิล็กทรอนิกส์ T5 ตามมาตรฐาน IEC 60929 

12.1 มาตรฐานการทดสอบ 
การทดสอบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5ปัจจุบันดําเนินการทดสอบท่ีสถาบันไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) ต้ังอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จะใช้หลักการ
เทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น และเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 ท่ีจะทําการทดสอบน้ี กําหนด
ข้ึนโดยใช้เอกสารมาตรฐานต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 

� IEC 60929 
� มอก.1506-2541 
� มอก.885-2551 
� ข้อกําหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 12.2 ลําดับการทดสอบ 
12.2.1  กําลังไฟฟ้าด้านเข้า (Power Input) 
12.2.2  ตัวประกอบกําลังของวงจร (Circuit Power Factor) 
12.2.3 ค่าฮาร์มอนิกรวมของกระแสไฟฟ้าด้านเข้า(Total Harmonic Distortion of Input 

Current ,THDi)   
12.2.4 ตัวประกอบการส่องสว่างของบัลลาสต์ (Ballast Lumen factor) 
12.2.5  การจุดหลอด (Starting) 
12.2.6 ตัวประกอบยอดคลื่นของคลื่นขอบของกระแสไฟฟ้าผ่านหลอด (Lamp Current Crest 

Factor) 
12.2.7  การทํางานในภาวะผิดปกติ (Abnormal Condition) 
12.2.8 ทดสอบความทนทานท่ีอุณหภูมิ tc= 90 °C  

12.3 เกณฑ์ตัดสินผลการทดสอบ 
12.3.1 ใช้ตัวอย่างทดสอบ จํานวน 2 ตัวอย่าง ซ่ึงท้ัง 2 ตัวอย่างจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดทุกข้อ 

จึงจะถือว่าบัลลาสต์รุ่นน้ันผ่านการทดสอบและเป็นไปตามข้อกําหนดของโครงการ 

บริษัทรับมอบฉลาก 
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12.3.2 การแสดงค่าในฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะใช้ผลการทดสอบจากตัวอย่างทดสอบท่ี
มีกําลังไฟฟ้าด้านเข้าสูงกว่า พร้อมระบุค่าตัวประกอบการส่องสว่างของ     บัลลาสต์ ของ
ตัวเดียวกัน 

 
13. การกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 รุ่นท่ีผ่านการทดสอบ และจะได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ระดับดี
มาก (เบอร์ 5) น้ัน จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ(Specification) ดังต่อไปน้ี 
 

คุณสมบัติเฉพาะ ขนาดใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ (วัตต์) 
28 14 

1. กําลังไฟฟ้าเข้ารวม  
(กรณีหลอดคู่) 

≤ 31 W. 
≤ 61 W. 

≤ 17W. 
≤ 33W. 

2. ให้แสงสว่างคงที เม่ือแรงดันไฟฟ้า
เปลี่ยนแปลง +  10% 

+  3% +  3% 

3. ตัวประกอบกําลัง (PF) ≥ 0.95 ≥ 0.95 
4. ฮาร์มอนิกส์รวม(THDi) ≤ 10 % ≤ 10% 
5. ชนิดวงจร (กรณีหลอดคู่) ขนาน/อนุกรม ขนาน/อนุกรม 
6. ตัวประกอบการส่องสว่าง ≥ 0.95 ≥ 0.95 
7. อายุการใช้งาน ≥ 5 ปี ≥ 5 ปี 
8*.การทํางานในภาวะผิดปกติ ผ่าน ผ่าน 
9*. ความทนทาน Tc = 90 ํC ผ่าน ผ่าน 
10. ตัวประกอบยอดคลื่นกระแส < 1.7 < 1.7 
11*. การจุดหลอด เผาไส้ก่อน (Preheat) เผาไส้ก่อน (Preheat) 
12. ผ่านการรับรอง มอก. มอก.1955-2551 มอก.1955-2551 

 
หมายเหตุ 
1.บัลลาสต์ฯท่ีขอทดสอบจะต้องมีใบอนุญาต มอก. 1955-2541 
2.* กรณีบัลลาสต์ฯท่ีขอทดสอบมี มอก.1506-2541 และ มอก. 885-2551 ไม่ต้องทดสอบตามคุณสมบัติข้อ  8, 9 
และ11  
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14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
 14.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4 ขนาดย่อส่วนของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ประเภทบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เกณฑ์พลังงาน 2009 (ขนาดจริง:กว้าง 38 มม.  สูง 48 มม.) 

  
 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เกณฑ์พลังงาน ปี 
2009 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 เป็นแถบโค้งคร่ึงวงกลมพ้ืนสีเขียว  แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพต้ังแต่ระดับที่ 1 (ตํ่า) ถึง 
5 (ดีมาก)  หากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5ได้ระดับประสิทธิภาพใด  ตัวเลขและช่องที่ระบุ
ระดับนั้นจะเป็นสีแดง  โดยตําแหน่งจุดศูนย์กลางของแถบโค้งคร่ึงวงกลมนี้จะมีตัวเลข”5”   สี
ขาวอยู่ภายในวงกลมสีแดงขอบดํา  เพ่ือยํ้าระดับประสิทธิภาพอย่างชัดเจน และ ระบุเกณฑ์
พลังงานปี 2009 ใต้แถบโค้งคร่ึงวงกลมด้านขวา 

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของข้อมูลตัวเลขและตัวอักษรสีดําบนพ้ืนสีเหลืองพร้อมสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน   
ซ่ึงระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

1.  กําลังไฟฟ้าด้านเข้า (วัตต์) 
2. ตัวประกอบการส่องสว่างของบัลลาสต์ (ชื่อผลิตภัณฑ์ /เคร่ืองหมายการค้า) 
3. รุ่น 
4. ใช้กับหลอดขนาด (วัตต์) 

สว่นที� 1 

สว่นที� 2 

สว่นที� 3 



 

10 

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ แสดงถึงหน่วยงานที่กํากับดูแล ด้วยสัญลักษณ์ “การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย” 
อักษรย่อ กฟผ. และ กระทรวงพลังงาน ด้วยตัวอักษรขาวบนพ้ืนสีเขียว   

14.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
  บริษัทจะต้องติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพบนผลิตภัณฑ์   โดยสามารถเห็นข้อมูลบนฉลาก
ได้อย่างชัดเจน ตัวละ 1 ดวงดังแสดงในรูป 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
15. การสุ่มกลับทดสอบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์T5ท่ีได้รับฉลากเบอร์ 5 
 หลังจากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 ท่ีติดฉลากออกสู่ตลาด กฟผ.  จะดําเนินการสุ่มบัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ T5ท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เพ่ือนํากลับมาทดสอบท่ีหน่วยงานทดสอบ  ซ่ึงผลทดสอบ 
จะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5  

โดย กฟผ. ได้กําหนดมาตรการในกรณีไม่ผ่านของการสุ่มกลับทดสอบของโครงการฯ ดังน้ีคือ 
-  บริษัทต้องคืนฉลากให้ กฟผ. ทันที 
- กฟผ. จะลงประกาศลงหนังสือพิมพ์และเว็บไซด์ของ กฟผ. ให้ประชาชนรับทราบ 
- หากเป็นการสุ่มกลับไม่ผ่านครั้งแรก กฟผ. จะงดไม่ให้บริษัทเข้าร่วมโครงการเฉพาะรุ่น

ท่ีไม่ผ่านการทดสอบสุ่มกลับ เป็นเวลา 1 ปี  
- หากบริษัทได้ทําผิดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นครั้งท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วม

โครงการ เป็นเวลา 3 ปี เฉพาะบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5ประเภทและรุ่นท่ีไม่ผ่านการ
ทดสอบสุ่มกลับ ท่ีไม่ผ่านการทดสอบสุ่มกลับ 
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16.การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

การสุ่มกลับทดสอบบัลลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5 

 
กฟผ. สุ่มซ้ือ  

บัลลาสต์อิเลก็ทรอนิกส ์
 

ทดสอบ 
กฟผ.จ่ายค่าทดสอบ 

 ค่าประสิทธิภาพพลังงาน 
 อยู่ในเกณฑ์เบอร์ 5  

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผลการทดสอบ ครั้งแรก 

สุ่มจาก
โรงงาน 2 ชุด 

ทดสอบ ชุดท่ี 2 และ 3  
บริษัทฯจ่ายค่าทดสอบ 

บริษัทต้องซ้ือคืน 
บัลลาสต์อิเลก็ทรอนิกส ์

ท่ี กฟผ. สุ่มซ้ือ 

บริษัท มารับคืน 
บัลลาสต์อิเลก็ทรอนิกส ์

ชุดท่ี 2 และ 3 

เปล่ียนแปลงไม่เกินร้อยละ 5  
(-5%) 

ไม่ผ่าน 
ค่าเฉล่ียผลการทดสอบ 3 ชุด 

ผ่าน 

ผ่านการสุ่มกลับทดสอบ 

ค่าประสิทธิภาพพลังงาน 
อยู่ในเกณฑ์เบอร์ 5  

 

ไม่ผ่านการสุ่มกลับทดสอบ 
ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดโครงการ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

บริษัทต้องยินยอมให้ กฟผ.
เปลี่ยนค่าหน้าฉลาก 

 เปล่ียนแปลงไม่เกิน
ร้อยละ 5 (-5%) 
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 เพ่ือให้การดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของบริษัทผู้ผลิต/นําเข้า 
และผู้จัดจําหน่ายบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5ท่ีเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ T5 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กล่าวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยอ้างอิง
หรือใช้ข้อมูลของโครงการฯ ได้เฉพาะบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5ท่ีมีการผลิตและจําหน่ายสู่ตลาดประเทศไทย
แล้วเท่าน้ัน ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและให้ความเป็นธรรมแก่บริษัทผู้ผลิต ผู้จําหน่าย ท่ีเข้า
ร่วมโครงการฯ กฟผ. จึงได้ให้มีข้อกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ดังน้ี 

16.1 เพ่ือเป็นข้อมูลว่าบริษัท ฯ ได้มีการผลิตและจําหน่ายบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5ออกสู่ตลาดใน
ประเทศไทยจริง กฟผ. ขอให้บริษัทฯ ดําเนินการดังน้ี 
16.1.1 บริษัท ฯ ท่ีได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต้องดําเนินการผลิตบัลลาสต์

อิเล็กทรอนิกส์ T5ออกสู่ตลาดโดยทันที ภายในเดือนท่ีได้รับฉลากฯ จาก กฟผ. เป็นต้น
ไป โดยบริษัท ฯ จะต้องแจ้งแผนการผลิต และหรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข้องท่ี 
กฟผ. เชื่อได้ว่ามีการผลิตและจําหน่ายสู่ตลาดประเทศไทยจริง 

16.1.2 บริษัท ฯ จะต้องแจ้งรายชื่อ สถานท่ี ของผู้แทนจําหน่าย และราคาบัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ T5รุ่นน้ันให้กับกฟผ.  

16.1.3  เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่า บริษัท ฯ มีการผลิต และจําหน่ายบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5
รุ่นดังกล่าว กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผู้แทนจําหน่ายท่ี
บริษัท ฯ แจ้งไว้จํานวน 3 รายเป็นอย่างน้อย   และผู้แทนจําหน่ายจะต้องสามารถส่ง
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5รุ่นน้ัน ๆ ให้กับ กฟผ. ได้ ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในด้าน
การตลาด  

16.1.4  บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5รุ่นท่ีได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต้องมีสัดส่วน
การตลาดในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 1 (หรือท่ี กฟผ. 
กําหนดภายหลัง) ของจํานวนบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5ท้ังตลาดในกลุ่ม 

16.1.5 กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช้ข้อมูลท่ี กฟผ. เชื่อว่าบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5รุ่น
ดังกล่าวไม่ได้มีการผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลาน้ัน ๆ จริง 

16.2 บริษัท ฯ สามารถนําข้อมูลของ กฟผ. ไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ได้เฉพาะบัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ T5ท่ีได้มีการผลิตและจําหน่ายในตลาดในประเทศไทย  ตามท่ี กฟผ. ได้กําหนดไว้
ในข้อ 16.1 ข้างต้นแล้วเท่าน้ัน 

16.3 ในกรณีท่ี บริษัท ไม่ได้ดําเนินการผลิตบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 ท่ีได้ฉลากแสดงประสิทธิภาพจาก 
กฟผ. ตามข้อกําหนดหรือ บริษัทได้มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. จะแจ้งยกเลิกการเข้า
ร่วมโครงการ ของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5รุ่นน้ันๆ โดยทางโทรสาร และหรือจดหมาย
ลงทะเบียน และบริษัทจะต้องดําเนินการดังน้ี 
16.3.1 บริษัท ฯ จะต้องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

T5รุ่นน้ัน  ท่ีอ้างอิงข้อมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทาง
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ ไม่ให้เผยแพร่สู่สาธารณะภายใน 2 วัน นับ
จากวันท่ี กฟผ. แจ้งโดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 

16.3.2 บริษัท ฯ จะต้องยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่นเดียวกับ ข้อ 16.3.1 
สําหรับสื่อทางแผ่นป้ายท่ีปรากฏต่อสาธารณะ ภายใน 10 วนั นับจากวันท่ี กฟผ. แจ้ง
โดยโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน 
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16.4 ในกรณีท่ี บริษัท ฯ ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อ 16.3.1 และหรือ 16.3.2 หรือได้ปฏิบัติตามข้อ 16.3 
แล้วและได้มีการดําเนินการเป็นครั้งท่ี 2 กฟผ. จะดําเนินการดังต่อไปน้ี 

 16.4.1 กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ฯ ของบริษัท ฯ ตลอดไป 
16.4.2 หาก บริษัท ฯ ยังโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ต่อไป กฟผ.   จะแจ้งประกาศในหนังสือพิมพ์

เก่ียวกับการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ฯ ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร 
 16.5 รูปแบบฉลากท่ีสามารถลงโฆษณาได้ 
  ให้แสดงส่วนประกอบท้ังหมดของฉลากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5รุ่นท่ีได้รับฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพน้ัน 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 

16.6 รูปแบบฉลากท่ีไม่สามารถลงโฆษณาได้ 
     
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
      

 
ท้ังน้ีเป็นไปตามข้อกําหนดการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ  

 
17. มาตรการสําหรับบริษัทท่ีทําผิดหลักเกณฑ์ของโครงการฯ 

กรณีบริษัทไม่ติดฉลากหลังจากได้รับฉลากแล้ว 
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บริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ติดฉลากหลังจากได้รับฉลากแล้ว  หรือไม่แจ้งชื่อรุ่น 
และจํานวนของจํานวนบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5ท่ีจําหน่ายในท้องตลาดซ่ึง กฟผ. พบว่ามีบัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ T5รุ่นน้ันจําหน่ายอยู่  กฟผ.จะดําเนินการดังน้ี 

17.1 กฟผ.จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ และระงับการให้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
เป็นระยะเวลา 1 ปี  และไม่มีสิทธิร่วมกิจกรรมทางการตลาดท่ี กฟผ.ดําเนินการ 

17.2 ในกรณีท่ีบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเป็นครั้งท่ี 2  กฟผ.
จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการตลอดไป 

 

18. ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 กฟผ. ได้จดทะเบียนเครื่องหมายแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์ 5 ต่อกระทรวงพาณิชย์ซ่ึงใช้รับรอง
คุณภาพสินค้าหรือบริการว่าคุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการน้ันมีคุณภาพหรือลักษณะท่ีเป็นไปตาม
เง่ือนไขของโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  
 เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล้วเจ้าของเครื่องหมายมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวท่ีจะใช้เครื่องหมายท่ีได้
จดทะเบียนไว้ กรณีผู้อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจ้าของมีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายได้ ถ้าผู้อ่ืนนํา
เครื่องหมายไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟ้องให้เพิกถอนได้ ท้ังน้ีฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ีมี
การจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองต่อกระทรวงพาณิชย์ โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้ังอยู่เลขท่ี 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์  ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี  11130  เป็นผู้ดําเนินการ 
 ผู้ประกอบการท่ีจะได้รับเครื่องหมายรับรองสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 จาก กฟผ. ได้จะต้องมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี 

18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน่ายบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5  ซ่ึงเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนด  มีสิทธิท่ีจะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าได้จาก กฟผ. 
และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการอนุญาตท่ีได้ให้เครื่องหมายรับรองโดยจะเก็บไว้ ณ ฝ่ายปฏิบัติการ
ด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ีใช้กับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5  โดยอาจผลิตใน
ประเทศหรือนําเข้าจากต่างประเทศ  และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเอกสารโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 

18.3 การอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเป็นไปตามแบบและเง่ือนไข
ท่ีกําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแห่งประเทศไทยท่ีใช้บังคับในขณะน้ัน  และตามข้อกําหนด
ของโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ซ่ึงกําหนด
วิธีการควบคุมและป้องกันการใช้เครื่องหมายโดยมิชอบ  ท้ังน้ีผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามเง่ือนไขโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินค้า
ในด้านประโยชน์ท่ีมีต่อการประหยัดพลังงานให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถกระทําได้ 

18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ต่อเม่ือ
ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และปฏิบัติตามเง่ือนไขของโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ท่ีกําหนดไว้เท่าน้ัน 

18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องปรากฏท่ีตัวสินค้าตามหลักเกณฑ์การติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพ โดยสามารถเห็นได้ชัดเจนและต้องใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้าตามรูปแบบและสีท่ีกําหนดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่าน้ัน 
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18.6 บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้อง
ยินยอมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบสถานท่ีได้เสมอ เพ่ือตรวจสอบว่ามี
การใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

18.7  การอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจถูกเพิกถอนได้ หากผู้ได้รับ
อนุญาตนําไปใช้ผิดไปจากข้อบังคับน้ี หรือเม่ือ กฟผ. ได้รับการร้องเรียนจากผู้ซ้ือสินค้าหรือ กฟผ. 
ตรวจสอบท้ังในด้านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

18.8  การแก้ไขข้อบังคับสําหรับการใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะทําได้ต่อเม่ือ
ได้รับความยินยอมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่าน้ัน 

18.9 ผู้ประกอบการไม่สามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเองไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีนําไปติดบนบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5ต้องขอรับ
จาก กฟผ. เท่าน้ัน ตามระเบียบท่ีกําหนด  

18.10 ผู้ท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของ กฟผ. ถือเป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกหรือท้ังจําท้ังปรับ กฟผ. 
จะดําเนินการตามกฎหมายทางแพ่งและอาญาจนถึงท่ีสุด 

 
19. หน่วยงานและสถานท่ีติดต่อ 

19.1 ผู้รับผิดชอบ : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า, ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า,  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

19.2 สถานท่ีติดต่อ : เลขท่ี 53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 
19.3 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2436-8381 และ 0-2436-8385 

 
20. เอกสารอ้างอิง 

1. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1506-2541 (บัล
ลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์)“,กระทรวงอุตสาหกรรม, 
กทม, 2548 

2.. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.885-2542 : 
เฉพาะด้านความปลอดภัย, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2548 

3. ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า, “เอกสารรายงาน Engineering Estimate of DSM 
Program Impacts (ก.พ.2550)”, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, นนทบุรี, 2550 

4.  http://www.labelno5.egat.co.th 
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