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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  
โคมไฟ ฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรง (Louver Luminaies) 
โคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้า (Down Light)   
 

1. บทนํา 
     โครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 

2534 โดยมอบหมายให้การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ดําเนินโครงการฯ และการไฟฟา้นคร
หลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมท้ังหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้ไฟฟา้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังคงได้รับประโยชน์และประสิทธิภาพจากการใช้
ไฟฟา้เหมือนเดิม ซ่ึงเป็นการลดปัญหาด้านการจัดหาแหล่งพลังงาน แหล่งเงินทุน อัตราค่าไฟฟา้ ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นผลสืบเน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย 

     ปัจจุบันโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าเป็นอีกอุปกรณ์หน่ึงที่ กฟผ. 
สามารถดําเนินการพัฒนาให้เป็นอุปกรณ์ไฟฟา้ท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ท้ังนี้นับตั้งแต่การเปิดตัวโครงการฯ เม่ือ 
พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าเบอร์ 5 เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย  

 
2. ชื่อโครงการ 

ตามท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ประสิทธิภาพสูง ภายใต้สัญลักษณ์ฉลากเบอร์ 5 โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายให้ กฟผ. รณรงค์ฉลาก
เบอร์ 5 ให้เป็นที่แพร่หลายพร้อมกับพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่ว
ประเทศร่วมใจกันประหยัดพลังงานและมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 

กฟผ. จึงได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ภายใต้โครงการใหญ่ 
“รักพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับการใช้พลังงานไฟฟา้ของโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลง
ชนิดฝังฝ้าแก่ประชาชน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซ้ือโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนดิ
ตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้า โดยกําหนดระดับประสิทธิภาพและให้มีการติดฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพบนโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝา้ 

3.2 เพื่อให้เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพข้ันต่ําของอุปกรณ์ไฟฟา้ 
3.3 เพื่อจูงใจและรณรงค์ให้ผู้บริโภคใช้โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้า

ท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์ 5  
3.4 ก่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าที่มี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศและมาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศ 
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4. นโยบาย 
4.1  ทําให้เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพข้ันต่ําของอุปกรณ์ไฟฟา้ 
4.2  การพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟา้ให้มีประสิทธิภาพสูง 

 

5. เป้าหมายโครงการ 
   รณรงค์และผลักดันให้ประชาชนเลือกใช้โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าที่

ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เบอร์ 5 โดยคํานึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก อันจะส่งผล
รวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติโดยรวม 

 

6. แนวทางการดําเนินโครงการ 
 โครงการเป็นภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ.สนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าทดสอบค่าพิมพ์

ฉลาก ค่าโฆษณา ประชาสมัพันธ์ ยกเว้นกรณี ผู้นําเข้า จะต้องจ่ายค่าทดสอบเอง ท้ังนี้ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2556 เป็นต้นไป (ตามหนังสือเร่ือง ขอแจ้งการเปล่ียนแปลงนโยบายในการจ่ายค่าทดสอบ 
ผลิตภัณฑ์ฯ ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2555) ประกอบด้วย 
6.1 กําหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับประสิทธิภาพของโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิด

ฝังฝ้า และดาํเนินการให้มีการติดฉลากแสดงระดบัประสิทธิภาพของโคมไฟฟลูออเรสเซนตช์นิดตะแกรง
และโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝา้ท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกําหนด 

6.2 ดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแก่ประชาชน 
6.3 ส่งเสริมให้เกิดตลาดอุปกรณไ์ฟฟา้ประสิทธิภาพสูง 

 

7. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ 
7.1 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพอันจะส่งผล

รวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 
7.2 ประชาชนมีข้อมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซ้ือโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่อง

ลงชนิดฝังฝ้าเพิ่มมากข้ึน 
7.3 สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้ในระดับหนึ่ง โดยยังคงประสิทธิภาพของการ

ใช้อุปกรณ์ไฟฟา้เช่นเดิม 
7.4 ก่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 
7.5 เป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดเงินตราออกต่างประเทศและลดการนําเข้า

เชื้อเพลิงจากต่างประเทศในการผลิตไฟฟา้ 
 

8. การดําเนินโครงการ 
8.1 จัดต้ังคณะทํางาน ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายโคมไฟฟลอูอเรสเซนต์

ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้า ผู้แทนจากสมาคมไฟฟา้แสงสวา่งแห่งประเทศไทย  
ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ปัจจุบัน คือ สถาบนัไฟฟา้และ
อิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) และ กฟผ. เพื่อพิจารณาดําเนินการให้เกิดตลาดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิด
ตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าประสิทธิภาพสูง 
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8.2 จัดทําแผนการดาํเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเป้าหมายการดาํเนินการ 
8.3 กําหนดขนาด รุ่น และรายละเอียดของโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝัง

ฝ้าที่จะดาํเนินการทดสอบโดยแบ่งประเภทโคมไฟประสิทธิภาพสูงเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
1.) โคมไฟ ฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรง (Louver Luminaies) 

1.1) โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรง ขนาด   2 x 36   W 
1.2) โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรง ขนาด   1 x 36   W 

2.) โคมไฟส่องลง (Down Light)  ชนิดฝังฝา้ 
2.1) โคมไฟส่องลง (Down Light) ประเภทหลอดเดี่ยวแนวตั้งชนิดฝังฝ้าสาํหรับหลอดคอม

แพกซ์ฟลูออเรสเซนต์ ชนิดข้ัวเกลียว E27 ดวงโคม  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขอบ
ใน(ส่วนท่ีเป็นตัวสะท้อนแสง) ระหว่าง 12-30 เซนติเมตร โดยใช้หลอดท่ีมีลูเมนไม่
น้อยกว่า 760 ลูเมน 

2.1.1) โคมไฟส่องลง (Down Light) เป็นการทดสอบด้วยหลอดขนาด 14 วัตต์ 
2.1.2) โคมไฟส่องลง (Down Light) เป็นการทดสอบด้วยหลอดขนาด 18 วัตต์ 
2.1.3) โคมไฟส่องลง (Down Light) เป็นการทดสอบด้วยหลอดขนาด 23 วัตต์ 

2.2) โคมไฟส่องลง (Down Light) ประเภทหลอดคู่แนวนอนชนิดฝังฝ้าสาํหรับหลอดคอม
แพกซ์ฟลูออเรสเซนต์ ชนิดข้ัวเกลียว G23 ดวงโคม  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขอบ
ใน(ส่วนท่ีเป็นตัวสะท้อนแสง) ระหว่าง 12-30 เซนติเมตร โดยใช้หลอดท่ีมีลูเมนไม่
น้อยกว่า 760 ลูเมน 

 2.2.1) โคมไฟส่องลง (Down Light) เป็นการทดสอบด้วยหลอดขนาด 13 วัตต์ 
 2.2.2) โคมไฟส่องลง (Down Light) เป็นการทดสอบด้วยหลอดขนาด 18 วัตต์ 
 2.2.3) โคมไฟส่องลง (Down Light) เป็นการทดสอบด้วยหลอดขนาด 26 วัตต์ 

8.4 สุ่มตัวอย่างจากบริษัทผู้ผลิตฯ และส่งหน่วยงานที่ดําเนินการทดสอบ  
8.5 ดําเนินการทดสอบและแจ้งผลการทดสอบโดยหน่วยงานทดสอบ 
8.6 การจัดระดับประสิทธิภาพ และแจ้งผลทดสอบโดย กฟผ. 
8.7 จัดทําและส่งมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
8.8 การรณรงค์ และจูงใจประชาชนให้ใช้โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝัง

ฝ้าประสิทธิภาพสูง 
8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 

9. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
การดําเนินการคร้ังแรกจัดให้มีการประชุมเม่ือ พ.ศ. 2547 การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย โดย

ความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต / นําเข้า และผู้จัดจาํหน่ายโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลง
ชนิดฝังฝ้า สมาคมไฟฟา้แสงสว่างแห่งประเทศไทย และสมอ. เข้าร่วมประชุม จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2550) เปน็
ระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี และยังคงดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 

10. ขั้นตอนการขอเข้ารว่มโครงการ 
10.1 บริษัทต้องยื่นแบบแจ้งความจาํนงและต้องกรอกรายละเอียดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรง

หรือโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าในแบบฟอร์ม     ของ  กฟผ. พร้อมทั้ง จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
พิจารณา  ดังนี้  
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แบบฟอร์ม กฟผ. (สามารถดูได้ในภาคผนวก) 
เอกสารประกอบ 
-  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4, รง.2) 
-  ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบรับรองจาก  กรมโรงงาน 
- ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) 
- หนังสือรับรองฯ  การเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด 

10.2 บริษัทจะต้องส่งตัวอย่างโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงหรือโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้า รุ่นละ 2 
โคม ซ่ึงสมาคมไฟฟา้แสงสวา่งแห่งประเทศไทย จะเก็บตัวอย่างไว้อ้างอิง 1 โคม และส่งคืนบริษัท 
1 โคม 

10.3 หน่วยงานทดสอบโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงหรือโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าตามมาตรฐาน 
CIE Standard, TIEA-GD003.2003 และมาตรฐานการประกวดโคมไฟฟา้ประสิทธิภาพสงู 

10.4 หน่วยงานทดสอบแจ้งผลทดสอบโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงหรือโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้า
ให้ สมาคมไฟฟ้าแสงสวา่งแห่งประเทศไทย ทราบ 

10.5  สมาคมไฟฟา้แสงสวา่งแห่งประเทศไทย แจ้งผลทดสอบให้  กฟผ. ทราบ 
10.6 กฟผ. ให้ผู้ประกอบการยืนยันผลและขอฉลากตามเอกสาร กฟผ. (LUX1,LUX2) บริษัทจะต้องตอบ

รับผลการทดสอบทุกคร้ังที่มีการแจ้งผล จาก กฟผ. ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับผลทดสอบ 
10.7 กฟผ. สั่งพิมพ์ฉลากตามแบบรายการตอบรับผลการทดสอบโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงหรือ

โคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้า (LUX1)   และตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข้าเพื่อขอรับฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพ (LUX2) 

10.8 บริษัทรับมอบฉลาก 
10.9 ข้อปฏิบัติในการรับฉลากหลังจากผ่านการทดสอบ 

10.9.1 หลังจากได้รับฉลาก บริษัทผู้ผลิตจะต้องติดฉลากโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและ
โคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าในรุ่นนั้นๆภายในระยะเวลา 1 เดือน    

10.9.2 กรณีที่ กฟผ. ได้จัดทําฉลากตามท่ีบริษัทแจ้งสั่งพิมพฉ์ลาก แต่บริษัทไม่มารับฉลากภายใน 
15 วันทําการ บรษิัทจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จา่ยในการจัดทําฉลากทั้งหมด  

10.9.3 กรณีที่ กฟผ. ได้จัดทําฉลากตามที่บริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลาก แต่บริษัทต้องการเปลี่ยนชื่อรุ่น 
ให้บริษัททําหนังสือเพื่อเปลี่ยนชื่อรุ่นหรือมีความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากบริษัท ซ่ึงบริษัท
จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จา่ยในการจัดทําฉลากท่ี กฟผ. จดัพิมพ์แล้วท้ังหมด  

10.9.4 หลังจากได้รับฉลากแล้วแต่บริษัทไม่มีการผลิตหรือทดสอบผ่านแล้วไม่ขอฉลาก บริษัท
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าทดสอบและค่าจัดทําฉลากทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 
 
 

ขั้นตอนการขอเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  
(โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้า) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ตอบรับผลการทดสอบแบบ LUX1 
และแจ้งแผนการผลิตรายเดอืน แบบ LUX2 

(Testing result approval)  

บริษัทยื่นแบบแจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการ และเอกสารประกอบด้วย 
หรือ รง.4,  ภ.พ.20, หนังสอืรับรอง ก.พาณชิย์, บริษัทส่งตัวอย่างโคมไฟฟลูออเรสเซนต์

ชนิดตะแกรงหรือโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าจํานวน 2 โคม  
ให้สมาคมแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

สมาคมแสงสว่างแห่งประเทศไทยส่งตัวอย่าง ให้หน่วยงานทดสอบ 
 

ทดสอบโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงหรือโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าโดย
หน่วยงานทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 236  (Testing) 

หน่วยงานทดสอบแจ้งผลการทดสอบให ้สมาคมแสงสว่างแห่งประเทศไทย 
ทราบ (Testing report) 

สมาคมแสงสว่างแห่งประเทศไทย   แจ้งผลการทดสอบให ้กฟผ. ทราบ 
 

บริษัทรับมอบฉลาก 

กฟผ. สั่งพิมพ์ฉลากตามขอ้มลูในแบบยืนยันชือ่และขนาดหลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต์ตามแบบ LUX1 และ LUX2 
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11. การส่งโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าเพ่ือ

ทดสอบค่าประสิทธิภาพในการเข้าร่วมโครงการ 
11.1 จะส่งโคมเข้าทดสอบก่ีประเภทก็ได้ และในแต่ละประเภทจะส่งก่ีรุ่นก็ได้ โดยในแต่ละรุ่นต้องส่ง

ตัวอย่าง 2  โคม หากผ่านเกณฑ์ฯ สมาคมจะเก็บโคมไว้อ้างอิง 1 โคม และส่งคืนผู้สมัคร 1 โคม 
11.2 โคมที่ส่งเข้าทดสอบต้องผลิตในประเทศไทย และมีเอกสารแสดงชื่อรุ่น Drawing , รายละเอียดของ

วัสดุที่ใช้ผลิตและหนังสือรับประกันอายุการให้งานของวัตถุดิบ 
11.3 อัตราค่าทดสอบ  20,000 บาท โดยผู้ประกอบการจา่ยให้สมาคมฯ 
11.4 ข้ันตอนและเงื่อนไขการชําระค่าทดสอบ  

           ข้าพเจา้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขและเกณฑ์การทดสอบของสมาคมฯ พร้อมกันน้ีได้ 
       ชําระเงินจํานวน.......................................บาท (.........................................................................) 
           ชําระเป็นเงินสดท่ีสมาคมไฟฟา้แสงสวา่งประเทศไทยโอนเงิน  
  เข้าบัญชีฝากออมทรัพย์ เลขท่ี 091 – 1 – 06644 – 9 
             ชื่อบัญชี สมาคมไฟฟา้แสงสวา่งแห่งประเทศไทย 
              ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยการไฟฟา้นครหลวง(เพลินจิต) 

 

12. การทดสอบโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้า
ตามมาตรฐาน มอก.236 
12.1 โคมไฟ ฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรง (Louver Luminaies) 

12.1.1  Light Output Ratio (LOR) ไม่ต่ํากวา่ 80% 
12.1.2  ผ่านค่าแสงบาดตา Grade A ท่ี 500 Lux ตาม Luminance Curve, CIE Standard 
12.1.3  ค่าสัมประสิทธ์การใช้งานของแสง (Utilization Factor, UF) ท่ีค่า Kr= 1.5, 2.0, 2.5 ตอ้ง

ไม่ต่ํากวา่ 0.65,0.70,0.75 ตามลําดับเม่ือกําหนดค่า Room Reflectance เป็น 
C/W/F=0.7/0.5/0.2 

12.1.4 โคมขนาด 2 x 36 W เม่ือใช้โคมไม่เกิน 15 โคม แล้วได้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 
500 Lux  
 โคมขนาด 1 x 36 W เม่ือใช้โคมไม่เกิน 18  โคม แล้วได้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยไม่ต่าํกว่า 
300 Lux โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
12.1.4.1 ติดต้ังในห้องขนาด  9m.x12m.x 2.75 m., C/W/F =0.7/0.5/0.2 , W/P=0.7 

m., LLf =0.8 , Lamp – Lumen = 3250 lm 
12.1.4.2 ห้องมีค่า Uniformity , Emin/Eavg > 0.7 , Emin/Emax > 0.6 
12.1.4.3 การวางตําแหน่งวัดค่าความสอ่งสว่าง จะวางห่างผนังห้อง 0.5 m และ   วัดทุก 

ๆ 0.5 m 
12.1.4.4 ลักษณะทดสอบเป็นแบบ Open space ใช้โปรแกรม Lumen Micro ในการ

ทดสอบ 
12.2 โคมไฟส่องลง (Down Light) ชนิดฝังฝา้ 

12.2.1 อัตราส่วนแสงจากโคม (Total Light Output Ratio) 
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12.2.1 ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 65% สําหรับหลอดเดี่ยวแนวตั้ง 
12.2.2 ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 65% สําหรับหลอดคู่แนวนอน 

12.2.2 มุมกระจายแสงที่ออกจากดวงโคมต้องไม่เกิน 65o  
12.2.3 ค่าความส่องสวา่งสูงสดุอยู่ระหว่างมุม 15o- 35o ค่าความส่องสว่างดวงโคมท่ีคํานวณได้ค่า

ความสมํ่าเสมอของความส่องสว่างสูงกวา่ถือว่าดีกวา่ 
12.2.4 ค่าความสมํ่าเสมอของความส่องสว่าง (Emin/Eavg) โดยคํานวณจากค่าความส่องสวา่งต่ําสุด

ต่อค่าเฉลี่ย (Emin/Eavg) ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.7 
12.2.5 การประเมินแสงบาดตาโดยวิธี UGR (Unified Glare Rating) เม่ือมีการคํานวณค่า UGR 

ของระบบแสงสว่างจะต้องมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 19 โดยดวงโคมที่มีค่า UGR ต่ํากว่าถือว่าดีกวา่ 
12.2.6 หลังจาก 4 ชั่วโมงแล้ว ค่าการส่องสว่างโดยรวม (Luminous flux,lm) ต้องไม่ลดลงเกิน

กว่า 5% สําหรับหลอดเดี่ยวแนวตั้ง และไม่เกิน 10% สําหรับหลอดคู่แนวนอน เม่ือเทียบ
กับค่าเร่ิมต้นแล้ว โคมท่ีมีค่าการส่องสวา่งโดยรวม (Luminous flux) ที่มีเปอร์เซนต์การ
ลดลงของ Flux น้อยกว่าถือว่าดีกว่า 

12.2.7 ค่าความส่องสวา่ง 
12.2.7.1 เม่ือติดต้ังดวงโคมประเภทชนิดหลอดเด่ียวแนวตั้งสําหรับหลอดไฟขนาด 14, 18 

และ 23 วัตต์ กําหนดค่าพารามิเตอร์และคํานวณตามวิธีการที่กําหนด จะต้องมี
ค่าไม่น้อยกว่า 250, 350 และ 450 ลักซ์ ตามลําดับ ดวงโคมที่มีค่าความส่อง
สว่างสูงกวา่ถือว่าดีกวา่ 

12.2.7.2 เม่ือติดต้ังดวงโคมประเภทชนิดหลอดคู่แนวนอนสําหรับหลอดไฟขนาด 13, 18 
และ 26 วัตต์ กําหนดค่าพารามิเตอร์และคํานวณตามวิธีการที่กําหนด จะต้องมี
ค่าไม่น้อยกว่า 430, 630 และ 1,130 ลักซ์ ตามลําดับ ดวงโคมที่มีค่าความส่อง
สว่างสูงกวา่ถือว่าดีกวา่ 

12.2.8 ผลท่ีได้จากการทดสอบ จะนํามาคํานวณหาค่าตา่งๆ ได้แก่ ค่าความส่องสวา่ง, ค่าความ
สมํ่าเสมอของความส่องสว่าง(Emin/Eavg) และค่าแสงบาดตา โดยใช้ซอฟท์แวร์ DIALUX ซ่ึง
กําหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีใช้ในการคํานวณ ดังนี้ 

12.2.8.1 ขนาดห้อง กว้าง x ยาว x สูง = 10 x 10 x 2.8 เมตร สําหรับหลอดเดี่ยวแนวตั้ง
และหลอดคู่แนวนอน 

12.2.8.2 สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของพื้นผิวต่างๆ (เพดาน: ผนัง:พื้น) = 0.7 : 0.5 : 
0.2 

12.2.8.3 กําหนดค่า Maintenance Factor = 1 
12.2.8.4 กําหนดจุดที่ทําการคํานวณที่ระดับพื้น ระยะห่างระหว่างแต่ละจุดทั้งในแนว

กว้างและแนวยาวคือ 1 เมตร โดยจุดเริ่มต้นวัดจากมุมห้อง ซ่ึงอยู่ห่างผนังทั้ง
สองด้าน 0.5 เมตร 

12.2.8.5 ติดตั้งดวงโคมจํานวน 49 จุด (ตามแนวกวา้ง 7 แถว ตามแนวยาว 7 แถว) แต่
ละจุดห่างกัน 1.4 เมตร ทั้งในแนวกว้างและแนวยาว โดยจดุแรกวัดจากมุมห้อง 
ซ่ึงอยู่ห่างจากผนังท้ังสองด้าน 0.8 เมตร 

หมายเหตุ :  1. การประเมินแสงบาดตาโดยวิธี UGR (Unified Glare Rating) เม่ือมีการคํานวณค่า UGR
ของ ระบบแสงสว่างจะต้องมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 22  โดยดวงโคมที่มีค่า UGR ต่ํากว่าถือว่า
ดีกว่า 
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 2. ค่า UGR ของระบบแสงสว่างจะต้องมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 22 (พื้นท่ีอาคารทั่วไป ได้แก่ ห้องพัก
, ห้องนอน, ห้องอาหาร, ทางเข้าอาคาร เป็นต้น) ตามร่างมาตรฐานระดับความส่องสว่าง
ภายในอาคาร สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

 
13. การกําหนดระดับประสิทธิภาพ 

13.1.  เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ เบอร์ 5 โคมไฟ ฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรง (Louver Luminaies)
  

 

13.2  เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ เบอร์ 5 โคมไฟส่องลง (Down Light) ชนิดฝังฝ้า 

แบบโคมไฟฟ้า 
เกณฑ์ประสทิธิภาพ 

Light Output Ratio  
LOR % 

มุมกระจายแสงที่ออก 
ต้องไม่เกิน 65o 

ค่าความส่องสว่าง  
(เฉลี่ย) Lux 

หลอดเด่ียวแนวต้ังขั้วเกลียว E27 

1 x 14 W 
≥ 65 ผ่าน 

≥ 250 
1 x 18 W ≥ 350 
1 x 23 W ≥ 450 

หลอดคู่แนวนอนขั้ว G23 

2 x 13 W 
≥ 65 ผ่าน 

≥ 430 
2 x 18 W ≥ 630 
2 x 26 W ≥ 1130 

 

 
 
 
 
 
 

แบบโคม
ไฟฟา้ 

เกณฑ์ประสิทธิภาพ 

LOR% 
ค่าแสงบาดตา 

Grade A ที่ 500 Lux 
ค่า Utilization Factor  

(U.F.) 
ค่าความส่องสวา่ง  

(เฉลี่ย) Lux 
1 x 36W 

≥ 80 ผ่าน ผ่าน 
≥ 300 

2 x 36W ≥ 500 
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14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
14.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรง  
        (Louver Luminaies) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4 ขนาดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟา้ 
ประเภทโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรง เกณฑ์พลังงาน 2005 (ขนาดจริง:กว้าง 25 มม.  สูง 30 มม.) 

 14.2  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพโคมไฟส่องลง (Down Light) ชนิดฝังฝ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 5 ขนาดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟา้ 
ประเภทโคมไฟส่องลงเกณฑ์พลังงาน 2006 (ขนาดจริง:กว้าง 25 มม.  สูง 30 มม.) 

 

ส่วนที� 1 

ส่วนที� 2 

ส่วนที� 3 

ส่วนที� 1 

ส่วนที� 2 

ส่วนที� 3 
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ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝัง
ฝ้าเกณฑ์พลังงาน ปี 2005 และ 2006 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

 
ส่วนที่ 1 เป็นแถบโค้งครึ่งวงกลมพื้นสีเขียว  แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับท่ี 1 (ต่าํ) 

ถึง 5 (ดีมาก)  หากโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝา้ได้ระดับ
ประสิทธิภาพใด  ตัวเลขและช่องที่ระบุระดับนั้นจะเป็นสีแดง  โดยตําแหน่งจุดศูนย์กลางของ
แถบโค้งคร่ึงวงกลมนี้จะมีตัวเลข ”5” สีขาวอยู่ภายในวงกลมสีแดงขอบดํา  เพื่อย้ําระดบั
ประสิทธิภาพอย่างชัดเจน และ ระบุเกณฑ์พลังงานปี 2005 สาํหรับโคมไฟฟลูออเรสเซนต์
ชนิดตะแกรงและชนิดฝังฝ้า และ 2006 โคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้า ใต้แถบโค้งคร่ึงวงกลม
ด้านขวา 

 
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของข้อมูลตัวเลขและตัวอักษรสีดําบนพื้นสีเหลืองพร้อมสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน   

ซ่ึงระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 
1. เกณฑ์พลังงานปี 
2. เคร่ืองหมายการค้า 
3. รุ่น 
4.  ผ่านค่าแสงบาดตา เกรด A ที่ 500 ลักซ์ 
5. ประสิทธิภาพของโคมไฟฟ้า (ร้อยละ) 
6. ค่าไฟฟา้ต่อปี (บาท/ตร.ม./100 ลักซ์/ปี) 
 

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

 
14.3 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

  บริษัทจะต้องติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ บนกล่องผลิตภัณฑ์   โดยสามารถเห็นข้อมูลบน
ฉลากได้อย่างชัดเจน โคมละ 1 ดวงดังแสดงในรูป 
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15. การสุ่มกลับทดสอบโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลง
ชนิดฝังฝ้าท่ีได้รับฉลาก เบอร์ 5 
 หลังจากโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าที่ติดฉลากออกสู่ตลาด กฟผ.  จะ
ดําเนินการสุ่มโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าที่ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
เพื่อนาํกลับมาทดสอบที่หน่วยงานทดสอบ  ซ่ึงผลทดสอบ จะต้องเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 5 และจะต้องอยู่
ในเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพเดิม  

15.1 มาตรการของการสุ่มกลับของโครงการฯ คือ 
15.1.1  โคมไฟ  ท่ีผ่านการทดสอบโดยกําหนดว่าค่าเกณฑ์ Light Output Ratio (LOR) จะต้อง

เปลี่ยนแปลงไม่เกิน ±5% ตามข้อกําหนดไว้ กฟผ.  จึงถือว่าผา่น  
15.1.2 โคมไฟ ที่ผ่านการทดสอบโดยกําหนดว่าค่าเกณฑ์ Light Output Ratio (LOR) 

เปลี่ยนแปลงเกิน ±5% จะทาํการสุ่มตัวอย่างอีก 2 ชุด จาก 30 ชุด ซ่ึงบริษัทผู้ผลิตจะต้อง
จัดเตรียมไว้ตามที่ กฟผ. แจ้งให้ทราบ และนําผลทดสอบท้ัง 3 ชุดมาหาค่าเฉลี่ย 

15.1.3 หากผลท่ีทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ± 5% ตามข้อกําหนด ทางบริษัทจะต้องยินยอมให้ กฟผ.   
ประกาศการเปลี่ยนแปลงระดบัประสิทธิภาพของ โคมไฟ รุน่นั้นสู่ประชาชน 

15.1.4 ถ้าโคมไฟ ใดผลิตไม่เป็นไปตาม Specification กฟผ.พบ จะไม่นําข้ึนทดสอบและขอให้
บริษัทซ้ือคืนกลับไป ในราคาตามท่ีกฟผ. สุ่มซ้ือมาจากร้อนค้าทั่วไป รวมทั้งค่าดาํเนินการ
หรือทั้งนี้แล้วแต่คณะกรรมการที่ กฟผ. จัดตั้งกําหนด 

15.2 มาตรการการสุ่มกลับทดสอบของโครงการฯ 
15.2.1 ยุติการเข้าร่วมโครงการประชาร่วมใจ ใช้โคมไฟ  ประหยัดไฟฟ้า โดยไม่สามารถดําเนินการใด 

ๆ เกี่ยวกับการส่งทดสอบ, การติดฉลากฯ, การขอฉลากฯ และอื่น ๆ ทั้งหมดเป็น
เวลา 1 ปีของโคมไฟ   ในรุ่นท่ีสุ่มกลับ 

15.2.2 ขอให้บริษัทฯ ส่งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพที่มีอยู่ท้ังหมดให้  กฟผ. ทันที 
15.2.3 ขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร, แคตตาล็อค ที่เก่ียวข้องโดยแก้ไขให้ถูกต้องตามความ

เป็นจริง และแจ้งรายละเอียดเพื่อให้  กฟผ. ตรวจสอบ 
15.2.4 หากบริษัทฯ ไม่ดําเนินการตามข้อ 15.2.1, 15.2.2 และ 15.2.3  กฟผ. จะยกเลิกการเข้า

ร่วมโครงการฯ และจะดําเนินการตามมาตรการที่เห็นสมควรต่อไป 
15.2.5 โคมไฟ  ไม่เป็นไปตาม Specification สุ่มกลับทดสอบต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการทั้งหมด 
15.2.6 กฟผ. จะลงประกาศลงหนังสือพิมพ์และเว็บไซด์ของ กฟผ. ให้ประชาชนรับทราบ 
15.2.7 หากเป็นการสุ่มกลับไม่ผ่านครั้งแรก กฟผ. จะงดไม่ให้บริษัทเข้าร่วมโครงการเฉพาะรุ่นท่ีไม่

ผ่านการทดสอบสุ่มกลับ เป็นเวลา 1 ปี  
15.2.8 หากบริษัทได้ทําผิดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ 

เป็นเวลา 3 ปี เฉพาะโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้า
ประเภทและรุ่นที่ไม่ผ่านการทดสอบสุ่มกลับ ท่ีไม่ผ่านการทดสอบสุ่มกลับ 
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16.การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 เพื่อให้การดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของบริษัทผู้ผลิต/นําเข้า 
และผู้จัดจําหน่ายโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าที่เข้ารว่มโครงการฉลากประหยัด
ไฟฟา้ เบอร์ 5 โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝา้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ กล่าวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลของโครงการฯ ได้เฉพาะโคมไฟฟลูออ
เรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าที่มีการผลิตและจําหน่ายสู่ตลาดประเทศไทยแล้วเท่านั้น ท้ังนี้
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและให้ความเป็นธรรมแก่บริษัทผู้ผลิต ผู้จําหน่าย ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ กฟผ. 
จึงได้ให้มีข้อกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ดังนี ้

การสุ่มกลับทดสอบ โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้า เบอร์ 5 

 
กฟผ. สุ่มซ้ือ  

โคมไฟ 
 

ทดสอบ 
กฟผ.จ่ายค่าทดสอบ 

 ค่าประสิทธิภาพพลังงาน 
 อยู่ในเกณฑ์เบอร์ 5  

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผลการทดสอบ คร้ังแรก 

สุ่มจาก
โรงงาน 2 ชุด 

ทดสอบ ชดุท่ี 2 และ 3  
บริษัทฯจ่ายค่าทดสอบ 

บริษัทต้องซ้ือคืน 
โคมไฟ 

ท่ี กฟผ. สุม่ซ้ือ 

บริษัท มารับคืน 
โคมไฟ 

เคร่ืองท่ี 2 และ 3 

เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 5  
(-5%) 

ไม่ผ่าน 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ 3 ชุด 

ผ่าน 

ผ่านการสุ่มกลับทดสอบ 

ค่าประสิทธิภาพพลังงาน 
อยู่ในเกณฑ์เบอร์ 5  

 

ไมผ่่านการสุม่กลับทดสอบ 
ต้องปฏิบตัติามข้อกําหนดโครงการ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

บริษัทต้องยินยอมให้ กฟผ.
เปลี่ยนค่าหน้าฉลาก 

 เปล่ียนแปลงไม่เกิน
ร้อยละ 5 (-5%) 
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16.1 เพื่อเป็นข้อมูลว่าบริษัท ฯ ได้มีการผลิตและจําหน่ายโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟ
ส่องลงชนิดฝังฝ้าออกสู่ตลาดในประเทศไทยจริง กฟผ. ขอให้บริษัทฯ ดําเนินการดังนี้ 
16.1.1 บริษัท ฯ ที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต้องดําเนินการผลิตโคมไฟฟลูออเรส

เซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าออกสู่ตลาดโดยทันที ภายในเดือนท่ีได้รับ
ฉลากฯ จาก กฟผ. เป็นต้นไป โดยบริษัท ฯ จะต้องแจ้งแผนการผลิต และหรือแสดง
หลักฐานเอกสารที่เก่ียวข้องที่ กฟผ. เช่ือได้ว่ามีการผลิตและจําหน่ายสู่ตลาดประเทศไทย
จริง 

16.1.2 บริษัท ฯ จะต้องแจ้งรายชื่อ สถานที่ ของผู้แทนจําหน่าย และราคาโคมไฟฟลูออเรสเซนต์
ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้ารุ่นน้ันให้กับกฟผ.  

16.1.3  เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า บริษัท ฯ มีการผลิต และจําหน่ายโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิด
ตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้ารุ่นดังกล่าว กฟผ. จะดาํเนินการสาํรวจตลาด โดย
สํารวจจากรายชื่อผู้แทนจําหน่ายที่บริษัท ฯ แจ้งไว้จาํนวน 3 รายเป็นอย่างน้อย   และ
ผู้แทนจําหน่ายจะต้องสามารถส่งโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลง
ชนิดฝังฝ้ารุ่นนั้น ๆ ให้กับ กฟผ. ได้ ในระยะเวลาที่เหมาะสมในด้านการตลาด  

16.1.4  โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้ารุ่นที่ได้รับฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพ จะต้องมีสัดส่วนการตลาดในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในสัดส่วน
มากกว่าร้อยละ 1 (หรือที่ กฟผ. กําหนดภายหลัง) ของจํานวนโคมไฟฟลูออเรสเซนต์
ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าท้ังตลาดในกลุ่ม 

16.1.5 กฟผ. มีสิทธิที่จะพิจารณา โดยใช้ข้อมูลที่ กฟผ. เชื่อว่าโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรง
และโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้ารุ่นดังกล่าวไม่ได้มีการผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลา
นั้น ๆ จริง 

16.2 บริษัท ฯ สามารถนําข้อมูลของ กฟผ. ไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ได้เฉพาะโคมไฟฟลูออเรส
เซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าท่ีได้มีการผลิตและจําหน่ายในตลาดในประเทศไทย  
ตามท่ี กฟผ. ได้กําหนดไว้ในข้อ 16.1 ข้างต้นแล้วเท่านั้น 

16.3 ในกรณีท่ี บริษัท ไม่ได้ดําเนินการผลิตโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้า 
ท่ีได้ฉลากแสดงประสิทธิภาพจาก กฟผ. ตามข้อกําหนดหรือ บริษัทได้มีการยกเลิกการผลิตใน
ภายหลัง กฟผ. จะแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ของโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคม
ไฟส่องลงชนิดฝังฝ้ารุ่นน้ันๆ โดยทางโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน และบริษัทจะต้อง
ดําเนินการดังนี้ 
16.3.1 บริษัท ฯ จะต้องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของโคมไฟฟลูออเรสเซนต์

ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้ารุ่นนั้น  ท่ีอ้างอิงข้อมูลของ กฟผ. หรือ ที่ กฟผ. 
ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ ไม่ให้เผยแพร่สู่
สาธารณะภายใน 2 วัน นับจากวันที่ กฟผ. แจ้งโดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 

16.3.2 บริษัท ฯ จะต้องยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ ์เช่นเดียวกับ ข้อ 16.3.1 
สําหรับสื่อทางแผ่นป้ายที่ปรากฏต่อสาธารณะ ภายใน 10 วนั นับจากวันที่ กฟผ. แจ้งโดย
โทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน 

16.4 ในกรณีท่ี บริษัท ฯ ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อ 16.3.1 และหรือ 16.3.2 หรือได้ปฏิบัติตามข้อ 16.3 แล้ว
และได้มีการดําเนินการเป็นคร้ังที่ 2 กฟผ. จะดําเนินการดังต่อไปนี้ 

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

 16.5 รูปแบบฉลากที่สามารถลงโฆษณาได้ 
  ให้แสดงส่วนประกอบทั้งหมดของฉลากโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิด
ฝังฝ้ารุ่นท่ีได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.6 รูปแบบฉลากที่ไม่สามารถลงโฆษณาได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท้ังน้ีเป็นไปตามข้อกําหนดการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ  
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17. มาตรการสําหรบับริษัทท่ีทําผิดหลักเกณฑ์ของโครงการฯ 
กรณีบริษัทไม่ติดฉลากหลังจากได้รับฉลากแล้ว 

บริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ติดฉลากหลังจากได้รับฉลากแล้ว  หรือไม่แจ้งชื่อรุ่น และ
จํานวนของจํานวนโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าท่ีจําหน่ายในท้องตลาด
ซ่ึง กฟผ. พบว่ามีโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้ารุ่นน้ันจําหน่ายอยู่  กฟผ.
จะดําเนินการดังนี้ 

17.1 กฟผ.จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ และระงับการให้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเป็น
ระยะเวลา 1 ปี  และไม่มีสิทธิร่วมกิจกรรมทางการตลาดที่ กฟผ.ดําเนินการ 

17.2 ในกรณีท่ีบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเป็นครั้งท่ี 2  กฟผ.จะ
ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการตลอดไป 

 

18. ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 กฟผ. ได้จดทะเบียนเครื่องหมายแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์ 5 ต่อกระทรวงพาณิชย์ซ่ึงใช้รับรอง
คุณภาพสินค้าหรือบริการวา่คุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการนั้นมีคุณภาพหรือลักษณะที่เป็นไปตาม
เงื่อนไขของโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  
 เคร่ืองหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล้วเจ้าของเคร่ืองหมายมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายที่ได้
จดทะเบียนไว้ กรณีผู้อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจ้าของมีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายได้ ถ้าผู้อ่ืนนํา
เคร่ืองหมายไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟ้องให้เพิกถอนได้ ทั้งนี้ฉลากแสดงระดับประสิทธภิาพอุปกรณ์ไฟฟ้านี้มีการ
จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองต่อกระทรวงพาณิชย์ โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายให้การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ต้ังอยู่เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์  ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
11130  เป็นผู้ดําเนินการ 
 ผู้ประกอบการท่ีจะได้รับเคร่ืองหมายรับรองสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 จาก กฟผ. ได้จะต้องมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน่ายโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟ
ส่องลงชนิดฝังฝ้า  ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด  มีสิทธิท่ีจะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้าได้จาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการอนุญาตท่ีได้ให้เคร่ืองหมายรับรองโดยจะ
เก็บไว้ ณ ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้านี้ใช้กับโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและโคมไฟ
ส่องลงชนิดฝังฝ้า  โดยอาจผลิตในประเทศหรือนําเข้าจากต่างประเทศ  และเป็นไปตามเงื่อนไขที่
กําหนดตามเอกสารโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 

18.3 การอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเป็นไปตามแบบและเงื่อนไขที่
กําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแห่งประเทศไทยท่ีใช้บังคับในขณะนั้น  และตามข้อกําหนดของ
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ซ่ึงกําหนดวิธีการ
ควบคุมและป้องกันการใช้เคร่ืองหมายโดยมิชอบ  ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินค้าในด้าน
ประโยชน์ที่มีต่อการประหยัดพลังงานให้มากท่ีสุดเท่าที่จะสามารถกระทําได้ 
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18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ต่อเม่ือได้รับ
อนุญาตจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และปฏิบัติตามเง่ือนไขของโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ท่ีกําหนดไว้เท่าน้ัน 

18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องปรากฏที่ตัวสินค้าตามหลักเกณฑ์การติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพ โดยสามารถเห็นได้ชัดเจนและต้องใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้าตามรูปแบบและสีท่ีกําหนดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น 

18.6 บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้อง
ยินยอมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบสถานที่ได้เสมอ เพื่อตรวจสอบว่ามีการ
ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด 

18.7  การอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจถูกเพิกถอนได้ หากผู้ได้รับ
อนุญาตนําไปใช้ผิดไปจากข้อบังคับนี้ หรือเม่ือ กฟผ. ได้รับการร้องเรียนจากผู้ซ้ือสินค้าหรือ กฟผ. 
ตรวจสอบท้ังในด้านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

18.8  การแก้ไขข้อบังคับสําหรับการใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะทําได้ต่อเม่ือได้รับ
ความยินยอมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น 

18.9 ผู้ประกอบการไม่สามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเองไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นําไปติดบนโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรงและ
โคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้าต้องขอรับจาก กฟผ. เท่านั้น ตามระเบียบท่ีกําหนด  

18.10 ผู้ที่กระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของ กฟผ. ถือเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกหรือท้ังจําท้ังปรับ กฟผ. จะ
ดําเนินการตามกฎหมายทางแพ่งและอาญาจนถึงท่ีสุด 

 
19. หน่วยงานและสถานท่ีติดต่อ 

19.1 ผู้รับผิดชอบ : กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า, 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.  http://www.labelno5.egat.co.th 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร์ม กฟผ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 

- แบบแจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการ มี 2 แผ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - แบบแจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการ แผ่นที่ 2 
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-  LUX 1 (แบบรายการข้อมูลเพื่อยืนยันผลการทดสอบโคมไฟ/ตอบรับผลทดสอบเพื่อขอฉลาก มี 1 แผ่น) 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  LUX 2 (ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข้าเพื่อขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพโคมไฟ มี 1 แผ่น) 
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