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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ าเบอร# 5  
หลอด LED (Light Emitting Diode) 
1. บทนํา 

  รัฐบาลได�มีนโยบายส�งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน รณรงค�ให�ประชาชนรู�คุณค�าและใช�ไฟฟ'าอย�าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป,นมาตรการท้ังให�ระดับหน�วยงานและประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟ'า
ฝ2ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองค�การของรัฐ ซ่ึงมีบทบาทอย�างชัดเจนในการมีส�วนร�วมรับผิดชอบต�อ
สิ่งแวดล�อมและสังคม จึงได�ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาอุปกรณ�ประสิทธิภาพสูง สําหรับติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า ภายใต�โครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5   

  ด�วยกระทรวงพลังงานได�มอบหมายให� กฟผ. ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า โดยมี
จุดมุ�งหมายให�การใช�ไฟฟ'าของประเทศเป,นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการใช�
พลังงานโดยรวมของประเทศ ด�วยการติดฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 เพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมให�มีการผลิต 
นําเข�า จําหน�าย เพ่ือให�เกิดการเลือกใช�อุปกรณ�ไฟฟ'าประสิทธิภาพสูง จนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�
ไฟฟ'า (ฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 หรือ ฉลากเบอร� 5) เป,นท่ีเชื่อถือและรู�จักกันแพร�หลายในปBจจุบัน 

   ในปC 2555 กฟผ. มีแผนงานท่ีจะให�หลอด LED เป,นอีกหนึ่งอุปกรณ�ไฟฟ'าท่ีเข�าร�วมโครงการฉลากประ 
หยัดไฟฟ'าเบอร� 5 กฟผ. จึงจัดทําประกาศเชิญร�วมประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 หลอด LED เม่ือวันท่ี 7 
มิถุนายน 2555 และเม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2555 ได�มีการลงนามความร�วมมือ (Memorandum of Understanding : 
MOU) ระหว�างนายสุทัศน� ปBทมศิริวัฒน� ผู�ว�าการการไฟฟ'าฝ2ายผลิตแห�งประเทศไทย กับผู�บริหารบริษัทท่ีเข�าร�วม
โครงการ โดยมีนายพิชัย นริพทะพันธุ� รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพลังงานร�วมเป,นสักขีพยาน 
   จากความร�วมมือของบริษัทท่ีให�การสนับสนุน โครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 ในการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนําเข�า เป,นผลให�มีการจําหน�ายหลอด LED ท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ'าเกิดข้ึนในประเทศไทยเป,นครั้งแรกเม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2556 ในงาน LED Expo Thailand 2013 
โดยเริ่มดําเนินการติดฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 ใน หลอด LED ประเภท MR16 นับเป,นผลิตภัณฑ�อันดับท่ี 17 ใน
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 ท่ีมีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า  
   ปC 2557 กฟผ. ติดฉลากฯ เพ่ิมเติม คือ หลอด LED ประเภท PAR30/PAR38 ,Bulb E27, LED 
Tube T8 และ  โคมไฟ LED High/Low Bay เป,นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด�านการอนุรักษ�พลังงาน 
และสิ่งแวดล�อม อีกท้ังสอดคล�องกับสภาวการณ�ด�านเศรษฐกิจ และพลังงานในปBจจุบัน โดยเป,นการส�งเสริมให�
ประชาชนใช�ไฟฟ'าอย�างมีประสิทธิภาพอันจะเป,นประโยชน�ต�อประเทศชาติในระยะยาว 

 

2. ช่ือโครงการ 

ตามท่ี กฟผ. ได�มีการรณรงค�ให�มีการใช�อุปกรณ�ไฟฟ'าประสิทธิภาพสูง ภายใต�สัญลักษณ�ฉลากเบอร� 5 
โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายให� กฟผ. รณรงค�ฉลากเบอร� 5 ให�เป,นท่ีแพร�หลายพร�อมกับพัฒนาให�มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเพ่ือรณรงค�ให�ประชาชนท่ัวประเทศร�วมใจกันประหยัดพลังงานและมีส�วนร�วม ซ่ึงในปC 
2550 เพ่ือเป,นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
80 พรรษา  

กฟผ. จึงได�เปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการประชาร�วมใจ ประหยัดไฟฟ'า” (Together 
Conservation) เป,น “โครงการฉลากประหยัดไฟฟ าเบอร# 5” ภายใต�โครงการใหญ� “รักพ:อ ใช�พลังงาน
อย:างพอเพียง” 
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3. วัตถุประสงค# 
3.1 เพ่ือผลักดันให�เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหลอด LED ประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทย 
3.2 เพ่ือจูงใจและให�ข�อมูลแก�ผู�บริโภคในการเลือกซ้ืออุปกรณ�ประหยัดพลังงานไฟฟ'าประสิทธิภาพสูง 
3.3 เพ่ือจูงใจและรณรงค�ให�ผู�บริโภคใช�หลอด LED ท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 
3.4 เพ่ือกระตุ�นและเสริมสร�างทัศนคติอันดีในด�านการอนุรักษ�พลังงานของชาติให�แก�ประชาชนและ

เยาวชน 
 

4. นโยบาย 
4.1   เพ่ือผลักดันให�เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพข้ันตํ่าของอุปกรณ�ไฟฟ'า (MEPS) 
4.2  การพัฒนาการผลิตอุปกรณ�ไฟฟ'าให�มีประสิทธิภาพสูง นําไปสู�การผลิตอุปกรณ�ไฟฟ'าประสิทธิภาพสูง (HEPS) 
 

5. เป าหมายโครงการ 
     รณรงค�และผลักดันให�ประชาชนเลือกใช�หลอด LED ท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 

 โดยคํานึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ'าเป,นหลัก อันจะส�งผลรวมถึงการประหยัดพลังงานของ
 ประเทศชาติโดยรวม 

 

6. แนวทางการดําเนินโครงการ 
โครงการฯ เป,นภาคสมัครใจ (voluntary) โดย กฟผ. สนับสนุนค�าใช�จ�าย ได�แก� ค�าพิมพ�ฉลาก

แสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า ค�าโฆษณาและประชาสัมพันธ� ท้ังนี้ ผู�ผลิต /นําเข�า และหรือจัด
จําหน�าย ต�องรับภาระค�าทดสอบเอง 

6.1 กําหนดเกณฑ�มาตรฐานระดับประสิทธิภาพของหลอด LED และดําเนินการให�มีการติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธภิาพอุปกรณ�ไฟฟ'า ของหลอด LED ท่ีผ�านเกณฑ�มาตรฐานตามข�อกําหนด 

6.2 ดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ� และเผยแพร�ข�อมูลท่ีถูกต�องชัดเจนแก�ประชาชน 
6.3 ส�งเสริมให�เกิดตลาดอุปกรณ�ไฟฟ'าประสิทธิภาพสูง 
 

7.  ประโยชน#ท่ีได�รับจากการดําเนินโครงการ 
7.1 เป,นการส�งเสริมให�ประชาชนตระหนักถึงการใช�พลังงานไฟฟ'าอย�างมีประสิทธิภาพอันจะส�งผล

รวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 
7.2 ประชาชนมีข�อมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซ้ือหลอด LED เพ่ิมมากข้ึน 
7.3 สามารถช�วยลดค�าใช�จ�ายด�านพลังงานไฟฟ'าลงได�ในระดับหนึ่ง โดยยังคงประสิทธิภาพของการ

ใช�อุปกรณ�ไฟฟ'าเช�นเดิม 
7.4 ก�อให�เกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณ�ไฟฟ'าท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 
7.5 เป,นอีกทางหนึ่งในการช�วยอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ ลดเงินตราออกต�างประเทศและลดการนําเข�า

เชื้อเพลิงจากต�างประเทศในการผลิตไฟฟ'า 
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8.   การดําเนินโครงการ 
8.1 จัดการประชุม ซ่ึงประกอบด�วยผู�แทนจากกลุ�มบริษัทผู�ผลิต นําเข�า และจัดจําหน�ายหลอด LED ผู�แทน

จากหน�วยงานทดสอบ และ กฟผ. เพ่ือพิจารณาดําเนินการให�เกิดตลาดหลอด LED ประสิทธิภาพสูง 
8.2 จัดทําแผนการดําเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเป'าหมายการดําเนินการ 
8.3 กําหนดขนาด รุ�น และรายละเอียดของหลอด LED ท่ีจะดําเนินการทดสอบ 
8.4 สุ�มตัวอย�างจากบริษัทผู�ผลิตฯ และส�งหน�วยงานท่ีดําเนินการทดสอบ  
8.5 ดําเนินการทดสอบและแจ�งผลการทดสอบโดยหน�วยงานทดสอบ 
8.6 การจัดระดับประสิทธิภาพ และแจ�งผลทดสอบโดย กฟผ. 
8.7 จัดทําและส�งมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า 
8.8 การรณรงค� และจูงใจประชาชนให�ใช�หลอด LED ประสิทธิภาพสูง 
8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 

 

9. รายละเอียดการดําเนินโครงการท่ีผ:านมา 
   การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 หลอด LED ได�มีการจัดการประชุมและ
กิจกรรมอย�างต�อเนื่อง โดยความร�วมมือจากบริษัทผู�ผลิต / นําเข�า และผู�จัดจําหน�ายหลอด LED เข�าร�วม
ประชุม ซ่ึงในแต�ละการประชุมได�มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
วันท่ี 7 มิถุนายน 2555   มีมติให�ดําเนินการติดฉลากฯ เบอร� 5 หลอด LED ประเภท MR16 เป,นประเภท

แรกซ่ึงจะนําไปใช�แทนหลอดฮาโลเจน เนื่องจากเป,นหลอดท่ีมีการทําตลาดใน
ขณะนั้น 

วันท่ี 15 สิงหาคม  2555  กําหนดเกณฑ�ประสิทธิภาพเบอร� 5 หลอด LED ประเภท MR16 และเริ่ม
ทดสอบเพ่ือติดฉลากฯ  

วันท่ี 18 กันยายน 2555  ทําพิธีลงนามความร�วมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 
หลอด LED ระหว�างผู�ประกอบการ กับ กฟผ. 

วันท่ี 9  มกราคม  2556  เสนอการดําเนินการในการขอฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า แบบ 
Fast Track และพิจารณาประเภทของหลอด LED เพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะดําเนินการ
ติดฉลากฯ 

วันท่ี 8  มีนาคม   2556    กําหนดเกณฑ�ประสิทธิภาพหลอด LED เพ่ิมเติมอีก 4 ประเภท คือ E27 
PAR30/38, Tube T8 และ Street light  

วันท่ี 23 พฤษภาคม 2556 เริ่มติดฉลากฯ เบอร� 5 หลอด LED MR16 ในงาน LED Expo Thailand 2013 
วันท่ี 4  กรกฎาคม  2556  กฟผ. แจ�งเปลี่ยนข�อกําหนดการทดสอบจาก 6,000 ชม. เป,น 1,000 ชม. 
วันท่ี 3 กุมภาพันธ�  2557  ยกเลิกการติดฉลากฯ LED Street light  และ กําหนดอายุการใช�งานข้ันตํ่า

หลอด LED ท่ีจะเข�าร�วมการติดฉลากฯ เบอร� 5 และกําหนดเง่ือนไขการรับรอง
การติดฉลาก LED Tube T8 และกําหนดการสุ�มทดสอบหลอด LED ครั้งเดียว 

        วันท่ี 26 กันยายน 2557 มีมติเปลี่ยนแปลงข�อกําหนดโครงการ ได�แก� เอกสารท่ีต�องยื่นก�อนส�งทดสอบ
มาตรฐานการทดสอบ, การสุ�มทดสอบ 

 วันท่ี 13 สิงหาคม 2558 มีมติให�ดําเนินการติดฉลากฯ High/Low Bay โดยกําหนดติดฉลาก ในเดือน
มกราคม 2559  

 ซ่ึงขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 หลอด LED ยังคงดําเนินการต�อไปอย�างต�อเนื่อง 
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10. ข้ันตอนการขอเข�าร:วมโครงการ 
 ผู�ผลิต/ผู�นําเข�า และ/หรือผู�จัดจําหน�ายท่ีประสงค�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนด
โครงการฯ โดยผู�มีอํานาจลงนามหรือผู�ได�รับมอบอํานาจลงนามพร�อมประทับตราบริษัท ในหนังสือยืนยัน/
ยอมรับข�อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 หลอด LED และส�งกลับท่ีกองปรับปรุงประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ'า ฝ2ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ'า กฟผ. สํานักงานใหญ� 

  ในการดําเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 หลอด LED ผู�ประกอบการสามารถ
 ดําเนินการขอฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าได� 2 แบบ ดังนี้ 

  1. Self Declare ผู�ประกอบการท่ีมีผลการทดสอบหลอด LED สามารถใช�ผลการทดสอบยื่นกับ
 โครงการฯ และทางโครงการฯ จะใช�เวลาพิจารณาโดยประมาณ 2 อาทิตย� ถึง 1 เดือน  

  เง่ือนไขในการพิจารณาผลการทดสอบมี ดังนี้ 
ผลการทดสอบจากห�องทดสอบท่ีอยู�ในโครงการ LED ของ Energy Star, LED Lighting Fact 

และห�องทดสอบท่ีได�รับการรับรองจาก National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP) 
โดย หากห�องทดสอบของบริษัทผู�ผลิตเองได�รับการรับรองในการทดสอบตามข�อกําหนดโครงการฯ ซ่ึงผลการ
ทดสอบตามมาตรฐานหรือเทียบเท�า ดังตารางท่ี 1 หน�า 14 สามารถนําผลการทดสอบมายื่นเพ่ือขอฉลากได�   

  หมายเหตุ รายชื่อห�องทดสอบท่ีอยู�ในโครงการ LED ของ Energy Star สามารถค�นหาได�จากเว็บ
 ไซด� : https://data.energystar.gov/dataset/EPA-Recognized-Laboratories-For-Lighting- 
 Products/jgwf-7qrr 

  2. Fast Track ผู�ประกอบการส�งตัวอย�างหลอด LED ทดสอบ กับหน�วยงานทดสอบ โดยจะทํา
การทดสอบค�า เบ้ืองต�นใช�เวลาประมาณ 1,000 ชั่วโมง (ตามหนังสือแจ�ง ท่ี กฟผ. 981103/41150 เม่ือ
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แจ�งปรับเปลี่ยนเกณฑ�ทดสอบผลิตภัณฑ�ฉลากเบอร� 5 หลอด LED) แล�วนํา
ผลทดสอบมาพิจารณา ซ่ึงผู�ประกอบการเป,นผู�รับภาระค�าทดสอบ (ตามการประชุมโครงการฯ ครั้งท่ี 4 
เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2556) 

 10.1 ข้ันตอนการขอเข�าร:วมโครงการ (Self declare) 
10.1.1 บริษัทต�องยื่นแบบแจ�งความจํานงและต�องกรอกรายละเอียดหลอด LED ในแบบฟอร�มของ กฟผ.

พร�อมท้ัง จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้  
แบบฟอร#ม กฟผ. (สามารถดูได�ในภาคผนวก) 

- แบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการ (LED-01) 
- แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบ (LED-02) 
- แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบหลอด LED (LED-02A) 

 เอกสารประกอบ 
- ภพ. 20, หนังสือรับรองจดทะเบียนเป,นนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมาย  แพ�งและพาณิชย�) และ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า (ใบ รง.2, รง.4 และ กนอ. ถ�ามีให�ส�งด�วย)ส�งใน
ครั้งแรกท่ีเข�าร�วมโครงการฯ และส�งเอกสารปรับปรุงข�อมูล (Update) ให� กฟผ. เป,นรายปC  และ
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�อง บริษัทต�องแจ�งและส�งข�อมูลเพ่ิมเติม
ให�กับ กฟผ. 
- ผลการทดสอบและเอกสารท่ีแสดงว�าผ�านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62612:2013 หรือ
เทียบเท�า 
- ผลการทดสอบและเอกสารท่ีแสดงว�าผ�านการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-79-08 หรือ     
เทียบเท�า ในหัวข�อการทดสอบตามข�อกําหนดโครงการฯ ดังตารางท่ี 1 หน�า 14 
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- เอกสารท่ีแสดงว�าผ�านการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM 80-08 Approved Method for    
Measuring Lumen Maintenance of LED Light Source 
- เอกสารท่ีแสดงว�าผ�านการทดสอบ มอก. 1955 – 2551 บริภัณฑ�ส�องสว�าง และบริภัณฑ�ท่ี
คล�ายกัน : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 
- เอกสารท่ีแสดงว�าผ�านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62471:2006 Photobiological safety 
of lamps and lamp systems 
- ภาพถ�ายหลอด LED รุ�นท่ีขอฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 
หมายเหตุ * ยื่นในการส�งขอเข�าร�วมโครงการฯ ครั้งแรกของบริษัท แต�หากมีการเปลี่ยนแปลง

เอกสาร ต�องส�งเอกสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงให� กฟผ.  
10.1.2  กฟผ. ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารข�อมูล 
10.1.3  กฟผ. แจ�งผลทดสอบหลอด LED ให�บริษัททราบ 

 กฟผ. จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจ�งผลการทดสอบพร�อมระดับประสิทธิภาพให�
บริษัททราบ โดยการกําหนดระดับประสิทธิภาพ เป,นไปตาม ข�อท่ี 13  

หมายเหตุ   บริษัทต�องดําเนินการชําระเงินให�แล�วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได�รับใบแจ�ง
ค�าบริการทดสอบจากหน�วยงานทดสอบ หากยังไม�ชําระเงินท่ีหน�วยงานทดสอบ กฟผ. จะยังไม�
แจ�งผลการทดสอบให�กับบริษัทและไม�ทดสอบหลอด LED รุ�นอ่ืนด�วย 

10.1.4  บริษัทตอบรับผลการทดสอบและแจ�งแผนการผลิตรายเดือน  
โดยเม่ือบริษัทได�รับแจ�งผลการทดสอบแล�ว  ในกรณีบริษัทต�องการขอฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า (ฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5) ให�บริษัทแจ�งความต�องการพร�อม
ข�อมูลการผลิตให� กฟผ. ทราบ  

การตอบรับผลทดสอบแบ�งเป,น 2 กรณีคือ 
 กรณีท่ี 1 บริษัทรับผลทดสอบ 

บริษัทรับผลทดสอบและต�องการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า โดยส�ง
แบบฟอร�ม กฟผ. ดังนี้ 

- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบหลอด LED (LED-03)  
- ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�า เพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า 
(LED-04)  
ภายใน 7 วันทําการ หลังจากท่ี กฟผ. ทําการแจ�งผลทดสอบอย�างเป,นทางการ หากพ�นกําหนด

นี้ กฟผ. ถือว�าบริษัทไม�ตอบรับผล จะเป,นไปตามเง่ือนไขโครงการฯ ตามข�อท่ี 10.1.4 กรณีท่ี 2  
กรณีท่ี 2 บริษัทไม�รับผลทดสอบ 

บริษัทกรอกแบบรายการตอบรับผลการทดสอบหลอด LED (LED-03) ระบุไม�ยินดีขอรับ
ผลการทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ พร�อมระบุสาเหตุท่ีไม�รับผลการทดสอบ 

 หมายเหตุ  - กรณีบริษัท ไม�ตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดและล�วงเลยไปจนถึง 
30 วัน กฟผ. จะยกเลิกผลการทดสอบนั้น 

10.1.5  กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลากตามข�อมูลแบบรายการตอบรับผลการทดสอบหลอด LED (LED-03) และ
 ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�า   เพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า   
          (LED-04) 
10.1.6 บริษัทรับมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า 
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10.1.7 ข�อปฏิบัติในการรับฉลากหลังจากผ�านการทดสอบ 
10.1.7.1 หลังจากได�รับฉลากฯ บริษัทผู�ผลิตจะต�องติดฉลากฯ หลอด LED ในรุ�นนั้นๆ ภายใน

ระยะเวลา 1 เดือน    
10.1.7.2 บริษัทต�องติดฉลากฯ ในรุ�นท่ี กฟผ. รับรองให�ตรงกับรุ�นตาม มอก. และจะต�อง

จัดทําเอกสารส�งเสริมการขาย และโฆษณาต�อผู�บริโภคในชื่อเดียวกัน โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ�เป,นไป
ตาม ข�อท่ี 16 

10.1.7.3 บริษัทติดฉลากฯ หลอด LED เป,นไปตาม ข�อท่ี 14.2 
10.1.7.4 บริษัทไม�สามารถจัดทําฉลากฯ เองไม�ว�ากรณีใดๆ ฉลากฯ ท่ีนําไปติดบนหลอด LED 

ต�องขอรับจาก กฟผ. เท�านั้น เป,นไปตาม ข�อท่ี 18  
10.1.7.5 การขอฉลากฯ ให�ขอได�อย�างต�อเนื่อง ห�ามขอเพ่ือนําไปกักตุน เนื่องจาก กฟผ. ต�อง

เปลี่ยนหน�าฉลากฯ ตามการเปลี่ยนแปลงของค�าไฟฟ'า, เปลี่ยนปC ค.ศ. หรือดําเนินมาตรการลงโทษในการสุ�ม
กลับทดสอบ เป,นต�น และหลอด LED รุ�นใดได�หยุดขอฉลากฯ เกิน 2 ปC จะยกเลิกฉลากฯ ในรุ�นนั้นๆ 

10.1.7.6 กรณีท่ีบริษัทต�องการเปลี่ยนชื่อรุ�นให�บริษัททําหนังสือเพ่ือเปลี่ยนชื่อรุ�นแจ�ง กฟผ. 
10.1.7.7 ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ�น (ตัวอย�างทดสอบฯ) ถ�ามีการเปลี่ยนแปลง

ส�วนประกอบอย�างใดอย�างหนึ่งของรุ�นนั้นๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต�องส�งมาทดสอบใหม�ตามข้ันตอนการ
ทดสอบถ�ามิได�แจ�งถือว�าผิดข�อกําหนดของโครงการฯ 

10.1.2 การรับภาระค�าใช�จ�าย 

10.1.2.1 ค�าทดสอบประสิทธิภาพหลอด LED บริษัทรับภาระค�าทดสอบเองท้ังหมด  
10.1.2.2 ค�าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า : กฟผ. เป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายใน

การจัดทําฉลากฯ ท้ังหมด ยกเว�นกรณี ต�อไปนี้ 
� กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทไม�มารับฉลากฯ 

ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งรับฉลากฯ บริษัทต�องเป,นผู�รับภาระ
ค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ในรุ�นนั้นท้ังหมด  

� หลังจากได�รับฉลากฯ แล�วแต�บริษัทไม�มีการผลิต บริษัทต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�ายใน
การจัดทําฉลากฯ ในรุ�นนั้นท้ังหมด 

� กรณีท่ี กฟผ. จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทต�องการ
เปลี่ยนชื่อรุ�น  บริษัทจะต�องทําหนังสือขอเปลี่ยนชื่อรุ�นดังกล�าวแจ�งมายัง กฟผ. เพ่ือ
จัดทําฉลากฯ ใหม� ท้ังนี้ บริษัทต�องเป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี 
กฟผ. จัดพิมพ�แล�วในรุ�นนั้นท้ังหมด 

� กรณีท่ี กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทต�องการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหน�าฉลากฯ ภายหลัง บริษัทต�องเป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�าย
ในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�วในรุ�นนั้นท้ังหมด 
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ข้ันตอนการขอเข�าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ าเบอร# 5 หลอด LED (Self Declare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม�รับผล 

รับผล 

ครบถ�วน 

ไม�ครบ 

บริษัทยื่นแบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการ ประกอบด�วย 
แบบฟอร�ม LED-01, LED-02 , LED-02A , 

 (รง. 2 หรือ รง.4 ถ�าม)ี  ภ.พ.20, หนังสือรับรอง ก.พาณิชย�,  
เอกสารท่ีแสดงว�าผ�านการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM 80-08, 

เอกสาร มอก.1955 - 2551, ภาพถ�ายหลอด LED รุ�นท่ีขอฉลากประสิทธิภาพ 
ผลการทดสอบตามหัวข�อขอบข�ายว�าผ�านการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-79-08 หรือเทียบเท�า, 
ผลการทดสอบว�าผ�านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62612 หรือเทียบเท�า ,เอกสารท่ีแสดงว�าผ�าน

การทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62471 

บริษัทตรวจสอบปรับปรุง
เอกสารและหลอด LED ก�อน

ส�งทดสอบใหม� 

บริษัท ตอบรับผลการทดสอบแบบ LED-03 
และแจ�งแผนการผลิตรายเดือน แบบ LED-04 

(Testing result approval)  
 

กฟผ. แจ�งผลการทดสอบให� บริษัท ทราบ 
 

บริษัทรับมอบฉลาก 
 

กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลากตามข�อมลูในแบบยืนยันช่ือและขนาดหลอด LED ตามแบบ 
LED-03 และ LED-04 

 

กฟผ.ตรวจสอบ 
และพิจารณาข�อมลู 

 

ทดสอบหรือส�ง
เอกสารเพ่ิมเตมิ 
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10.2 ข้ันตอนการขอฉลากประสิทธิภาพ เบอร# 5 (Fast Track) 
10.2.1 บริษัทต�องยื่นแบบแจ�งความจํานงและต�องกรอกรายละเอียดหลอด LED ในแบบฟอร�มของ กฟผ. 
พร�อมท้ัง จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

แบบฟอร#ม กฟผ. (สามารถดูได�ในภาคผนวก) 
- แบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการ (LED-01), ใบปะหน�า 
- แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบ (LED-02) 

 เอกสารประกอบ 
- ภพ. 20, หนังสือรับรองจดทะเบียนเป,นนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�) และ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า (ใบ รง.2, รง.4 และ กนอ. ถ�ามี) ส�งในครั้งแรกท่ี
เข�าร�วมโครงการฯ และส�งเอกสารปรับปรุงข�อมูล (Update) ให� กฟผ. เป,นรายปC  และในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�อง บริษัทต�องแจ�งและส�งข�อมูลเพ่ิมเติมให�กับ กฟผ. 
- เอกสารท่ีแสดงว�าผ�านการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM 80-08 Approved Method for    
Measuring Lumen Maintenance of LED Light Source 
- เอกสารท่ีแสดงว�าผ�าน  มอก. 1955 – 2551 บริภัณฑ�ส�องสว�าง และบริภัณฑ�ท่ีคล�ายกัน : 
ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 
- เอกสารท่ีแสดงว�าผ�านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62471:2006 Photobiological safety 
of lamps and lamp systems (ถ�าไม�มี กฟผ. จะทดสอบเพ่ิมเติมในหัวข�อดังกล�าว) 
- ภาพถ�ายหลอด LED รุ�นท่ีขอฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 
หมายเหตุ * ยื่นในการส�งขอเข�าร�วมโครงการฯ ครั้งแรกของบริษัท แต�หากมีการเปลี่ยนแปลง

 เอกสารต�องส�งเอกสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงให� กฟผ.  
10.2.2 บริษัทจะต�องส�งตัวอย�างหลอด LED จํานวนตามชนิดของหลอด (ตามข�อท่ี 11 การส�งหลอด LED)   
และส�งทดสอบท่ี กฟผ. หรือ หน�วยงานทดสอบ  
10.2.3 หน�วยงานทดสอบหลอด LED ตามมาตรฐาน IES LM-79-08 และ IEC 62612:2013 
10.2.4 หน�วยงานทดสอบแจ�งผลทดสอบหลอด LED ให� กฟผ. ทราบ 

กฟผ. จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจ�งผลการทดสอบพร�อมระดับประสิทธิภาพให�บริษัท
ทราบ โดยการกําหนดระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า เป,นไปตาม ข�อท่ี 13  

หมายเหตุ  กรณีบริษัทเป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายการทดสอบ บริษัทต�องดําเนินการชําระเงินให�
แล�วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได�รับใบแจ�งค�าบริการทดสอบจากหน�วยงานทดสอบ หากยังไม�
ชําระเงินท่ีหน�วยงานทดสอบ กฟผ. จะยังไม�แจ�งผลการทดสอบให�กับบริษัทและไม�ทดสอบหลอด 
LED รุ�นอ่ืนด�วย 

10.2.5  บริษัทตอบรับผลการทดสอบและแจ�งแผนการผลิตรายเดือน  
โดยเม่ือบริษัทได�รับแจ�งผลการทดสอบแล�ว  ในกรณีบริษัทต�องการขอฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า (ฉลากประหยัดไฟเบอร� 5) ให�บริษัทแจ�งความต�องการพร�อมข�อมูล
การผลิตให� กฟผ. ทราบ  

การตอบรับผลทดสอบแบ�งเป,น 2 กรณีคือ 
 กรณีท่ี 1 บริษัทรับผลทดสอบ 

บริษัทรับผลทดสอบและต�องการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า โดยส�ง
แบบฟอร�ม กฟผ. ดังนี้ 

- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบหลอด LED (LED-03)  
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- ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�า เพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า 
(LED-04) 

ภายใน 7 วันทําการ หลังจากท่ี กฟผ. ทําการแจ�งผลทดสอบอย�างเป,นทางการ หากพ�น
กําหนดนี้ กฟผ. ถือว�า บริษัทไม�ตอบรับผล จะเป,นไปตามเง่ือนไขโครงการฯ ตามข�อท่ี 10.2.5 
กรณีท่ี 2 
กรณีท่ี 2 บริษัทไม�รับผลทดสอบ 

บริษัทกรอกแบบรายการตอบรับผลการทดสอบหลอด LED (LED-03) ระบุไม�ยินดีขอรับ
ผลการทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ พร�อมระบุสาเหตุท่ีไม�รับผลการทดสอบ 

                        หมายเหตุ  - กรณีบริษัท ไม�ตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดและล�วงเลยไปจนถึง  
                                        30 วัน กฟผ. จะยกเลิกผลการทดสอบนั้น 

10.2.6 กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลากตามข�อมูลแบบรายการตอบรับผลการทดสอบหลอด LED (LED-03) และ
 ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�า เพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า   
           (LED-04) 
10.2.7 บริษัทรับมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า 
10.2.8 ข�อปฏิบัติในการรับฉลากหลังจากผ�านการทดสอบ 

10.2.8.1 หลังจากได�รับฉลากฯ บริษัทผู�ผลิตจะต�องติดฉลากฯ หลอด LED ในรุ�นนั้นๆ ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน    

10.2.8.2 บริษัทต�องติดฉลากฯ ในรุ�นท่ี กฟผ. รับรองให�ตรงกับรุ�นท่ีส�งทดสอบ และจะต�อง
จัดทําเอกสารส�งเสริมการขาย และโฆษณาต�อผู�บริโภคในชื่อเดียวกัน โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ�เป,นไป
ตาม ข�อท่ี 16 

10.2.8.3 บริษัทติดฉลากฯ หลอด LED เป,นไปตาม ข�อท่ี 14.2 
10.2.8.4 บริษัทไม�สามารถจัดทําฉลากฯ เองไม�ว�ากรณีใดๆ ฉลากฯ ท่ีนําไปติดบนหลอด LED 

ต�องขอรับจาก กฟผ. เท�านั้น เป,นไปตาม ข�อท่ี 18  
10.2.8.5 การขอฉลากฯ ให�ขอได�อย�างต�อเนื่อง ห�ามขอเพ่ือนําไปกักตุน เนื่องจาก กฟผ. ต�อง

เปลี่ยนหน�าฉลากฯ ตามการเปลี่ยนแปลงของค�าไฟฟ'า, เปลี่ยนปC ค.ศ. หรือดําเนินมาตรการลงโทษในสุ�มกลับ
ทดสอบ เป,นต�น และหลอด LED รุ�นใดได�หยุดขอฉลากฯ เกิน 2 ปC จะยกเลิกฉลากฯ ในรุ�นนั้นๆ 

10.2.8.6 กรณีท่ีบริษัทต�องการเปลี่ยนชื่อรุ�นให�บริษัททําหนังสือเพ่ือเปลี่ยนชื่อรุ�นแจ�ง กฟผ. 
10.2.8.7 ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ�น (ตัวอย�างทดสอบฯ) ถ�ามีการเปลี่ยนแปลง

ส�วนประกอบอย�างใดอย�างหนึ่งของรุ�นนั้นๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต�องส�งมาทดสอบใหม�ตามข้ันตอนการ
ทดสอบถ�ามิได�แจ�งถือว�าผิดข�อกําหนดของโครงการ 

10.2 การรับภาระค�าใช�จ�าย 

10.2.2.1 ค�าทดสอบประสิทธิภาพหลอด LED รับภาระค�าทดสอบเองท้ังหมด 
10.1.2.2 ค�าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า : กฟผ. เป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการ

จัดทําฉลากฯ ท้ังหมด ยกเว�นกรณี ต�อไปนี้ 
� กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทไม�มารับฉลากฯ 

ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งรับฉลากฯ บริษัทต�องเป,นผู�รับภาระ
ค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ในรุ�นนั้นท้ังหมด  

� หลังจากได�รับฉลากฯ แล�วแต�บริษัทไม�มีการผลิต บริษัทต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�ายใน
การจัดทําฉลากฯ ในรุ�นนั้นท้ังหมด 
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� กรณีท่ี กฟผ. จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทต�องการ
เปลี่ยนชื่อรุ�น  บริษัทจะต�องทําหนังสือขอเปลี่ยนชื่อรุ�นดังกล�าวแจ�งมายัง กฟผ. เพ่ือ
จัดทําฉลากฯ ใหม� ท้ังนี้ บริษัทต�องเป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี 
กฟผ. จัดพิมพ�แล�วในรุ�นนั้นท้ังหมด 

� กรณีท่ี กฟผ. ได�จัดทําฉลากฯ ตามท่ีบริษัทแจ�งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต�บริษัทต�องการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหน�าฉลากฯ ภายหลัง บริษัทต�องเป,นผู�รับภาระค�าใช�จ�าย
ในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. จัดพิมพ�แล�วในรุ�นนั้นท้ังหมด 
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ข้ันตอนการขอเข�าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ า เบอร# 5 หลอด LED (Fast Track) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม�รับผล 

บริษัทตรวจสอบปรับปรุง
เอกสารและหลอด LED ก�อน

ส�งทดสอบใหม� 

รับผล 

รับผล 

บริษัทยื่นแบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการ ประกอบด�วย 
แบบฟอร�ม LED-01, LED-02, (รง. 2 หรือ รง.4 ถ�ามี)  ภ.พ.20,  

หนังสือรับรอง ก.พาณิชย�, เอกสารท่ีแสดงว�าผ�านการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM 80-08,
เอกสาร มอก.1955- 2551, บริษัทส�งตัวอย�างหลอด LED ให�กฟผ ตามชนิดของหลอด

เอกสารท่ีแสดงว�าผ�านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62471 
 

บริษัท ตอบรับผลการทดสอบแบบ LED-03 
และแจ�งแผนการผลิตรายเดือน แบบ LED-04 

(Testing result approval)  
 

กฟผ. ส�งตัวอย�างหลอด LED ให�หน�วยงานทดสอบ 
 

ทดสอบหลอด LED โดยหน�วยงานทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-79-08 ,  
62612 : 2013 และอายุการใช�งาน 1,000 ช่ัวโมง 

 

หน�วยงานทดสอบแจ�งผลการทดสอบให� กฟผ. ทราบ (Testing report) 

กฟผ. แจ�งผลการทดสอบให� บริษัท ทราบ 
 

บริษัทรับมอบฉลาก 
 

กฟผ. สั่งพิมพ�ฉลากตามข�อมลูในแบบยืนยันช่ือและขนาดหลอด LED ตามแบบ 
LED-03 และ LED-04 
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11.การส:งหลอด LED เพ่ือทดสอบค:าประสิทธิภาพในการเข�าร:วมโครงการฯ 
 ขอบข�ายหลอด LED ท่ีเข�าร�วมโครงการฯ ซ่ึงหลอด LED ท่ี Dimmer ได� ก็สามารถเข�าร�วม

โครงการฯ และประเภทของหลอด LED รวมถึงอายุการใช�งานข้ันตํ่าของหลอด LED ท่ีสามารถส�งเข�าร�วม
โครงการฯ มีตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 
  ตารางท่ี 1 การกําหนดอายุการใช�งานข้ันตํ่า 

 
ชนิด หลอด LED อายุการใช�งานข้ันตํ่า 

MR 16 15,000 

BULB E27 15,000 

PAR 30/PAR38 20,000 

LED Tube T8 25,000 

LED High Bay 35,000 

LED Low Bay 35,000 

 
โดยจํานวนตัวอย�างหลอด LED ท่ีส�งเข�าทดสอบ แบ�งเป,น 
- หลอด LED ประเภท MR16 และ PAR30/PAR38 จะต�องส�งตัวอย�าง 11 หลอดต�อรุ�น  
- หลอด LED ประเภท Bulb E27 และ Tube T8 จะต�องส�งตัวอย�าง 10 หลอดต�อรุ�น 
- หลอด LED ประเภท High Bay และ Low Bay จะต�องส�งตัวอย�าง 2 หลอดต�อรุ�น 
 

12. การทดสอบหลอด LED ตามมาตรฐาน IES LM-79-08 และ IEC 62612 : 2013 
12.1 มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบหลอด LED ปBจจุบันดําเนินการทดสอบท่ีหน�วยงานทดสอบซ่ึงจะใช�หลักการเทียบเท�า
มาตรฐานของประเทศญ่ีปุ2น และเทียบเท�ากับมาตรฐานสากล 

มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมหลอด LED ท่ีทําการทดสอบจะใช�มาตรฐานดังนี้ 
   - IES LM-79-08 : Electrical and Photometric Measurements of Solid  

State Lighting Product 
- IEC 62612:2013  : Self-ballasted LED-lamps for general lighting services with 

supply voltages 
 - Performance requirements 

   - ข�อกําหนดโครงการฯ ของการไฟฟ'าฝ2ายผลิตแห�งประเทศไทย 
โดยมาตรฐานท่ีใช�และหัวข�อการทดสอบของหลอด LED ดังตารางท่ี 2 

 12.2 วิธีการทดสอบ 
การทดสอบจะอ�างอิงวิธีการทดสอบจากมาตรฐาน ดังนี้ 
 IES LM-79-08 ,  IEC 62612 : 2013,  IEC 60081 หรือ ANSI C78.377 

12.2.1 ขอบข�ายการทดสอบ มีดังนี้ 
 - กําลังไฟฟ'าเริ่มต�น 

 - ค�าเริ่มต�นฟลักซ�ส�องสว�างเริ่มต�น 

    - ประสิทธิศักย�การส�องสว�างเริ่มต�น 
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    - ตัวประกอบกําลังเริ่มต�น 

    - การเริ่มต�นโคออร�ดิเนตสี  
    - อุณหภูมิสีสมมูล 

    - ดัชนีการทําให�เกิดสีท่ัวไปเริ่มต�น 

    - ค�าดํารงลูเมนหลังอายุการใช�งาน 1,000 ชั่วโมง 

    - การเปลี่ยนแปลงโคออร�ดิเนตสี  
 - ค�ามุมลําแสงและค�าความเข�มแสง หรือ ค�าความสมมาตรของแสง 
ทดสอบความเข�มแสงท่ีจุดก่ึงกลาง ( 1 หลอด) 
  - ค�ามุมลําแสงและค�าความเข�มแสง หรือ ค�าความสมมาตรของแสง 

ตารางท่ี 2 แสดงมาตรฐานท่ีใช�และหัวข�อการทดสอบของหลอด LED  

มาตรฐาน หัวข�อการทดสอบ 

IES LM-79-08 มุมลําแสง (Minimum center beam intensity) 

IES LM-79-08 ประสิทธิศักย�การส�องสว�างเริ่มต�น (Minimum light output) 

IES LM-79-08 ตัวประกอบกําลังเริ่มต�น (Power factor) 

IES LM-79-08 ดัชนีการทําให�เกิดสีท่ัวไปเริ่มต�น (Color Rendering Index : CRI) 

IES LM-79-08 ค�าดํารงลูเมนหลงัอายุการใช�งาน 1,000 ชั่วโมง (Lumen maintenance at 1000 h) 

IES LM-79-08 การเปลี่ยนแปลงโคออร�ดิเนตสี (Change of chromaticity at 1000 h) 
IEC 60081 หรือ ANSI 

C78.377 อุณหภูมิสีสมมูล ( Correlated Color Temperature : CCT) 

IEC 62612 : 2013 ฟลักซ�การส�องสว�าง (Luminious Flux) 

IEC 62612 : 2013 กําลังไฟฟ'า (Lamp Power) 

IEC 62612 : 2013 ทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Temperature cycling test) 

หมายเหตุ หลอด LED ประเภท Bulb E27 และ Tube T8 ไม�ต�องทําการทดสอบหัวข�อมุมลําแสง  
 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนตัวอย�างท่ีทดสอบในแต�ละหัวข�อการทดสอบของหลอด LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข�อการทดสอบ 
จํานวนตัวอย�างท่ีทดสอบ 

(หลอด) 
Minimum center beam intensity 1 

Minimum light output 

10 

Power factor 

CCT 

CRI 

Lumen maintenance at 1000 h 

Change of chromaticity at 1000 h 
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13. การกําหนดระดับประสิทธิภาพ 
เกณฑ�ประสิทธิภาพหลอด LED อ�างอิงจากมาตรฐาน IEA 4E Tier 2 (International Energy 

Agency 4E Efficient Electrical End-Use Equipment) โดยหลอด LED แต�ละชนิดมีการกําหนดเกณฑ�
ดังนี้ 

 ตารางท่ี 4 เกณฑ�ประสิทธิภาพหลอด LED ประเภท MR16  

ตารางการทดสอบหลอด LED MR16 

ข�อ รายการ เกณฑ�การพิจารณา 
ทดสอบ/ตกได�

ไม�เกิน 

1 Minimum center beam intensity  

Beam angle <50° 

1/0  

ค�า ความเข�มแสงท่ีวัดได� ต�องไม�น�อยกว�าค�าท่ีคํานวณได�จากตามเกณฑ�
จาก Energy Star หรือ ตามเกณฑ�จาก www.edgelighting.com tool 

2 Lamp Input 
-กําลังไฟฟ'าเริม่ต�นต�องไม�มากกว�า 10% ของกําลังไฟฟ'าท่ีกําหนด 

-ค�าเฉลี่ยของกําลังไฟฟ'าเริ่มต�นของตัวอย�างท่ีทดสอบท้ังหมดต�องไม�
มากกว�าค�าท่ีกําหนดเกิน 7.5% 

10/0 

3 Minimum light output  

-ค�า efficacy ≥  65 lm/W 
-ค�าefficacy เริ่มต�นของแต�ละหลอดต�องมีค�าไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของ
ค�าท่ีกําหนด 
-ค�าฟลั๊กความส�องสว�างของแต�ละหลอด ต�องไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ของ
ค�าท่ีกําหนด  
-ค�าเฉลี่ยค�าฟลั๊กความส�องสว�างของตัวอย�างท่ีทดสอบท้ังหมดต�องไม�น�อย
กว�าร�อยละ 92.5 ของค�าท่ีกําหนด  

10/0 

4 Power factor 
-กําลังไฟฟ'าท่ีกําหนด≤5W ต�องไม�น�อยกว�า 0.50 
กําลังไฟฟ'าท่ีกําหนด>5W แต�ไม�เกิน 25 W  ต�องไม�น�อยกว�า 0.70 

ดูค�า 
Average 

5 CCT ตามมาตรฐาน IEC60081 หรือตามตารางท่ี 7  ANSI C78.377 10/0 

6 CRI ≥  80 
ดูค�า 

Average 

7 Lumen maintenance at 1,000 h ≥ 95% 
ดูค�า 

Average 

8 Change of chromaticity at 1,000 h ทุกหลอดต�องอยู�ใน 0.007   10/0 
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ตารางท่ี 5 เกณฑ�ประสิทธิภาพหลอด LED ประเภท Bulb E27 

ตารางการทดสอบหลอด LED Bulb E27 

ข�อ รายการ เกณฑ�การพิจารณา ทดสอบ/ตกได�ไม�เกิน 

1 Lamp input 
-กําลังไฟฟ'าเริม่ต�นต�องไม�มากกว�า 10% ของกําลังไฟฟ'าท่ีกําหนด 

-ค�าเฉลี่ยของกําลังไฟฟ'าเริ่มต�นของตัวอย�างท่ีทดสอบท้ังหมดต�อง
ไม�มากกว�าค�าท่ีกําหนดเกิน 7.5% 

10/0 

2 Minimum light output  

-ค�า efficacy ≥  90 lm/W 

10/0 

-ค�าefficacy เริ่มต�นของแต�ละหลอดต�องมีค�าไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
ของค�าท่ีกําหนด 
-ค�าฟลั๊กความส�องสว�างของแต�ละหลอด ต�องไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 
ของค�าท่ีกําหนด  
-ค�าเฉลี่ยค�าฟลั๊กความส�องสว�างของตัวอย�างท่ีทดสอบท้ังหมดต�อง
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 92.5 ของค�าท่ีกําหนด 

3 Power factor >0.50 ดูค�า Average 

4 CCT ตามมาตรฐาน IEC60081 หรือตามตารางท่ี 7  ANSI C78.377 10/0 

5 CRI ≥ 80 ,R9>0 ดูค�า Average 

6 Lumen maintenance at 1,000 h ≥95% ดูค�า Average 

7 Change of chromaticity at 1,000 h ทุกหลอดต�องอยู�ใน 0.007   10/0 
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ตารางท่ี 6 เกณฑ�ประสิทธิภาพหลอด LED ประเภท PAR30/PAR38 

ตารางการทดสอบหลอด LED PAR30,PAR38 

ข�อ รายการ เกณฑ�การพิจารณา 
ทดสอบ/ตกได�

ไม�เกิน 

1 Minimum center beam intensity  

Beam angle <65° 

1/0  

ค�า ความเข�มแสงท่ีวัดได� ต�องไม�น�อยกว�าค�าท่ีคํานวณได�จากตามเกณฑ�
จาก Energy Star หรือ ตามเกณฑ�จาก www.edgelighting.com tool  

2 Lamp input 
-กําลังไฟฟ'าเริม่ต�นต�องไม�มากกว�า 10% ของกําลังไฟฟ'าท่ีกําหนด 

-ค�าเฉลี่ยของกําลังไฟฟ'าเริ่มต�นของตัวอย�างท่ีทดสอบท้ังหมดต�องไม�
มากกว�าค�าท่ีกําหนดเกิน 7.5% 

10/0 

3 Minimum light output  

- ค�า efficacy ≥ 65 lm/W 

10/0 

-ค�าefficacy เริ่มต�นของแต�ละหลอดต�องมีค�าไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของ
ค�าท่ีกําหนด 
-ค�าฟลั๊กความส�องสว�างของแต�ละหลอด ต�องไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ของ
ค�าท่ีกําหนด  
-ค�าเฉลี่ยค�าฟลั๊กความส�องสว�างของตัวอย�างท่ีทดสอบท้ังหมดต�องไม�น�อย
กว�าร�อยละ 92.5 ของค�าท่ีกําหนด 

4 Power factor >0.50 ดูค�า Average 

5 CCT ตามมาตรฐาน IEC60081 หรือตามตารางท่ี 7  ANSI C78.377 10/0 

6 CRI ≥ 80 ดูค�า Average 

7 Lumen maintenance at 1,000 h ≥ 95% ดูค�า Average 

8 Change of chromaticity at1,000 h ทุกหลอดต�องอยู�ใน 0.007   10/0 
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ตารางท่ี 7 เกณฑ�ประสิทธิภาพหลอด LED ประเภท Tube T8 

ตารางการทดสอบหลอด LED TUBE T8 

ข�อ รายการ เกณฑ�การพิจารณา ทดสอบ/ตกได�ไม�เกิน 

1 Lamp Input 

-กําลังไฟฟ'าเริม่ต�นต�องไม�มากกว�า 10% ของกําลังไฟฟ'าท่ี
กําหนด 

-ค�าเฉลี่ยของกําลังไฟฟ'าเริ่มต�นของตัวอย�างท่ีทดสอบ
ท้ังหมดต�องไม�มากกว�าค�าท่ีกําหนดเกิน 7.5% 

10/0 

2 Minimum light output  

- ค�า efficacy ≥  120 lm/W 

10/0 

-ค�าefficacy เริ่มต�นของแต�ละหลอดต�องมีค�าไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 ของค�าท่ีกําหนด 
-ค�าฟลั๊กความส�องสว�างของแต�ละหลอด ต�องไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 90 ของค�าท่ีกําหนด  
-ค�าเฉลี่ยค�าฟลั๊กความส�องสว�างของตัวอย�างท่ีทดสอบ
ท้ังหมดต�องไม�น�อยกว�าร�อยละ 92.5 ของค�าท่ีกําหนด 

3 Power factor >0.50 ดูค�า Average 

4 CCT 
ตามมาตรฐาน IEC60081 หรือตามตารางท่ี 7   

ANSI C78.377 
10/0 

5 CRI ≥ 80 ,R9>0 ดูค�า Average 

6 Lumen maintenance at 1,000 h ≥ 95% ดูค�า Average 

7 Change of chromaticity at 1,000 h ทุกหลอดต�องอยู�ใน 0.007   10/0 
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ตารางท่ี 8 เกณฑ�ประสิทธิภาพหลอด LED ประเภท High Bay / Low Bay 

ตารางการทดสอบหลอด LED High Bay / Low Bay 

ข�อ รายการ เกณฑ�การพิจารณา ทดสอบ/ตกได�ไม�เกิน 

1 Lamp Input 

-กําลังไฟฟ'าเริม่ต�นต�องไม�มากกว�า 10% ของกําลังไฟฟ'า
ท่ีกําหนด 

-ค�าเฉลี่ยของกําลังไฟฟ'าเริ่มต�นของตัวอย�างท่ีทดสอบ
ท้ังหมดต�องไม�มากกว�าค�าท่ีกําหนดเกิน 7.5% 

2/0 

2 Minimum light output  

- ค�า efficacy ≥ 90 lm/W สําหรับทุกค�า CCT 
-ค�าefficacy เริ่มต�นของแต�ละหลอดต�องมีค�าไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 ของค�าท่ีกําหนด 
-ค�าฟลั๊กความส�องสว�างของแต�ละหลอด ต�องไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 90 ของค�าท่ีกําหนด  
-ค�าเฉลี่ยค�าฟลั๊กความส�องสว�างของตัวอย�างท่ีทดสอบ
ท้ังหมดต�องไม�น�อยกว�าร�อยละ 92.5 ของค�าท่ีกําหนด 

2/0 

3 Power factor >0.90 ดูค�า Average 

4 CCT 
ตามมาตรฐาน IEC60081 หรือตามตารางท่ี 7  ANSI 

C78.377  
2/0 

5 CRI ≥ 70 ดูค�า Average 

6 Lumen maintenance at 1,000 h ≥ 96% ดูค�า Average 

7 Change of chromaticity at 1,000 h ทุกหลอดต�องอยู�ใน 0.007   2/0 

8 Temperature cycling test ทดสอบท่ี -10 °C ถึง 40 °C เป,นเวลา 4 ช่ัวโมง   2/0 

 

ตารางท่ี 9 เกณฑ�การพิจารณา CCT ตามมาตรฐาน ANSI C78.377 (Tier2) 

  ANSI C78.377 (Tier2)   

  Rated CCT Taget CCT and tolerance   

  2700K 2725 ±145   

  3000K 3045 ±175   

  3500K 3465 ±245   

  4000K 3985 ±275   

  4500K 4503 ±243   

  5000K 5028 ±283   

  5700K 5665 ±355   

  6500K 6530 ±510   
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ตารางท่ี 10  เกณฑ�การพิจารณา CCT ตามมาตรฐาน IEC60081 
 

IE IEC60081C 60081 

Colour marking CCT (Tc)  Chromaticity coordinates  
X  Y  

F 6500  6400  0.313  0.337  
F 5000  5000  0.346  0.359  
F 4000  4040  0.380  0.380  
F 3500  3450  0.409  0.394  
F 3000  2940  0.440  0.403  
F 2700  2720  0.463  0.420  
F 2700  2700  0.458  0.410  

The letters is in the colour marking designation stand for : 
F = Values from IEC 60081 Annex D 
P = Value close to the planckian curve  

 
หมายเหตุ หลอด LED ท่ีเข�าร�วมโครงการฯ ต�องผ�านมาตรฐานดังนี้  
 - IES LM 80-08 Approved Method for Measuring Lumen Maintenance of LED Light Source 

- มอก. 1955–2551 บริภัณฑ�ส�องสว�าง และบริภัณฑ�ท่ีคล�ายกัน: ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 
- IEC 62471 Photobiological safety of lamps and lamp systems 

14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ#ไฟฟ า 
 14.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ#ไฟฟ า 

ประเภทหลอด LED เกณฑ#พลังงาน 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป � ขนาดย:อส:วนของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ#ไฟฟ า 
 (ขนาดจริง : กว�าง 38 มม.  สูง 48 มม.) 

ส�วนท่ี 1 

ส�วนท่ี 2 

ส�วนท่ี 3 
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 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า ประเภทหลอด LED  เกณฑ�พลังงาน ปC 2013 ประเภท 
ประกอบด�วย 3 ส�วนหลัก ได�แก� 

ส:วนท่ี 1 เป,นแถบโค�งครึ่งวงกลมพ้ืนสีเขียว  แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพต้ังแต�ระดับท่ี 1 (ตํ่า) 
ถึง 5 (ดีมาก)  หากหลอด LED ได�เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 ตัวเลขและช�องท่ีระบุ
ระดับนั้นจะเป,นสีแดง  โดยตําแหน�งจุดศูนย�กลางของแถบโค�งครึ่งวงกลมนี้จะมีตัวเลข “5”   
สีขาวอยู�ภายในวงกลมสีแดงขอบดํา  เพ่ือย้ําระดับประสิทธิภาพอย�างชัดเจน และ ระบุ
เกณฑ�พลังงานปC 2013 ใต�แถบโค�งครึ่งวงกลมด�านขวา 

ส:วนที่ 2 เป,นส�วนของข�อมูลตัวเลขและตวัอักษรสีดําบนพื้นสีเหลืองพร�อมสัญลักษณ�กระทรวงพลังงาน   ซ่ึง
ระบุถึงรายละเอียดต�างๆ ดงันี ้

1. ประเภท (MR16, PAR30/PAR38, E27, Tube T8)  
2. ประสิทธิภาพ (ลูเมน/วัตต�) 
3. หลอด LED (เคร่ืองหมายการค�า) 
4. รุ�น 
5. ขนาด (วัตต�) 
6. ชนดิ (คูลไวท�, ไวท�, วอร�มไวท� และเดย�ไลท� เป,นต�น) 

ส:วนท่ี 3     เป,นส�วนท่ี แสดงถึงหน�วยงานท่ีกํากับดูแลพลังงานด�วยสัญลักษณ� “การไฟฟ'าฝ2ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย” อักษรย�อ กฟผ. และ กระทรวงพลังงาน ด�วยตัวอักษรขาวบนพ้ืนสีเขียว 

14.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
     บริษัทจะต�องติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ บนกล�องผลิตภัณฑ�  โดยสามารถเห็นข�อมูลบน

ฉลากได�อย�างชัดเจน กล�องละ 1 ดวง ตามประเภทของหลอด LED ตัวอย�างดังนี้ 
- หลอด LED ประเภท MR 16  

 
 
 
 
 

 
- หลอด LED ประเภท PAR  
 
 
 

 
 
 
- หลอด LED ประเภท Bulb E27 
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- หลอด LED ประเภท Tube T8  
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ : เงื่อนไขการรับรองฉลาก LED  

 

Tube T8  ที่ผู�ประกอบการต�องปฏิบัติ มี ดังน้ี 
1. หลอด LED Tube T8 ที่ผ�านการทดสอบตามเกณฑ�ฉลากเบอร� 5 
2. จะต�องมีอุปกรณ�ประกอบ(Accessories) แทน starter ยกเว�น หลอด LED Tube T8 ที่วงจรใช�งาน ไม�มี

ตัวแทน Starter 
3. จะต�องมีเอกสารแนบ หรือ ข�อความแนะนําข�างกล�อง เพื่อแนะนําสาํหรับการติดตั้ง LED Tube T8 สําหรับ

ผู�บริโภค  
: ในกรณีหลอด LED ที่วงจรใช�งานไม�มตีัวแทน Starter ให�มีคําแนะนาํว�า ถอด Starter  หลอด T8 เดิมออก 
ทั้งนี้ ผู�ประกอบการต�องมีการพมิพ�คําเตือนหรือติดสติ๊กเกอร�ด�วยตัวหนังสือสีแดงบนกล�องหลอด LED Tube 
T8 ดังนี ้

“คําเตือน : ป�ดสวิทช�และตรวจสอบระบบไฟฟ'าก�อนเปลี่ยนหลอดทุกคร้ัง 
  

- โคม LED ประเภท High\Low Bay 
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15.การสุ:มกลับทดสอบหลอด LED ท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสทิธิภาพ 
 (การสุ:มทดสอบประสทิธิภาพการใช�ไฟฟ า : Random Checking) 

 หลังจากหลอด LED ท่ีติดฉลากออกสู�ตลาด  กฟผ.   จะดําเนินการสุ�มกลับทดสอบหลอด LED ท่ีติด
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เพ่ือนํากลับมาทดสอบท่ีหน�วยงานทดสอบว�ายังคงระดับประสิทธิภาพตามท่ี 
กฟผ. รับรอง นอกจากนี้ยังเป,นการคุ�มครองผู�บริโภคด�วย  ซ่ึงทาง กฟผ. จะสุ�มซ้ือจากร�านค�าปลีก 10 หลอด
ต�อรุ�น (ยกเว�น หลอด LED ประเภท MR16 และ PAR30/PAR38 ใช� 11 หลอดต�อรุ�น)และสําหรับหลอด LED 
เครื่องหมายการค�าใด ท่ีไม:สามารถซ้ือได�ในท�องตลาดผู�เข�าร:วมโครงการต�องแจ�งรายช่ือร�านค�าตัวแทน
จําหน:ายเพ่ือให� กฟผ. สามารถดําเนินการสุ:มซ้ือได� หากยังไม:สามารถสุ:มซ้ือได�อีก กฟผ. จะสุ:มตัวอย:างรุ:น
ดังกล:าวจากโรงงานโดยไม:แจ�งให�ทราบล:วงหน�า และหากไม:พบการผลิต กฟผ. จะดําเนินการเช:นนี้อีก 2-3 
ครั้ง ถ�ายังไม:พบการผลิตอีก กฟผ. ถือว:าไม:มีการผลิตและจําหน:ายในรุ:นดังกล:าว กฟผ. จะยุติการให�ฉลากฯ 
โดยถือว:าเครื่องหมายการค�าและรุ:นนั้นๆ ได�ยกเลิกการผลิตแล�ว และ กฟผ. จะสุ:มตัวอย:างรุ:นท่ีติดฉลาก
ใกล�เคียงจากโรงงานมาทดสอบ 
 ท้ังนี้ กฟผ. จะสุ�มทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ'าของหลอด LED ท่ีจําหน�ายในท�องตลาดโดยรุ�นท่ีถูกสุ�ม
ทดสอบ จะดําเนินการทดสอบรุ�นละ 10 หลอด(ยกเว�น หลอด LED ประเภท MR16 และ PAR30/PAR38 ใช� 11 
หลอดต�อรุ�น) และทําการทดสอบเพียงครั้งเดียว  โดยส�งทดสอบท่ีสถาบันไฟฟ'าและอิเล็กทรอนิกส� (สฟอ.) และหากมี
การเปลี่ยนแปลงจะแจ�งให�ทราบภายหลัง 

15.1 การพิจารณาผลทดสอบสุ:มกลับฯ หลอด LED 
กฟผ.จะนาํหลอดที�สุ่มซื�อทดสอบความปลอดภยัดา้นแสงตามมาตรฐาน IEC 62471 Photo biological 

safety of lamps and lamp systems จาํนวน 1 หลอดหวัขอ้ตามตารางที� 10 ดงันี�  

ตารางที่ 10 หัวข�อการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62471:2006 
การทดสอบ เกณฑ� ทดสอบ/ตกไม�เกิน 

Retina Blue-light Exempt หรือ Group 1 1/0 

Retina Blue light small source Exempt หรือ Group 1 1/0 

ทดสอบค�าเบ้ืองต�น 10 หลอด ตามตารางท่ี 11 ดังนี้ 

ตารางท่ี 11 หัวข�อการทดสอบค�าเบ้ืองต�น 
การทดสอบ ทดสอบ/ตกไม�เกิน 

ค�า efficacy เปลี่ยนแปลงไม�เกินร�อยละ 5 จากค�าหน�าฉลาก ค�า average 

Power factor > 0.50 ค�า average 

CCT ตามมาตรฐาน IEC 60081 หรือ ANSI C78.377 10/0 

CRI ≥ 80, R9>0 ค�า average 

Luminious Flux 10/0 

หลังจากผ�านการทดสอบตามตารางท่ี 11 ท้ังหมด จึงทดสอบอายุการใช�งาน 1,000 ชั่วโมง และ 3,000 ชั่วโมง 10 
หลอด ตามตารางท่ี 12 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 12 หัวข�อการทดสอบอายุการใช�งาน 
การทดสอบ ทดสอบ/ตกไม�เกิน 

Lumen maintenance ≥ 95% ค�า average 

Change of Chromaticity ≤ 0.007 10/0 

หมายเหตุ: จํานวนตัวอย�างหลอด LED ท่ีนํามาสุ�มทดสอบ แบ�งเป,น 
- หลอด LED ประเภท MR16 และ PAR30/PAR38 ใช�ตัวอย�าง 11 หลอดต�อรุ�น 
- หลอด LED ประเภท Bulb E27 และ Tube T8 ใช�ตัวอย�าง 10 หลอดต�อรุ�น 

15.2 มาตรการกรณีไม:ผ:านการสุ:มกลับทดสอบ ท่ีผู�เข�าร:วมโครงการต�องปฏิบัติ 

15.2.1 กรณีผ:านการสุ:มกลับทดสอบ 

 กฟผ. จะทําหนังสือแจ�งผลการสุ�มกลับทดสอบให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ทราบ 

15.2.2 กรณีไม:ผ:านการสุ:มกลับทดสอบ 

15.2.2.1 กฟผ. จะทําหนังสือแจ�งผลการสุ�มกลับทดสอบให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯทราบ และ
ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องตอบรับผลการทดสอบภายใน 7 วันทําการ หลังจาก
ได�รับผลอย�างเป,นทางการจาก กฟผ. 

15.2.2.2 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องซ้ือคืนตัวอย�างในราคาท่ี กฟผ. ซ้ือมาภายใน 15 วัน 
หลังจากได�รับใบแจ�งหนี้จากหน�วยงานบัญชีและงบประมาณของกฟผ. หากพ�น
ระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะดําเนินการดังนี้ 

� จะพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุ�นใหม� และระงับการ
จ�ายฉลากฯในรุ�นอ่ืนๆ ต�อไป  

15.2.2.3 ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องรับคืนตัวอย�างจากหน�วยงานคลังพัสดุและจัดหาใน
ประเทศของ กฟผ. ภายใน 15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืนเรียบร�อยแล�ว หากพ�น
ระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะดําเนินการดังนี้  

� จะพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุ�นใหม� และระงับการ
จ�ายฉลากฯในรุ�นอ่ืนๆ ต�อไป  

� กฟผ. จะทําหนังสือแจ�งให�มารับตัวอย�างคืนภายใน 30 วัน หลังจาก
ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ได�รับหนังสือ หากพ�นระยะเวลาดังกล�าว กฟผ. จะ
ดําเนินการจําหน�ายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 26 ว�าด�วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

15.2.2.4 หากรุ�นท่ีถูกสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพ เป,นรุ�นท่ีขอฉลากฯ แบบเทียบรุ�น ให�
ถือว�าทุกรุ�นท่ีขอเทียบรุ�นอยู�ในกลุ�มเดียวกันท้ังหมด  ไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มกลับ
ทดสอบประสิทธิภาพเช�นกัน 

15.2.2.5 งดการจ�ายฉลากฯ รุ�นท่ีไม�ผ�านการสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพ เป,นเวลา  
1 ปC และให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ คืนฉลากฯ กลับให� กฟผ. 

15.2.2.6 กฟผ. จะดําเนินการเผยแพร�ผลการทดสอบลงเว็บไซต� โดยมีระดับความเข�มข�น
ของมาตรการสําหรับรุ�นท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพ(Non-
Compliances) ดังนี้   
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1) ถอดชื่อรุ�นท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มกลับทดสอบออกจากเว็บไซต�
http://labelno5.egat.co.th สําหรับรุ�นเครื่องหมายการค�าท่ีไม�ผ�านเกณฑ�สุ�ม
กลับฯปCท่ี 1 

2) ในกรณีท่ีไม�ผ�านการสุ�มกลับฯ มากกว�า 1 รุ�น จะดําเนินการเน�นชื่อรุ�นท่ีไม�
ผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบ Highlight พร�อมหมายเหตุกํากับหรือเน�นชื่อรุ�นท่ี
ไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบ (Highlight พร�อมหมายเหตุกํากับ) เพ่ือให�เป,น
ท่ีสังเกตของผู�บริโภคสําหรับเครื่องหมายการค�าท่ีไม�ผ�านเกณฑ�สุ�มกลับฯ ปCท่ี 
2 ติดต�อกัน 

3) แสดงชื่อรุ�นท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบ พร�อมรายละเอียด บนหน�า 
Homepage http://labelno5.egat.co.th สําหรับเครื่องหมายการค�าท่ีไม�ผ�านเกณฑ�
สุ�มกลับฯ ปCท่ี 3 ติดต�อกัน 
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15.3 ข้ันตอนการสุ:มทดสอบประสิทธิภาพการใช�ไฟฟ า หลอด LED 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

กฟผ. ทําการสุ�มซ้ือตัวอย�างจากร�านค�า
ปลีกท่ัวประเทศ หากหาซ้ือไม�ได�จาก

ดําเนินการสุ�มจากโรงงานโดยไม�แจ�งให�
ทราบล�วงหน�า 

กฟผ. ส�งตัวอย�างให�สถาบันอิสระท่ีได�รับการ
รับรองมาตรฐาน มอก. 17025  

(ในท่ีนี้คือสถาบันไฟฟ'าและอิเล็กทรอนิกส�) 

แจ�งผลทดสอบให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ
ทราบ 

 

ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ต�องปฏิบัติตามมาตรการ
ตามข�อกาํหนด Sanction ท่ีกําหนดไว� 

ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

กฟผ. แจ�งผลการทดสอบให�ผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ทราบและต�องตอบรับกลับภายใน 

7 วันนับจากวันท่ีได�รับหนังสือจาก กฟผ.  
โดยบริษัทต�องซ้ือและรับคืนตัวอย�างภายใน 
15 วันหลังจากได�รับใบแจ�งหน้ีจาก กฟผ. 

 

จบกระบวนการสุ�มทดสอบ 

กฟผ.ทําการเลือกตัวอย�างเพื่อสุ�ม
ทดสอบเพื่อรักษามาตรฐาน

ประสิทธิภาพและคุ�มครองผู�บริโภค 

ทดสอบตัวอย�างตามข�อกําหนด กฟผ. 
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16.การโฆษณาประชาสัมพันธ# 
  เพ่ือให�การดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของบริษัทผู�ผลิต/
นําเข�า และผู�จัดจําหน�ายหลอด LED ท่ีเข�าร�วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 หลอด LED เป,นไปตาม
วัตถุประสงค�ของโครงการฯ กล�าวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธ�โดยอ�างอิงหรือใช�ข�อมูลของโครงการได�
เฉพาะหลอดLED ท่ีมีการผลิตและจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยแล�วเท�านั้น ท้ังนี้เพ่ือเป,นการคุ�มครองสิทธิของ
ผู�บริโภคและให�ความเป,นธรรมแก�บริษัทผู�ผลิต ผู�จําหน�าย ท่ีเข�าร�วมโครงการกฟผ. จึงได�ให�มีข�อกําหนด
โฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 16.1 เพ่ือเป,นข�อมูลว�าบริษัทได�มีการผลิตและจําหน�ายหลอด LED ออกสู�ตลาดในประเทศไทยจริง         
กฟผ. ขอให�บริษัทดําเนินการดังนี้ 

16.1.1 บริษัทท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต�องดําเนินการผลิตหลอด LED ออกสู�    
ตลาดโดยทันที ภายในเดือนท่ีได�รับฉลากฯ จาก กฟผ. เป,นต�นไป โดยบริษัทฯ จะต�องแจ�ง
แผนการผลิต และหรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข�องท่ี กฟผ. เชื่อได�ว�ามีการผลิตและ
จําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยจริง 

16.1.2 บริษัทจะต�องแจ�งรายชื่อ สถานท่ี ของผู�แทนจําหน�าย และราคาหลอด LED รุ�นนัน้
ให�กับกฟผ.  

16.1.3 เพ่ือเป,นการตรวจสอบว�า บริษัทมีการผลิต และจําหน�ายหลอด LED รุ�นดังกล�าว กฟผ.  จะ  
ดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผู�แทนจําหน�ายท่ีบริษัทแจ�งไว�จํานวน 3 ราย
เป,นอย�างน�อย   และผู�แทนจําหน�ายจะต�องสามารถส�งหลอด LED รุ�นนั้นๆ ให�กับ กฟผ. ได� ใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในด�านการตลาด  

16.1.4 หลอด LED รุ�นท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต�องมีสัดส�วนการตลาดใน  
ระยะเวลาไม�น�อยกว�า 6 เดือน ในสัดส�วนมากกว�าร�อยละ 1 (หรือท่ี กฟผ. กําหนด
ภายหลัง) ของจํานวนหลอด LED ท้ังตลาดในกลุ�ม 

16.1.5 กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช�ข�อมูลท่ี กฟผ. เชือ่ว�าหลอด LED รุ�นดังกล�าวไม�ได�มีการ
ผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

  16.2 บริษัทสามารถนําข�อมูลของ กฟผ. ไปใช�ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ได�เฉพาะหลอด LED ท่ีได�มี        
การผลิตและจําหน�ายในตลาดในประเทศไทย ตามท่ี กฟผ. ได�กําหนดไว�ในข�อ 16.1 ข�างต�นแล�ว                 
        เท�านั้น 
  16.3 ในกรณีท่ีบริษัทไม�ได�ดําเนินการผลิตหลอด LED ท่ีได�ฉลากแสดงประสิทธิภาพจาก กฟผ. ตาม       
ข�อกําหนด หรือ บริษัทได�มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. จะแจ�งยกเลิกการเข�าร�วมโครงการ          
       ของหลอด LED รุ�นนั้นๆ โดยทางโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน และบริษัทจะต�องดําเนินการ
       ดังนี้ 

16.3.1 บริษัทจะต�องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ของหลอด LED รุ�นนั้น ท่ีอ�างอิง         
ข�อมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทางโทรทัศน� วิทยุ หนังสือพิมพ� 
วารสารต�างๆ ไม�ให�เผยแพร�สู�สาธารณะภายใน 2 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งโดยโทรสาร
และหรือจดหมายลงทะเบียน 

16.3.2 บริษัทจะต�องยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ� เช�นเดียวกับ ข�อ 16.3.1 สําหรับ
สื่อทางแผ�นป'ายท่ีปรากฏต�อสาธารณะ ภายใน 10 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจ�งโดยโทรสาร 
และหรือจดหมายลงทะเบียน 
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16.4 ในกรณีท่ีบริษัทละเลยไม�ปฏิบัติตามข�อ 16.3.1 และหรือ 16.3.2 หรือได�ปฏิบัติตามข�อ 16.3 แล�ว       
และได�มีการดําเนินการเป,นครั้งท่ี 2 กฟผ. จะดําเนินการดังต�อไปนี้ 

 16.4.1 กฟผ. จะยกเลิกการเข�าร�วมโครงการของบริษัทตลอดไป 
16.4.2 หาก บริษัทยังโฆษณา ประชาสัมพันธ� ต�อไป กฟผ. จะแจ�งประกาศในหนังสือพิมพ�เก่ียวกับ
การยกเลิกการเข�าร�วมโครงการ ฯ ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร 

 16.5 รูปแบบฉลากท่ีสามารถลงโฆษณาได� 
        ให�แสดงส�วนประกอบท้ังหมดของฉลากหลอด LED รุ�นท่ีได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพนั้น 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.6 รูปแบบฉลากท่ีไม�สามารถลงโฆษณาได� 
 
 

 
     
         

 
 
 
 
 
ท้ังนี้เป,นไปตามข�อกําหนดการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ  
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17. มาตรการสําหรับบริษัทท่ีทําผิดหลักเกณฑ#ของโครงการฯ 
กรณีท่ีผู�เข�าร�วมโครงการฯ ไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนดของโครงการฯ ในข�อใดข�อหนึ่งข�างต�น กฟผ. จะ

ดําเนินการ ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1    กฟผ. จะแจ�งเตือน เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ปรับปรุงแก�ไข ในประเด็นดังกล�าว 
ครั้งท่ี 2  กฟผ. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าในรุ�นนั้นๆ เป,นเวลา 1 ปC โดยขอ

ฉลากฯ คืนท้ังหมด และห�ามโฆษณาประชาสัมพันธ�ใดๆ เก่ียวกับเครื่องปรับอากาศรุ�นนั้น โดย
อ�างอิงข�อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า ของ กฟผ. 

ครั้งท่ี 3   กฟผ. จะยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ของผู�เข�าร�วมโครงการฯ เป,นเวลา 1 ปC โดยยกเลิกฉลากฯ 
ทุกรุ�น และงดการเข�าร�วมกิจกรรมใดๆ พร�อมท้ังประกาศลงหนังสือพิมพ� และเว็บไซต�ของ กฟผ. 
ให�ประชาชนรับทราบ 

หมายเหตุ  หากผู�ประกอบการ (พิจารณาในนามบริษัทหรือเครื่องหมายการค�า) กระทําการปลอมหรือ
เลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า กฟผ. จะดําเนินการตาม มาตรการ ครั้งท่ี 3 
ทันที 

18. เคร่ืองหมายรับรองเบอร# 5   
  กฟผ. ได�จดทะเบียนเครื่องหมายแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า ต�อกระทรวงพาณิชย�ซ่ึง
ใช�รับรองคุณภาพสินค�าหรือบริการว�าคุณภาพหรือลักษณะของสินค�าหรือบริการนั้นมีคุณภาพหรือลักษณะท่ี
เป,นไปตามเง่ือนไขของโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5  
  เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล�วเจ�าของเครื่องหมายมีสิทธิแต�เพียงผู�เดียวท่ีจะใช�

เครื่องหมายท่ีได�จดทะเบียนไว� กรณีผู�อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจ�าของมีสิทธิฟ'องร�องและเรียกค�าเสียหายได� ถ�า
ผู�อ่ืนนําเครื่องหมายไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟ'องให�เพิกถอนได� ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'านี้มี
การจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองต�อกระทรวงพาณิชย� โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายให� การไฟฟ'าฝ2ายผลิต
แห�งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ� ต้ังอยู�เลขท่ี 53 หมู� 2 ถนนจรัญสนิทวงศ�  ตําบลบางกรวย อําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 เป,นผู�ดําเนินการ 
   ผู�ประกอบการท่ีจะได�รับเครื่องหมายรับรองสินค�า หรือผลิตภัณฑ�เบอร� 5 จาก กฟผ. ได�จะต�องมี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑ�ต�อไปนี้ 
18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน�ายหลอด LED  ซ่ึงเป,นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  มี

สิทธิท่ีจะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าได�จาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึก
การอนุญาตท่ีได�ให�เครื่องหมายรับรองโดยจะเก็บไว� ณ ฝ2ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ'า การไฟฟ'า
ฝ2ายผลิตแห�งประเทศไทย สํานักงานใหญ� 

18.2  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'านี้ใช�กับหลอด LED  โดยอาจผลิตในประเทศหรือนําเข�า
จากต�างประเทศ  และเป,นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเอกสารโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 

 หลอด LED 
18.3  การอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าจะต�องเป,นไปตามแบบและเง่ือนไขท่ี

กําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแห�งประเทศไทยท่ีใช�บังคับในขณะนั้น  และตามข�อกําหนดของ
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 หลอด LED  กฟผ. ซ่ึงกําหนดวิธีการควบคุมและป'องกันการ
ใช�เครื่องหมายโดยมิชอบ  ท้ังนี้ผู�ได�รับอนุญาตจะต�องปฏิบัติให�เป,นไปตามเง่ือนไขโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 หลอด LED รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินค�าในด�านประโยชน�ท่ีมีต�อ
การประหยัดพลังงานให�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะสามารถกระทําได� 
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18.4  การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ�ต�อเม่ือ
ได�รับอนุญาตจาก กฟผ.  และปฏิบัติตามเง่ือนไขของโครงการฉลากประหยัดไฟฟ'าเบอร� 5 หลอด 
LED ท่ีกําหนดไว�เท�านั้น 

18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าจะต�องปรากฏท่ีตัวสินค�าตามหลักเกณฑ�การติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพ โดยสามารถเห็นได�ชัดเจนและต�องใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ'าตามรูปแบบและสีท่ีกําหนดโดย กฟผ. เท�านั้น 

18.6  บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีได�รับอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าจะต�อง
ยินยอมให� กฟผ. เข�าตรวจสอบสถานท่ีได�เสมอ เพ่ือตรวจสอบว�ามีการใช�ฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าอย�างถูกต�อง และเป,นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

18.7  การอนุญาตให�ใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าอาจถูกเพิกถอนได� หากผู�ได�รับ
อนุญาตนําไปใช�ผิดไปจากข�อบังคับนี้ หรือเม่ือ กฟผ. ได�รับการร�องเรียนจากผู�ซ้ือสินค�าหรือ กฟผ. 
ตรวจสอบท้ังในด�านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

18.8  การแก�ไขข�อบังคับสําหรับการใช�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าจะทําได�ต�อเม่ือได�รับ
ความยินยอมจาก กฟผ. เท�านั้น 

18.9  ผู�ประกอบการไม�สามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าเองไม�ว�ากรณีใด ๆ 
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'าท่ีนําไปติดบนหลอด LED ต�องขอรับจาก กฟผ. เท�านั้น 
ตามระเบียบท่ีกําหนด  

18.10 ผู�ท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของ กฟผ. ถือเป,นความผิดตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค�า พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกหรือท้ังจําท้ังปรับ กฟผ. จะ 
ดําเนินการตามกฎหมายทางแพ�งและอาญาจนถึงท่ีสุด 

19. หน:วยงานและสถานท่ีติดต:อ 
19.1  ผู�รับผิดชอบ  : กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ'า ฝ2ายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟ'า 
   การไฟฟ'าฝ2ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ� 
19.2  สถานท่ีติดต�อ  : เลขท่ี 53 หมู� 2 ถนนจรัญสนิทวงศ� ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย  
   จังหวัดนนทบุรี 11130 
19.3 หมายเลขโทรศัพท�  ข�อกําหนดโครงการฯ : 0 2436 8381 และ 0 2436 8384 
 งานทดสอบ          :  0 2436 8382 และ 0 2436 8386  
 งานฉลากฯ            :  0 2436 8383 และ 0 2436 8398 
 งานสุ�มกลับทดสอบ  :  0 2436 8143 และ 0 2436 8146 
19.4 หมายเลขโทรสาร  : 0 2436 8388 และ 0 2436 8297 
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      -  LED-01 (แบบแจ�งความจํานงขอเข�าร�วมโครงการฯ มี 1 แผ�น)  
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-  LED-02 (แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบหลอด LED มี 1 แผ�น) 
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-  LED-02A แบบรายการข�อมูลเพ่ือขอทดสอบหลอด LED 
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- LED-03 แบบรายการตอบรับผลการทดสอบหลอด LED 
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-  LED-04 ตารางแสดงปริมาณการผลิตเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพหลอด LED 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


