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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  
โคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรง (Louver Luminaies) 
 

1. บทนํา 
โครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2534 โดย

มอบหมายให้การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ดําเนินโครงการฯ และการไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) 
การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมท้ังหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้
ไฟฟา้อย่างคุ้มค่าและมีประสทิธิภาพสูงสุด และยังคงได้รับประโยชน์และประสิทธิภาพจากการใช้ไฟฟ้าเหมือนเดิม 
ซ่ึงเป็นการลดปัญหาด้านการจัดหาแหล่งพลังงาน แหล่งเงินทุน อัตราค่าไฟฟ้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อัน
เป็นผลสืบเนื่องจากการผลิตไฟฟา้อีกด้วย 

ด้วยกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินการพัฒนา
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีจุดมุ่งหมายให้การใช้ไฟฟ้าของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนอง
นโยบายของภาครัฐในการลดการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ ด้วยการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการผลิต นําเข้า จําหน่าย เพื่อให้เกิดการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง จนฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นที่เชื่อถือและรู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบัน 

จากความร่วมมือของบริษัทที่ให้การสนับสนุน โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ในการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนําเข้า เป็นผลให้มีการจําหน่ายกระติกนํ้าร้อนไฟฟ้าที่ติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพเกิดข้ึนในประเทศไทยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 เป็นต้นไป นับเป็นผลิตภัณฑ์อันดับที่ 14 ใน
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ซ่ึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ และพลังงานในปัจจุบัน 
โดยเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาว 
 และเม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ได้มีการลงนาม Memorandum of understanding หรือ MOU ระหว่างนาย
สุทัศน์ ปัทมศิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย กับผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี
นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลังงานร่วมเป็นสักขีพยานอีกด้วย 
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2. ชื่อโครงการ 
ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

ประสิทธิภาพสูง ภายใต้สัญลักษณ์ฉลากเบอร์ 5 โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายให้ กฟผ. รณรงค์ฉลาก
เบอร์ 5 ให้เป็นที ่แพร่หลายพร้อมกับพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ ่ง ขึ ้น และเพื ่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่ว
ประ เทศร่วมใจกันประหยัดพลัง งานและมีส่วนร ่วม ซึ ่ง ในปี 2550 เพื ่อ เป ็นการเฉลิมพระ เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  

กฟผ. จึงได้เปลี่ยนชื่อโครงการจากโครงการประชาร่วมใจประหยัดไฟฟ้าเป็น โครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ภายใต้โครงการใหญ่ “รักพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับการใช้พลังงานไฟฟา้ของโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงแก่

ประชาชน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซ้ือโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรง 
โดยกําหนดระดับประสิทธิภาพและให้มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพบนโคมไฟสาํหรับ
หลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรง 

3.2 เพื่อให้เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพข้ันต่ําของอุปกรณ์ไฟฟา้ 
3.3 เพื่อจูงใจและรณรงค์ให้ผู้บริโภคใช้โคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงท่ีติดฉลากแสดง

ระดับประสิทธิภาพเบอร์ 5  
3.4 ก่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน

ในประเทศและมาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศ 

4. นโยบาย 
4.1  ทําให้เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพข้ันต่ําของอุปกรณ์ไฟฟา้ 
4.2  การพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟา้ให้มีประสิทธิภาพสูง 

5. เป้าหมายโครงการ 
   รณรงค์และผลักดันให้ประชาชนเลือกใช้โคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงท่ีติดฉลากแสดง

ระดับประสิทธิภาพ เบอร์ 5 โดยคํานึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก อันจะส่งผลรวมถึงการ
ประหยัดพลังงานของประเทศชาติโดยรวม 

6. แนวทางการดําเนินโครงการ 
    โครงการเป็นภาคสมัครใจ (voluntary) โดย กฟผ.สนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าทดสอบ 

ค่าพิมพ์ฉลาก ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ยกเว้นกรณี ผู้นําเข้า จะต้องจ่ายค่าทดสอบเอง ทั้งน้ีตั้งแต่ 
วันท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป (ตามหนังสือเร่ือง ขอแจ้งการเปล่ียนแปลงนโยบายในการจ่ายค่าทดสอบ  
ผลิตภัณฑ์ฯ ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2555) ประกอบด้วย 
6.1 กําหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับประสิทธิภาพของโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรง และ

ดําเนินการให้มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5ชนดิ
ตะแกรงท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกําหนด 

6.2 ดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแก่ประชาชน 
6.3 ส่งเสริมให้เกิดตลาดอุปกรณไ์ฟฟา้ประสิทธิภาพสูง 
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7. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ 
7.1 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพอันจะส่งผล

รวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 
7.2 ประชาชนมีข้อมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซ้ือโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงเพิ่ม

มากข้ึน 
7.3 สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้ในระดับหนึ่ง โดยยังคงประสิทธิภาพของการ

ใช้อุปกรณ์ไฟฟา้เช่นเดิม 
7.4 ก่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 
7.5 เป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดเงินตราออกต่างประเทศและลดการนําเข้า

เชื้อเพลิงจากต่างประเทศในการผลิตไฟฟา้ 
 

8. การดําเนินโครงการ 
8.1 จัดการประชุมซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายโคมไฟสาํหรับหลอดผอม

เบอร์ 5 ชนิดตะแกรง ผู้แทนจากสมาคมไฟฟา้แสงสวา่งแห่งประเทศไทย  ผู้แทนจาก สถาบันไฟฟา้
และอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) และ กฟผ. เพื่อพิจารณาดําเนินการให้เกิดตลาดโคมไฟสาํหรับหลอด
ผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงประสิทธิภาพสูง 

8.2 จัดทําแผนการดาํเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเป้าหมายการดาํเนินการ 
8.3 กําหนดขนาด รุ่น และรายละเอียดของโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงท่ีจะ

ดําเนินการทดสอบโดยแบ่งประเภทโคมไฟประสิทธิภาพสูงสาํหรับหลอดผอมเบอร์ 5 เป็น ดังน้ี 
- โคมไฟสาํหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรง (Louver Luminaies) 

- โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรง ขนาด   2 x 28   W 
8.4 สุ่มตัวอย่างจากบริษัทผู้ผลิตฯ และส่งหน่วยงานที่ดําเนินการทดสอบ  
8.5 ดําเนินการทดสอบและแจ้งผลการทดสอบโดยหน่วยงานทดสอบ 
8.6 การจัดระดับประสิทธิภาพ และแจ้งผลทดสอบโดย กฟผ. 
8.7 จัดทําและส่งมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
8.8 การรณรงค์ และจูงใจประชาชนให้ใช้โคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงประสิทธิภาพสูง 
8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 

9. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
การดําเนินการครั้งแรกจัดให้มีการประชุมเม่ือ พ.ศ. 2547 การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย โดย

ความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต/นําเข้า และผู้จัดจาํหน่ายโคมไฟ ฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรง (Louver 
Luminaies) และโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้า (Down Light), สมาคมไฟฟา้แสงสวา่งแห่งประเทศไทย และ
สมอ. เข้าร่วมประชุม จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 7 ปี และยังคงดําเนินการต่อไปอย่างต่อเน่ือง 

ในปี 2553 นี้ กฟผ.ได้ดํา เนินการติดฉลากโคมไฟฟา้สาํหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรง 
โดยเร่ิมวางจาํหน่ายต้ังแต่เดือนธันวาคม 2553  
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10. ขั้นตอนการขอเข้ารว่มโครงการ 
10.1 บริษัทต้องยื่นแบบแจ้งความจาํนงและต้องกรอกรายละเอียดโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5ชนิด

ตะแกรงในแบบฟอร์มของ  กฟผ. พร้อมทั้ง จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังน้ี  
แบบฟอร์ม กฟผ. (สามารถดูได้ในภาคผนวก) 
เอกสารประกอบ 
-  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4, รง.2) 
-  ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบรับรองจาก  กรมโรงงาน 
- ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) 
- หนังสือรับรองฯ  การเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด 

10.2 บริษัทจะต้องส่งตัวอย่างโคมไฟสาํหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรง รุ่นละ 1 โคม  
10.3 หน่วยงานทดสอบโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงตามมาตรฐาน CIE Standard ที่ 

CIE 121-1996 The Photometry and Goniophotometry of Luminaires และมาตรฐาน
การประกวดโคมไฟฟา้ประสิทธิภาพสูง 

10.4 หน่วยงานทดสอบแจ้งผลทดสอบโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงให้ กฟผ. 
10.5  กฟผ. แจ้งผลทดสอบให้ผู้ประกอบการ 
10.6  กฟผ. ให้ผู้ประกอบการยืนยันผลและขอฉลากตามเอกสาร กฟผ. (LUMT5-03, LUMT5-04) 

บริษัทจะต้องตอบรับผลการทดสอบทุกคร้ังที่มีการแจ้งผล จาก กฟผ. ภายใน 7 วัน นับจากวันที่
ได้รับผลทดสอบ 

10.7 กฟผ. สั่งพิมพ์ฉลากตามแบบรายการตอบรับผลการทดสอบโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5ชนิด
ตะแกรง (LUMT5-03)   และตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข้าเพื่อขอรับฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพ (LUMT5-04) 

10.8 บริษัทรับมอบฉลาก 
10.9 ข้อปฏิบัติในการรับฉลากหลังจากผ่านการทดสอบ 

10.9.1 หลังจากได้รับฉลาก บริษัทผู้ผลิตจะต้องติดฉลากโคมไฟสาํหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิด
ตะแกรงในรุ่นนั้นๆภายในระยะเวลา 1 เดือน    

10.9.2 กรณีที่ กฟผ. ได้จัดทําฉลากตามท่ีบริษัทแจ้งสั่งพิมพฉ์ลาก แต่บริษัทไม่มารับฉลากภายใน 
15 วันทําการ บรษิัทจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จา่ยในการจัดทําฉลากทั้งหมด  

10.9.3 กรณีท่ี กฟผ. ได้จัดทําฉลากตามที่บริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลาก แต่บริษัทต้องการเปลี่ยนชื่อรุ่น 
ให้บริษัททําหนังสือเพื่อเปลี่ยนชื่อรุ่นหรือมีความผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากบริษัท ซ่ึงบริษัท
จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทําฉลากที่ กฟผ. จัดพิมพ์แล้วท้ังหมด  

10.9.4 หลังจากได้รับฉลากแล้วแต่บริษัทไม่มีการผลิตหรือทดสอบผ่านแล้วไม่ขอฉลาก บริษัท
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าทดสอบและค่าจัดทําฉลากทั้งหมด 
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ขั้นตอนการขอเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  
(โคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

11 การทดสอบโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงตามมาตรฐาน 
CIE 121-1996 

11.1  โคมไฟ สาํหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรง (Louver Luminaies) 
11.1.1   ขนาดโคมไฟประมาณ 120X30 ซม. 
11.1.2   ประสิทธิภาพโคมไฟฟ้า, Light Output Ratio (LOR) ไม่ต่ํากว่า 85% 

11.2 ผลที่ได้จากการทดสอบ จะนาํมาคํานวณหาค่าตา่งๆ ได้แก่ ค่าความส่องสวา่ง, ค่าความ
สมํ่าเสมอของความส่องสว่าง (Emin/Eavg) และค่าแสงบาดตา โดยใช้ซอฟท์แวร์ DIALUX 
Version 4.8 (ค่าลูเมนที่ใช้ในการคํานวณเท่ากับ 2,900 ลูเมนต่อหลอด) ซ่ึงกําหนด
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการคํานวณ ดังนี้ 
11.2.1 ขนาดห้อง กว้าง x ยาว x สูง = 24 x 24 x 2.8 เมตร  
11.2.2 สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของพื้นผิวต่างๆ (เพดาน: ผนัง:พื้น) = 0.7 : 0.5 : 0.2 

บริษทัย่ืนแบบแจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการ และเอกสารประกอบด้วย 
หรือ รง.4,  ภ.พ.20, หนังสือรับรอง ก.พาณิชย์,  

บริษทัส่งตัวอย่างโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนดิตะแกรงจํานวน 1 โคม  
ให้หน่วยงานทดสอบ 

ทดสอบโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงโดยหน่วยงานทดสอบ 
 

บริษทั ตอบรับผลการทดสอบแบบ LUMT5-03 
และแจ้งแผนการผลิตรายเดือน แบบ LUMT5-04 

(Testing result approval)  
 

หน่วยงานทดสอบแจ้งผลการทดสอบให ้กฟผ. 

กฟผ.แจ้งผลใหผู้้ประกอบการ 

บริษัทรับมอบฉลาก 

กฟผ. สั่งพิมพ์ฉลากตามขอ้มลูในแบบยืนยันชือ่และขนาดหลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต์ตามแบบ LUMT5-03 และ LUMT5-04 
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11.2.3 ตัวประกอบการบํารุงรักษา (Maintenance Factor) = 0.85 
11.2.4 ระนาบการคํานวณ (Calculation Grid) สูงจากพื้น 0.8 เมตร จํานวนจุดท่ีคํานวณ 

12×12 จุด แต่ละจุดห่างกัน 2 เมตร  
11.2.5 ติดตั้งโคมไฟฟ้าท่ีความสูง 2.8 เมตร จํานวน 8 แถว แต่ละแถวจํานวน 10 โคม โดยมี

ระยะห่างระหว่างแถวเท่ากับ 3 เมตร และระยะห่างระหว่างโคมเท่ากับ 2.4 เมตร 
(วัดระยะห่าง โดยวัดจากก่ึงกลางโคม) ดังรูป 

 
11.2.6 ค่าความสมํ่าเสมอของการส่องสว่าง โดยคํานวณจากค่าส่องสว่างต่าํสุดหารด้วยค่า

ส่องสว่างเฉลี่ย (Emin/Eavg) ต้องไม่น้อยกว่า 0.7 
11.2.7 การประเมินแสงบาดตาโดยวธิี UGR (Unified Glare Rating) ต้องมีค่าน้อยกว่า 19 

12 การกําหนดระดับประสิทธิภาพ 
เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ เบอร์ 5 โคมไฟ ฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรง (Louver Luminaies) 

โคมไฟฟา้ชนิดตะแกรง 
(Louver Luminaires) 

% ประสิทธิภาพ 
(Light Output Ratio) 

Uniformity Unified Glare 
Rating (UGR) 

ค่าความส่องสวา่ง
เฉลี่ย (Lux) 

2 × 28 Watt  ≥85 ≥ 0.7 < 19  ≥ 500  
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13 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพโคมไฟสาํหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรง        

(Louver Luminaies) 

 

 
รูปที่ 4 ขนาดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟา้ 

ประเภทโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรง เกณฑ์พลังงาน 2011  
(ขนาดจริง:กว้าง 26 มม.  สูง 33 มม.) 

 
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงเกณฑ์
พลังงาน ปี 2011 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

 
ส่วนที่ 1 เป็นแถบโค้งครึ่งวงกลมพื้นสีเขียว  แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับท่ี 1 (ต่าํ) 

ถึง 5 (ดีมาก)  หากโคมไฟสาํหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงได้ระดับประสิทธิภาพใด  
ตัวเลขและช่องท่ีระบุระดับนั้นจะเป็นสีแดง  โดยตําแหน่งจุดศูนย์กลางของแถบโค้งคร่ึง
วงกลมนี้จะมีตัวเลข “5” สีขาวอยู่ภายในวงกลมสีแดงขอบดํา  เพื่อย้ําระดับประสิทธภิาพ
อย่างชัดเจน และ ระบุเกณฑพ์ลังงานปี 2011 สําหรับโคมไฟสาํหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิด
ตะแกรงใต้แถบโค้งคร่ึงวงกลมด้านขวา 

 
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของข้อมูลตัวเลขและตัวอักษรสีดําบนพื้นสีเหลืองพร้อมสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน   

ซ่ึงระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 
1. เกณฑ์พลังงานปี 
2. เคร่ืองหมายการค้า 
3. รุ่น 
4. ประสิทธิภาพของโคมไฟฟ้า (ร้อยละ) 
 

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนท่ี แสดงถึงหน่วยงานท่ีกํากับดูแล ด้วยสัญลักษณ์ “การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย” 
อักษรย่อ กฟผ. และ กระทรวงพลังงาน ด้วยตัวอักษรขาวบนพื้นสีเขียว   

ส่วนท่ี 1 

ส่วนท่ี 2 

ส่วนท่ี 3 
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13.1 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

  บริษัทจะต้องติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ บนกล่องผลิตภัณฑ์   โดยสามารถเห็นข้อมูลบน
ฉลากได้อย่างชัดเจน โคมละ 1 ดวงดังแสดงในรูป 
 

 
 
14 การสุ่มกลับทดสอบโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5ชนิดตะแกรงที่ได้รับ

ฉลาก เบอร์ 5 
 หลังจากโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5ชนิดตะแกรงที่ติดฉลากออกสู่ตลาด กฟผ.  จะดําเนินการสุ่มโคม
ไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงที่ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เพื่อนํากลับมาทดสอบท่ีหน่วยงาน
ทดสอบ  ซ่ึงผลทดสอบ จะต้องเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 5 และจะต้องอยู่ในเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพเดิม  

14.1 มาตรการของการสุ่มกลับของโครงการฯ คือ 
14.1.1 โคมไฟ  ที่ผา่นการทดสอบโดยกําหนดว่าค่าเกณฑ ์Light Output Ratio (LOR) จะต้อง

เปลี่ยนแปลงไม่เกิน ±5% ตามข้อกําหนดไว้ กฟผ.  จึงถือว่าผา่น  
14.1.2 โคมไฟ ท่ีผา่นการทดสอบโดยกําหนดว่าค่าเกณฑ ์ Light Output Ratio (LOR) 

เปลี่ยนแปลงเกิน ±5% จะทําการสุ่มตัวอย่างอีก 2 ชุด จาก 30 ชุด ซ่ึงบริษัทผู้ผลิต
จะต้องจัดเตรียมไว้ตามที่ กฟผ. แจ้งให้ทราบ และนําผลทดสอบทั้ง 3 ชุดมาหาค่าเฉลี่ย 

14.1.3 หากผลท่ีทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ± 5% ตามข้อกําหนด ทางบริษัทจะต้องยินยอมให้ กฟผ.   
ประกาศการเปล่ียนแปลงระดบัประสิทธิภาพของ โคมไฟ รุน่นั้นสู่ประชาชน 

14.1.4 ถ้าโคมไฟ ใดผลิตไม่เป็นไปตาม Specification กฟผ.พบ จะไม่นําข้ึนทดสอบและขอให้
บริษัทซ้ือคืนกลับไป ในราคาตามที่กฟผ. สุ่มซ้ือมาจากร้อนค้าทั่วไป รวมทั้งค่าดาํเนินการ
หรือทั้งน้ีแล้วแต่คณะกรรมการที่ กฟผ. จัดตั้งกําหนด 

14.2 มาตรการการสุ่มกลับทดสอบของโครงการฯ 
14.2.1 ยุติการเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โคมไฟฟ้าสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 

โดยไม่สามารถดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการส่งทดสอบ, การติดฉลากฯ, การขอ
ฉลากฯ และอ่ืน ๆ ทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปีของโคมไฟ   ในรุ่นที่สุ่มกลับ 

14.2.2 ขอให้บริษัทฯ ส่งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพที่มีอยู่ท้ังหมดให้  กฟผ. ทันที 
14.2.3 ขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร, แคตตาล็อค ที่เก่ียวข้องโดยแก้ไขให้ถูกต้องตาม

ความเป็นจริง และแจ้งรายละเอียดเพื่อให้  กฟผ. ตรวจสอบ 
14.2.4 หากบริษัทฯ ไม่ดําเนินการตามข้อ 15.2.1, 15.2.2 และ 15.2.3  กฟผ. จะยกเลิกการเข้า

ร่วมโครงการฯ และจะดําเนินการตามมาตรการที่เห็นสมควรต่อไป 
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14.2.5 โคมไฟ  ไม่เป็นไปตาม Specification สุ่มกลับทดสอบต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการทั้งหมด 

14.2.6 กฟผ. จะลงประกาศลงหนังสือพิมพ์และเว็บไซด์ของ กฟผ. ให้ประชาชนรับทราบ 
14.2.7 หากเป็นการสุ่มกลับไม่ผ่านคร้ังแรก กฟผ. จะงดไม่ให้บริษัทเข้าร่วมโครงการเฉพาะรุ่นที่

ไม่ผ่านการทดสอบสุ่มกลับ เป็นเวลา 1 ปี  
14.2.8 หากบริษัทได้ทําผิดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นคร้ังท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ 

เป็นเวลา 3 ปี เฉพาะโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงประเภทและรุ่นที่ไม่
ผ่านการทดสอบสุ่มกลับ ที่ไม่ผ่านการทดสอบสุ่มกลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การสุ่มกลับทดสอบ โคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 

ทดสอบ 
กฟผ.จ่ายค่าทดสอบ 

ผ่านเกณฑ์ เบอร์ 5  

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผลการทดสอบ ครั�งแรก 

ผ่านการสุ่มกลบัทดสอบ 
 สามารถใช้ฉลากต่อไปได้ 

บริษัทต้องซื �อคืน 
โคมไฟที  กฟผ.  

สุม่ซื �อ และ กฟผ. ดําเนินการตามข้อกําหนด
เรื องการไม่ผา่นการสุม่กลบั   

กฟผ. สุ่มซื �อ โคมไฟ 
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15 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้การดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของบริษัทผู้ผลิต/นําเข้า และ

ผู้จัดจําหน่ายโคมไฟสาํหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงท่ีเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 โคมไฟ
สําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กล่าวคือ บริษัทจะโฆษณา
ประชาสัมพันธโ์ดยอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลของโครงการฯ ได้เฉพาะโคมไฟสาํหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงที่มี
การผลิตและจาํหน่ายสู่ตลาดประเทศไทยแล้วเท่าน้ัน ท้ังน้ีเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและให้ความเป็น
ธรรมแก่บริษัทผู้ผลิต ผู้จาํหน่าย ที่เข้าร่วมโครงการฯ กฟผ. จึงได้ให้มีข้อกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธ์ฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพ ดังน้ี 

15.1 เพื่อเป็นข้อมูลว่าบริษัท ฯ ได้มีการผลิตและจําหน่ายโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรง
ออกสู่ตลาดในประเทศไทยจริง กฟผ. ขอให้บริษัทฯ ดําเนินการดังนี้ 
15.1.1 บริษัทฯ ที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต้องดําเนินการผลิตโคมไฟสําหรับหลอด

ผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงออกสู่ตลาดโดยทันที ภายในเดือนท่ีได้รับฉลากฯ จาก กฟผ. เป็น
ต้นไป โดยบริษัทฯ จะต้องแจ้งแผนการผลิต และหรือแสดงหลักฐานเอกสารที่เก่ียวข้องที่ 
กฟผ. เชื่อได้ว่ามีการผลิตและจําหน่ายสู่ตลาดประเทศไทยจริง 

15.1.2 บริษัทฯ จะต้องแจ้งรายชื่อ สถานท่ี ของผู้แทนจําหน่าย และราคาโคมไฟสําหรับหลอดผอม
เบอร์ 5 ชนิดตะแกรงรุ่นน้ันให้กับกฟผ.  

15.1.3 เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีการผลิต และจาํหน่ายโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5
ชนิดตะแกรงรุ่นดังกล่าว กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผู้แทน
จําหน่ายที่บริษัทฯ แจ้งไว้จาํนวน 3 รายเป็นอย่างน้อย   และผู้แทนจําหน่ายจะต้องสามารถ
ส่งโคมไฟสาํหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงรุ่นนั้น ๆ ให้กับ กฟผ. ได้ ในระยะเวลาที่
เหมาะสมในด้านการตลาด  

15.1.4 โคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงรุ่นที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
จะต้องมีสัดส่วนการตลาดในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 1 
(หรือที่ กฟผ. กําหนดภายหลัง) ของจํานวนโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรง
ทั้งตลาดในกลุ่ม 

15.1.5 กฟผ. มีสิทธิที่จะพิจารณา โดยใช้ข้อมูลที่ กฟผ. เช่ือว่าโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 
ชนิดตะแกรงรุ่นดังกล่าวไม่ได้มีการผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้น ๆ จริง 

15.2 บริษัทฯ สามารถนําข้อมูลของ กฟผ. ไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ได้เฉพาะโคมไฟสําหรับ
หลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงที่ได้มีการผลิตและจําหน่ายในตลาดในประเทศไทย  ตามท่ี กฟผ. ได้
กําหนดไว้ในข้อ 16.1 ข้างต้นแล้วเท่าน้ัน 

15.3 ในกรณีที่ บริษัท ไม่ได้ดําเนินการผลิตโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรง ท่ีได้ฉลากแสดง
ประสิทธิภาพจาก กฟผ. ตามข้อกําหนดหรือ บริษัทได้มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. จะแจ้ง
ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ของโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงรุ่นนั้นๆ โดยทาง
โทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน และบริษัทจะต้องดําเนินการดังน้ี 
15.3.1 บริษัทฯ จะต้องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของโคมไฟสําหรับหลอดผอม

เบอร์ 5 ชนิดตะแกรงรุ่นน้ัน  ท่ีอ้างอิงข้อมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ 
ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ ไม่ให้เผยแพร่สู่สาธารณะภายใน 2 วัน 
นับจากวันท่ี กฟผ. แจ้งโดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 
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15.3.2 บริษัทฯ จะต้องยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่นเดียวกับ ข้อ 16.3.1 สําหรับ
สื่อทางแผ่นป้ายที่ปรากฏต่อสาธารณะ ภายใน 10 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจ้งโดยโทรสาร 
และหรือจดหมายลงทะเบียน 

15.4 ในกรณีที่ บริษัทฯ ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อ 16.3.1 และหรือ 16.3.2 หรือได้ปฏิบัติตามข้อ 16.3 แล้ว
และได้มีการดําเนินการเป็นครั้งที่ 2 กฟผ. จะดําเนินการดังต่อไปน้ี 
15.4.1 กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ของบริษัทฯ ตลอดไป 
15.4.2 หาก บริษัทฯ ยังโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ต่อไป กฟผ.   จะแจ้งประกาศในหนังสือพิมพ์

เก่ียวกับการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ฯ ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร 
15.5 รูปแบบฉลากท่ีสามารถลงโฆษณาได้ 

  ให้แสดงส่วนประกอบทั้งหมดของฉลากโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงรุ่นท่ีได้รับ
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพน้ัน 

 
 

15.6 รูปแบบฉลากท่ีไม่สามารถลงโฆษณาได ้

 
 

 
 
ท้ังน้ีเป็นไปตามข้อกําหนดการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ  
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16 มาตรการสําหรบับรษัิทท่ีทําผิดหลักเกณฑ์ของโครงการฯ 
กรณีบริษัทไม่ติดฉลากหลังจากได้รับฉลากแล้ว 

บริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ติดฉลากหลังจากได้รับฉลากแล้ว  หรือไม่แจ้งชื่อรุ่น และ
จํานวนของจํานวนโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงที่จําหน่ายในท้องตลาดซ่ึง กฟผ. พบว่ามี
โคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรงรุ่นน้ันจําหน่ายอยู่  กฟผ.จะดําเนินการดังนี้ 

16.1 กฟผ.จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ และระงับการให้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเป็นระยะเวลา 
1 ปี  และไม่มีสิทธิร่วมกิจกรรมทางการตลาดที่ กฟผ.ดําเนินการ 

16.2 ในกรณีท่ีบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเป็นคร้ังท่ี 2  กฟผ.จะยกเลิก
การเข้าร่วมโครงการตลอดไป 

17 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 กฟผ. ได้จดทะเบียนเครื่องหมายแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์ 5 ต่อกระทรวงพาณิชย์ซึ่งใช้รับรอง
คุณภาพสินค้าหรือบริการวา่คุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการนั้นมีคุณภาพหรือลักษณะที่เป็นไปตาม
เงื่อนไขของโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  
 เคร่ืองหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล้วเจ้าของเคร่ืองหมายมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายที่ได้
จดทะเบียนไว้ กรณีผู้อ่ืนละเมิดในเคร่ืองหมาย เจ้าของมีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายได้ ถ้าผู้อ่ืนนํา
เคร่ืองหมายไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟ้องให้เพิกถอนได้ ทั้งน้ีฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟา้นี้มีการ
จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองต่อกระทรวงพาณิชย์ โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งอยู่เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์  ตาํบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
11130  เป็นผู้ดําเนินการ 
 ผู้ประกอบการท่ีจะได้รับเคร่ืองหมายรับรองสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 จาก กฟผ. ได้จะต้องมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

17.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน่ายโคมไฟสาํหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรง  
ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนด  มีสิทธิท่ีจะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟา้ได้จาก 
กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการอนุญาตที่ได้ให้เครื่องหมายรับรองโดยจะเก็บไว้ ณ ฝ่าย
ปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

17.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ีใช้กับโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิดตะแกรง  
โดยอาจผลิตในประเทศหรือนําเข้าจากต่างประเทศ  และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดตามเอกสาร
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 

17.3 การอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเป็นไปตามแบบและเงื่อนไขที่
กําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแห่งประเทศไทยท่ีใช้บังคับในขณะนั้น  และตามข้อกําหนดของ
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ซ่ึงกําหนดวิธีการ
ควบคุมและป้องกันการใช้เคร่ืองหมายโดยมิชอบ  ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  รวมท้ังช้ีแจงรายละเอียดของตัวสินค้าในด้าน
ประโยชน์ที่มีต่อการประหยัดพลังงานให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทําได้ 

17.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ต่อเม่ือได้รับ
อนุญาตจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฉลากประหยัด
ไฟฟ้า เบอร์ 5 ท่ีกําหนดไว้เท่าน้ัน 
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17.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องปรากฏท่ีตัวสินค้าตามหลักเกณฑ์การติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพ โดยสามารถเห็นได้ชัดเจนและต้องใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้าตามรูปแบบและสีที่กําหนดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น 

17.6 บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้อง
ยินยอมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบสถานที่ได้เสมอ เพื่อตรวจสอบว่ามีการ
ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด 

17.7 การอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจถูกเพิกถอนได้ หากผู้ได้รับอนุญาต
นําไปใช้ผิดไปจากข้อบังคับน้ี หรือเม่ือ กฟผ. ได้รับการร้องเรียนจากผู้ซื้อสินค้าหรือ กฟผ. ตรวจสอบ
ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

17.8 การแก้ไขข้อบังคับสําหรับการใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะทําได้ต่อเม่ือได้รับ
ความยินยอมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น 

17.9 ผู้ประกอบการไม่สามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเองไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นําไปติดบนโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ชนิด
ตะแกรงต้องขอรับจาก กฟผ. เท่านั้น ตามระเบียบที่กําหนด  

17.10 ผู้ที่กระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของ กฟผ. ถือเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกหรือทั้งจําทั้งปรับ กฟผ. จะ
ดําเนินการตามกฎหมายทางแพ่งและอาญาจนถึงท่ีสุด 

18 หน่วยงานและสถานท่ีติดต่อ 
18.1 ผู้รับผิดชอบ : กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า, ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า,  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
18.2 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 
18.3 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2436-8385 และ 0-2436-8387 

19 เอกสารอ้างอิง 
1.  http://www.labelno5.egat.co.th 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร์ม กฟผ. 
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- แบบแจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการ มี 1 แผ่น 
 
 

 
 

 

วันท่ี______/______/______ 

ข้อมูลเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้มีอํานาจลงนาม บริษัท/ห้างหุ้นส่วน จาํกัด 
 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)__________________นามสกุล____________________อายุ______ปี สญัชาติ________ 
อยู่บ้านเลขท่ี_________หมู่______ตรอก/ซอย____________________ถนน_______________________________ 
ตําบล/แขวง__________________อําเภอ/เขต____________________จังหวัด_______________รหัส___________ 
โทรศัพท์_____________________ต่อ_______โทรสาร_______________E-mail Address____________________ 
 

 

ข้อมูลบริษัท/ห้างหุ้นส่วน _______________________________________________________ จํากัด 
 

สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี_________หมู่______ตรอก/ซอย___________________ถนน_______________________ 
ตําบล/แขวง_________________อําเภอ/เขต______________________จังหวัด________________รหัส_________ 
โทรศัพท์____________________ต่อ_________โทรสาร_______________เว็บไซต์__________________________ 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเม่ือวันท่ี____________เดือน_______________พ.ศ.__________ทะเบียนเลขท่ี___________ 
โดยใช้ทะเบียนการค้า________________________________________ทะเบียนพาณิชย์เลขท่ี__________________ 
 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต/นําเข้า    � ผลิตและจําหน่ายเอง    � นําเข้า        � รับจ้างผลติ         � จ้างผลติ (OEM) 
 

โคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 เคร่ืองหมายการค้า_____________________________________________________ 
 
 

ผู้ประสานงานของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน จํากัด 
 

ชือ่(นาย/นาง/นางสาว)__________________นามสกลุ______________________ตําแหน่ง_____________________
โทรศัพท์___________________ต่อ______โทรสาร___________________E-mail Address____________________ 
 

ข้าพเจ้ามีความยินดีท่ีจะเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ในการ ติด
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ ข้าพเจ้าจะดําเนินการและปฏิบัติตามรายละเอียด ข้อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โคมไฟสําหรับหลอดผอม
เบอร์ 5   ในการดําเนิน ซ่ึง กฟผ. กําหนดอย่างเคร่งครัด 

 
                                              ……………………………………….. 
                  (…..……………………………….) 
                              ตําแหน่ง........................................... 
  

โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 5 โคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ โคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 55  

แบบแจ้งความจํานงเข้าร่วมโครงการ 

LUMT5-01 
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-  LUMT5-02 แบบรายการข้อมูลเพื่อขอทดสอบโคมไฟสําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 
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-  LUMT5-03 (แบบรายการข้อมูลเพื่อยืนยันผลการทดสอบโคมไฟ/ตอบรับผลทดสอบเพื่อขอฉลาก มี 1 แผ่น) 
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-  LUMT5-04 (ตารางแสดงปริมาณการผลิตเพื่อขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพโคมไฟ มี 1 แผ่น) 

    


