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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
ชุดเปล่ียนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) 
1. บทนํา 

     โครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 
2534 โดยมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ดําเนินโครงการฯ และการไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมท้ังหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้การสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดและยังคงได้รับประโยชน์และประสิทธิภาพจากการใช้ไฟฟ้า
เหมือนเดิม ซ่ึงเป็นการลดปัญหาด้านการจัดหาแหล่งพลังงาน แหล่งเงินทุน อัตราค่าไฟฟ้า ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นผลสืบเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย 

 
2. ช่ือโครงการ 

ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ประสิทธิภาพสูง ภายใต้สัญลักษณ์ฉลากเบอร์ 5 โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายให้ กฟผ. รณรงค์ฉลาก
เบอร์ 5 ให้เป็นท่ีแพร่หลายพร้อมกับพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนท่ัว
ประเทศร่วมใจกันประหยัดพลังงานและมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 

กฟผ. จึงได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ภายใต้โครงการใหญ่ 
“รักพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) แก่ประชาชน 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกซ้ือชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) โดยกําหนดระดับ
ประสิทธิภาพและให้มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพบนชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์5เพ่ือให้เกิด
มาตรฐานระดับประสิทธิภาพข้ันตํ่าของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

3.2 เพ่ือจูงใจและรณรงค์ให้ผู้บริโภคใช้ชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ท่ีติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพเบอร์ 5  

3.3 ก่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์5 ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศและ
มาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศ 

 

4. นโยบาย 
4.1  ทําให้เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพข้ันตํ่าของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
4.2  การพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูง 
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5. เป้าหมายโครงการ 
   รณรงค์และผลักดันให้ประชาชนเลือกใช้ชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ท่ีติดฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 โดยคํานึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก อันจะส่งผลรวมถึงการประหยัด
พลังงานของประเทศชาติโดยรวม 

 

6. แนวทางการดําเนินโครงการ 
6.1 กําหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับประสิทธิภาพของชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) และดําเนินการให้มี

การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามข้อกําหนด 

6.2 ดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลท่ีถูกต้องชัดเจนแก่ประชาชน 
6.3 ส่งเสริมให้เกิดตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 

 

7. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ 
7.1 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผล

รวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 
7.2 ประชาชนมีข้อมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซ้ือชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 เพ่ิมมากข้ึน 
7.3 สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้ในระดับหนึ่ง โดยยังคงประสิทธิภาพของการ

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นเดิม 
7.4 ก่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 
7.5 เป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดเงินตราออกต่างประเทศและลดการนําเข้า

เชื้อเพลิงจากต่างประเทศในการผลิตไฟฟ้า 
 

8. การดําเนินโครงการ 
8.1 จัดต้ังคณะทํางาน ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 

กฟผ. เพ่ือพิจารณาดําเนินการให้เกิดตลาด ชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ประสิทธิภาพสูง 
8.2 จัดทําแผนการดําเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเป้าหมายการดําเนินการ 
8.3 กําหนดขนาด รุ่น และรายละเอียดของชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ท่ีจะดําเนินการทดสอบ 
8.4 สุ่มตัวอย่างจากบริษัทผู้ผลิตฯ และส่งหน่วยงานท่ีดําเนินการทดสอบ  
8.5 ดําเนินการทดสอบและแจ้งผลการทดสอบโดยหน่วยงานทดสอบ 
8.6 การจัดระดับประสิทธิภาพ และแจ้งผลทดสอบโดย กฟผ. 
8.7 จัดทําและส่งมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
8.8 การรณรงค์ และจูงใจประชาชนให้ใช้ชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ประสิทธิภาพสูง 
8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 
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9. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
กฟผ. จัดให้มีการประชุมครั้งแรกเม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2556 โดยความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต / 

นําเข้า และผู้จัดจําหน่ายชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) มีการประชุมต่อเนื่องและมีการจัดกิจกรรม มี
สาระสําคัญดังนี้ 

วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2556  การกําหนดคุณสมบัติชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) 
                                     ขนาด 28 วัตต์และขนาด 14 วัตต์ 
วันท่ี   1 มีนาคม  2556 เริ่มส่งทดสอบชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit)  
                                    ขนาด 28 วัตต์และขนาด 14 วัตต์  

10. ข้ันตอนการขอเข้าร่วมโครงการ 
10.1 บริษัทต้องยื่นแบบแจ้งความจํานงและต้องกรอกรายละเอียดชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ใน

แบบฟอร์ม ของ กฟผ. พร้อมท้ัง จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้  
แบบฟอร์ม กฟผ. (สามารถดูได้ในภาคผนวก) 
-  RTF - 1   แบบแจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการ (ท้ังบริษัทผู้ผลิตและบริษัทเจ้าของ

เครื่องหมายการค้า) 
-  RTF - 2   แบบรายการข้อมูลเพ่ือขอทดสอบชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) 
เอกสารประกอบ 
-  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4, รง.2) 
-  ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบรับรองจาก  กรมโรงงาน 
- ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.20) 
- หนังสือรับรองฯ  การเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด 
- เอกสารท่ีแสดงว่าผ่านการทดสอบ มอก.1955-2551 ,มอก.344-2549 ,มอก.902-2532(ถ้ามี) 
- เอกสารรับรองผ่านการทดสอบเบอร์ 5 ของหลอดผอมเบอร์ 5 (T5) 

10.2 บริษัทจะต้องส่งตัวอย่างชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) รุ่นละ 2 ตัวอย่าง ในวันท่ียื่นเอกสาร
แจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการ 

             10.3 หน่วยงานทดสอบชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ตามมาตรฐาน มอก.1506-2541  
                    (บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับกับหลอดฟลูออเรสเซนต์) 
  10.3.1 ค่าทดสอบชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) กฟผ. จะจ่ายค่าทดสอบให้สําหรับบริษัทท่ี

ผลิตในประเทศ บริษัทท่ีนําเข้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบเอง  โดย กฟผ. จะประสานงานกับ
หน่วยงานทดสอบเพ่ือขอให้คิดในราคาเดียวกับท่ี กฟผ. จ่าย 
10.4 หน่วยงานทดสอบแจ้งผลทดสอบหลอดเบอร์ 5 (Retrofit)  ให้ กฟผ. ทราบ 
10.5 กฟผ. แจ้งผลการทดสอบชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ให้บริษัททราบ 
10.6 บริษัทตอบรับผลการทดสอบและแจ้งแผนการผลิตรายเดือน  

10.6.1 โดยเม่ือบริษัทได้รับแจ้งผลการทดสอบแล้ว  ในกรณีบริษัทต้องการขอฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5) ให้บริษัทแจ้งความต้องการพร้อมข้อมูลการ
ผลิตให้ กฟผ.ทราบ ตามแบบรายการตอบรับผลการทดสอบชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) 
(RTF - 3,RFT - 4)  

10.7 กฟผ. สั่งพิมพ์ฉลากตามแบบรายการตอบรับผลการทดสอบหลอดเบอร์ 5 (Retrofit)  
(RTF-3, RFT- 4)   และตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข้าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
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10.8 บริษัทรับมอบฉลาก 
10.9 ข้อปฏิบัติในการรับฉลากหลังจากผ่านการทดสอบ 

10.9.1 หลังจากได้รับฉลาก บริษัทผู้ผลิตจะต้องติดฉลากชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ใน
รุ่นนั้นๆภายในระยะเวลา 1 เดือน    

10.9.2 กรณีท่ี กฟผ. ได้จัดทําฉลากตามท่ีบริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลาก แต่บริษัทไม่มารับฉลากภายใน 
15 วันทําการ บริษัทจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทําฉลากท้ังหมด  

10.9.3 กรณีท่ี กฟผ. ได้จัดทําฉลากตามท่ีบริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลาก แต่บริษัทต้องการเปลี่ยนชื่อรุ่น 
ให้บริษัททําหนังสือเพ่ือเปลี่ยนชื่อรุ่นหรือมีความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากบริษัท ซ่ึงบริษัท
จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทําฉลากท่ี กฟผ. จัดพิมพ์แล้วท้ังหมด  

10.9.4 หลังจากได้รับฉลากแล้วแต่บริษัทไม่มีการผลิตหรือทดสอบผ่านแล้วไม่ขอฉลาก บริษัท
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าทดสอบและค่าจัดทําฉลากท้ังหมด 

ข้ันตอนการขอเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 (ชุดเปล่ียนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรณีบริษัทต้องการทดสอบ
ชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 
(Retrofit) ใหม่และจะส่ง
ทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไป 

บริษัทต้องออกค่าใช้จ่าย
ท้ังหมด 

บริษัท ตอบรับผลการทดสอบแบบ RTF - 3 
และแจ้งแผนการผลิตรายเดือน แบบ RTF - 4 

(Testing result approval)  

บริษัทยื่นแบบแจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
แบบฟอร์ม RTF - 1, RTF - 2 ,  รง. 2 หรือ รง.4,  ภ.พ.20,  

หนังสือรับรอง ก.พาณิชย์, เอกสารท่ีแสดงว่าผา่นการทดสอบ มอก. 
บริษัทส่งตัวอย่างชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 จํานวน 2 ตัวอย่าง ให้กฟผ. 

กฟผ. ส่งตัวอย่างชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ให้หน่วยงานทดสอบ 
 

ทดสอบชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) โดยหน่วยงานทดสอบตาม
มาตรฐาน มอก. 1506-2541(ชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) (Testing) 

หน่วยงานทดสอบแจ้งผลการทดสอบให้ กฟผ. ทราบ (Testing report) 

กฟผ. แจ้งผลการทดสอบให้ บริษัท ทราบ 
 

รับผล 

บริษัทรับมอบฉลาก 

ไม่รับ

กฟผ. ส่ังพิมพ์ฉลากตามข้อมูลในแบบยืนยันช่ือและขนาดหลอดฟลูออเรสเซนต์
ตามแบบ RTF - 3 และRTF - 4 
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11. การส่งชุดเปล่ียนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) เพ่ือทดสอบค่าประสิทธิภาพใน
การเข้าร่วมโครงการ 

ขอบข่ายการทดสอบทดสอบชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ขนาด 14 วัตต์ และ 28 วัตต์ หลอด
ต้องผ่านการทดสอบฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ท่ีมีอายุการใช้งานต้ังแต่ 15,000 ชั่วโมงข้ึนไป เพ่ือหาค่า
กําลังไฟฟ้า ค่าตัวประกอบกําลัง ค่าฮาร์มอนิกส์ และค่าตัวประกอบการส่องสว่าง การทํางานในภาวะผิดปกติ ,การ
ทดสอบความทนทาน ,ค่าตัวประกอบยอดคลื่นกระแส  ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 

12. การทดสอบชุดเปล่ียนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit)  
     ตามมาตรฐาน มอก.1506-2541  
     (บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับกับหลอดฟลูออเรสเซนต)์ 

12.1 มาตรฐานการทดสอบ 
การทดสอบชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 ปัจจุบันดําเนินการทดสอบท่ีสถาบันไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) ต้ังอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จะใช้หลักการ
เทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น และเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ท่ีจะทําการทดสอบนี้ 
กําหนดข้ึนโดยใช้เอกสารมาตรฐานต่อไปนี้เป็นแนวทาง 

� มอก.1506-2541  
 (บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับกับหลอดฟลูออเรสเซนต์) 
� มอก.1955 - 2551  

                     (บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน:ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ) 
� มอก. 344 - 2549 (ข้ัวรับหลอดฟลุออเรสเซนต์และข้ัวรับสตาร์เตอร์) 
� มอก. 902 – 2532  (ดวงโคมไฟฟ้าติดประจําท่ีสําหรับจุดประสงค์ท่ัวไป) (ถ้ามี) 
� ข้อกําหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 12.2 ลําดับการทดสอบ 
12.2.1  กําลังไฟฟ้าด้านเข้า (Power Input) 
12.2.2  ตัวประกอบกําลังของวงจร (Circuit Power Factor) 
12.2.3 ค่าฮาร์มอนิกรวมของกระแสไฟฟ้าด้านเข้า 
         (Total Harmonic Distortion of Input Current ,THDi)   
12.2.4 ตัวประกอบการส่องสว่างของบัลลาสต์ (Ballast Lumen factor) 
12.2.5 ตัวประกอบยอดคลื่นของคลื่นขอบของกระแสไฟฟ้าผ่านหลอด  
          (Lamp Current Crest Factor) 
12.2.6 การทํางานในภาวะผิดปกติ (Abnormal Condition) 
12.2.7 ทดสอบความทนทานท่ีอุณหภูมิ tn= ±10 °C   
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12.3 เกณฑ์ตัดสินผลการทดสอบ 

12.3.1 ใช้ตัวอย่างทดสอบ จํานวน 2 ตัวอย่าง ซ่ึงท้ัง 2 ตัวอย่างจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดทุกข้อ 
จึงจะถือว่ารุ่นนั้นผ่านการทดสอบและเป็นไปตามข้อกําหนดของโครงการ 

12.3.2 การแสดงค่าในฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะใช้ผลการทดสอบจากตัวอย่างทดสอบท่ีมี
กําลังไฟฟ้าด้านเข้าสูงกว่า พร้อมระบุค่าตัวประกอบการส่องสว่างของตัวเดียวกัน 

 
13. การกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
 ชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) รุ่นท่ีผ่านการทดสอบ และจะได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
ระดับดีมาก (เบอร์ 5) นั้น จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ(Specification) ดังต่อไปนี้ 
ตารางเกณฑ์ประสิทธิภาพและคุณสมบัติ 
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14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
 14.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2 ขนาดย่อส่วนของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ประเภทชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) เกณฑ์พลังงาน 2013 (ขนาดจริง:กว้าง 38 มม.  สูง 48 มม.) 
  
 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) เกณฑ์พลังงาน 
ปี 2013 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 เป็นแถบโค้งคร่ึงวงกลมพื้นสีเขียว  แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับที่ 1 (ต่ํา) ถึง 5 
(ดีมาก)  หากชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ได้ระดับประสิทธิภาพใด  ตัวเลขและช่องที่ระบุ
ระดับนั้นจะเป็นสีแดง  โดยตําแหน่งจุดศูนย์กลางของแถบโค้งคร่ึงวงกลมนี้จะมีตัวเลข”5”   สีขาว
อยู่ภายในวงกลมสีแดงขอบดํา  เพื่อย้ําระดับประสิทธิภาพอย่างชัดเจน และ ระบุเกณฑ์พลังงานปี 
2013 ใต้แถบโค้งคร่ึงวงกลมด้านขวา 

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของข้อมูลตัวเลขและตวัอักษรสีดําบนพื้นสีเหลืองพร้อมสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน   ซ่ึง
ระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ดงันี ้

1.  กําลังไฟฟ้าดา้นเข้า (วัตต)์ 
2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ (T5) (ชื่อผลิตภัณฑ์ /เคร่ืองหมายการค้า) 
3. รุ่น 
4. ขนาด (วัตต์) 
5. ชนดิ (คูลไวต,์ ไวต์, วอร์มไวต์ และเดย์ไลต์ เป็นตน้) 

ส่วนที่ 3         เป็นส่วนที่ แสดงถึงหน่วยงานที่กํากับดูแล ด้วยสัญลักษณ์ “การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย”    
                   อักษรย่อ กฟผ. และ กระทรวงพลงังาน ด้วยตวัอักษรขาวบนพื้นสีเขียว   

  
 
 
 

สว่นที� 1 

สว่นที� 2 

สว่นที� 3 
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14.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
  บริษัทจะต้องติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ท่ีกล่องและสกรีนตัวหลอดโดยสามารถเห็น   
                      ข้อมูลบนฉลากได้อย่างชัดเจน กล่องละ 1 ดวงดังแสดงในรูป 
 
 

 
 
 

   
 
 
15. การสุ่มกลับทดสอบชุดเปล่ียนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit)  
     ท่ีได้รับฉลากเบอร์ 5 
 หลังจากชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ท่ีติดฉลากออกสู่ตลาด กฟผ.  จะดําเนินการสุ่มชุดเปลี่ยน
หลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เพ่ือนํากลับมาทดสอบท่ีหน่วยงานทดสอบ  ซ่ึง
ผลทดสอบ กําลังไฟฟ้าด้านเข้า (วัตต์) จะต้องเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 5 และค่าอ่ืนจะต้องอยู่ในเกณฑ์ระดับ
ประสิทธิภาพเดิม  

โดย กฟผ. ได้กําหนดมาตรการในกรณีไม่ผ่านของการสุ่มกลับทดสอบของโครงการฯ ดังนี้คือ 
-  บริษัทต้องคืนฉลากให้ กฟผ. ทันที 
- กฟผ. จะลงประกาศลงหนังสือพิมพ์และเว็บไซด์ของ กฟผ. ให้ประชาชนรับทราบ 
- หากเป็นการสุ่มกลับไม่ผ่านครั้งแรก กฟผ. จะงดไม่ให้บริษัทเข้าร่วมโครงการเฉพาะรุ่นท่ี

ไม่ผ่านการทดสอบสุ่มกลับ เป็นเวลา 1 ปี  
- หากบริษัทได้ทําผิดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นครั้งท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ 

เป็นเวลา 3 ปี เฉพาะชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ประเภทและรุ่นท่ีไม่ผ่านการ
ทดสอบสุ่มกลับ ท่ีไม่ผ่านการทดสอบสุ่มกลับ 
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การสุ่มกลบัทดสอบ ชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 เพื่อให้การดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของบริษัทผู้ผลิต/นําเข้า 
และผู้จัดจําหน่ายชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ท่ีเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ชุดเปลี่ยน
หลอดเบอร์ 5 (Retrofit)  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กล่าวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธ์โดย
อ้างอิงหรือใช้ข้อมูลของโครงการฯ ได้เฉพาะชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ท่ีมีการผลิตและจําหน่ายสู่ตลาด
ประเทศไทยแล้วเท่านั้น ท้ังนี้เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและให้ความเป็นธรรมแก่บริษัทผู้ผลิต ผู้
จําหน่าย ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ กฟผ. จึงได้ให้มีข้อกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 

16.1 เพ่ือเป็นข้อมูลว่าบริษัท ฯ ได้มีการผลิตและจําหน่ายชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ออกสู่ตลาด
ในประเทศไทยจริง กฟผ. ขอให้บริษัทฯ ดําเนินการดังนี้ 
16.1.1 บริษัท ฯ ท่ีได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต้องดําเนินการผลิตชุดเปลี่ยนหลอด

เบอร์ 5 (Retrofit) ออกสู่ตลาดโดยทันที ภายในเดือนท่ีได้รับฉลากฯ จาก กฟผ. เป็นต้น
ไป โดยบริษัท ฯ จะต้องแจ้งแผนการผลิต และหรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข้องท่ี 
กฟผ. เชื่อได้ว่ามีการผลิตและจําหน่ายสู่ตลาดประเทศไทยจริง 

16.1.2 บริษัท ฯ จะต้องแจ้งรายชื่อ สถานท่ี ของผู้แทนจําหน่าย และราคาชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 
(Retrofit) รุ่นนั้นให้กับกฟผ.  

16.1.3  เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่า บริษัท ฯ มีการผลิต และจําหน่ายชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 
(Retrofit) รุ่นดังกล่าว กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผู้แทน

ทดสอบ 
กฟผ.จ่ายค่าทดสอบ 

ผ่านเกณฑ์ 
เบอร์ 5  

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผลการทดสอบ  

ผ่านการสุ่มกลับทดสอบ 
 สามารถใช้ฉลากต่อไปได้ 

บริษัทต้องซ้ือคืน 
ชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit)   

ท่ี กฟผ. สุ่มซ้ือ และ กฟผ. ดําเนินการตาม
ข้อกําหนดเร่ืองการไม่ผ่านการสุ่มกลับ   

กฟผ. สุ่มซ้ือ  
ชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 

(Retrofit) 
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จําหน่ายท่ีบริษัท ฯ แจ้งไว้จํานวน 3 รายเป็นอย่างน้อย   และผู้แทนจําหน่ายจะต้อง
สามารถส่งชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) รุ่นนั้น ๆ ให้กับ กฟผ. ได้ ในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมในด้านการตลาด  

16.1.4  ชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) รุ่นท่ีได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต้องมี
สัดส่วนการตลาดในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 1 (หรือท่ี 
กฟผ. กําหนดภายหลัง) ของจํานวนชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ท้ังตลาดในกลุ่ม 

16.1.5 กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช้ข้อมูลท่ี กฟผ. เชื่อว่าชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) 
รุ่นดังกล่าวไม่ได้มีการผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้น ๆ จริง 

16.2 บริษัท ฯ สามารถนําข้อมูลของ กฟผ. ไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ได้เฉพาะชุดเปลี่ยนหลอด
เบอร์ 5 (Retrofit) ท่ีได้มีการผลิตและจําหน่ายในตลาดในประเทศไทย  ตามท่ี กฟผ. ได้กําหนดไว้
ในข้อ 16.1 ข้างต้นแล้วเท่านั้น 

16.3 ในกรณีท่ี บริษัท ไม่ได้ดําเนินการผลิตชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ท่ีได้ฉลากแสดง
ประสิทธิภาพจาก กฟผ. ตามข้อกําหนดหรือ บริษัทได้มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. 
จะแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) รุ่นนั้นๆ โดยทางโทรสาร 
และหรือจดหมายลงทะเบียน และบริษัทจะต้องดําเนินการดังนี้ 
16.3.1 บริษัท ฯ จะต้องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 

(Retrofit) รุ่นนั้น  ท่ีอ้างอิงข้อมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทาง
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ ไม่ให้เผยแพร่สู่สาธารณะภายใน 2 วัน นับจาก
วันท่ี กฟผ. แจ้งโดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 

16.3.2 บริษัท ฯ จะต้องยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่นเดียวกับ ข้อ 16.3.1 
สําหรับสื่อทางแผ่นป้ายท่ีปรากฏต่อสาธารณะ ภายใน 10 วนั นับจากวันท่ี กฟผ. แจ้งโดย
โทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน 

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

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

เก่ียวกับการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ฯ ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร 
 16.5 รูปแบบฉลากท่ีสามารถลงโฆษณาได้ 
  ให้แสดงส่วนประกอบท้ังหมดของฉลากชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) รุ่นท่ีได้รับฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพนั้น 
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16.6 รูปแบบฉลากท่ีไม่สามารถลงโฆษณาได้ 
 
     
  
           

 
ท้ังนี้เป็นไปตามข้อกําหนดการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ  

17. มาตรการสําหรับบริษัทท่ีทําผิดหลักเกณฑ์ของโครงการฯ 
กรณีบริษัทไม่ติดฉลากหลังจากได้รับฉลากแล้ว 

บริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ติดฉลากหลังจากได้รับฉลากแล้ว  หรือไม่แจ้งชื่อรุ่น และ
จํานวนของจํานวนชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ท่ีจําหน่ายในท้องตลาดซ่ึง กฟผ. พบว่ามีหลอดชุด
เปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) รุ่นนั้นจําหน่ายอยู่  กฟผ.จะดําเนินการดังนี้ 

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

17.2 ในกรณีท่ีบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเป็นครั้งท่ี 2  กฟผ.จะ
ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการตลอดไป 

 

18. ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 กฟผ. ได้จดทะเบียนเครื่องหมายแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์ 5 ต่อกระทรวงพาณิชย์ซ่ึงใช้รับรอง
คุณภาพสินค้าหรือบริการว่าคุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการนั้นมีคุณภาพหรือลักษณะท่ีเป็นไปตาม
เง่ือนไขของโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  
 เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล้วเจ้าของเครื่องหมายมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวท่ีจะใช้เครื่องหมายท่ีได้
จดทะเบียนไว้ กรณีผู้อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจ้าของมีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายได้ ถ้าผู้อ่ืนนํา
เครื่องหมายไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟ้องให้เพิกถอนได้ ท้ังนี้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้านี้มีการ
จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองต่อกระทรวงพาณิชย์ โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ต้ังอยู่เลขท่ี 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์  ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
11130  เป็นผู้ดําเนินการ 
 ผู้ประกอบการท่ีจะได้รับเครื่องหมายรับรองสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 จาก กฟผ. ได้จะต้องมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน่ายชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit)   ซ่ึงเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  มีสิทธิท่ีจะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าได้จาก กฟผ. 
และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการอนุญาตท่ีได้ให้เครื่องหมายรับรองโดยจะเก็บไว้ ณ ฝ่ายปฏิบัติการด้าน
การใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้านี้ใช้กับชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) โดยอาจผลิต
ในประเทศหรือนําเข้าจากต่างประเทศ  และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเอกสารโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 

18.3 การอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเป็นไปตามแบบและเง่ือนไขท่ี
กําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแห่งประเทศไทยท่ีใช้บังคับในขณะนั้น  และตามข้อกําหนดของ
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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ซ่ึงกําหนดวิธีการ
ควบคุมและป้องกันการใช้เครื่องหมายโดยมิชอบ  ท้ังนี้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินค้าในด้าน
ประโยชน์ท่ีมีต่อการประหยัดพลังงานให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถกระทําได้ 

18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ต่อเม่ือได้รับ
อนุญาตจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และปฏิบัติตามเง่ือนไขของโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ท่ีกําหนดไว้เท่านั้น 

18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องปรากฏท่ีตัวสินค้าตามหลักเกณฑ์การติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพ โดยสามารถเห็นได้ชัดเจนและต้องใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้าตามรูปแบบและสีท่ีกําหนดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น 

18.6 บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้อง
ยินยอมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบสถานท่ีได้เสมอ เพ่ือตรวจสอบว่ามีการ
ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

18.7  การอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจถูกเพิกถอนได้ หากผู้ได้รับ
อนุญาตนําไปใช้ผิดไปจากข้อบังคับนี้ หรือเม่ือ กฟผ. ได้รับการร้องเรียนจากผู้ซ้ือสินค้าหรือ กฟผ. 
ตรวจสอบท้ังในด้านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

18.8  การแก้ไขข้อบังคับสําหรับการใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะทําได้ต่อเม่ือได้รับ
ความยินยอมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น 

18.9 ผู้ประกอบการไม่สามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเองไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีนําไปติดบนชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 (Retrofit) ต้อง
ขอรับจาก กฟผ. เท่านั้น ตามระเบียบท่ีกําหนด  

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

 
19. หน่วยงานและสถานท่ีติดต่อ 

19.1 ผู้รับผิดชอบ : กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้น 7 อาคารท่ีทําการ ท.102       
         ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

19.2 สถานท่ีติดต่อ : เลขท่ี 53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 
19.3 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2436-8382 และ 0-2436-8385 

 
20. เอกสารอ้างอิง 

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

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

3.  http://www.egat.co.th/labelNo5 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร์ม กฟผ. 
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 -  RTF-01 (แบบแจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการ มี 1 แผ่น) 
            

 
 

 
 

 
วันที่______/______/______ 

ข้อมูลเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้มีอํานาจลงนาม บริษัท/ห้างหุ้นส่วน จํากัด 
 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)__________________นามสกุล_____________________อายุ______ปี สัญชาต_ิ_______ 
อยู่บ้านเลขท่ี_________หมู_่_____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_______________เว็บไซต_์__________________________ 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันท่ี___________เดือน________________พ.ศ.__________ทะเบียนเลขท่ี___________ 
โดยใช้ทะเบียนการค้า_________________________________________ทะเบียนพาณิชย์เลขท่ี__________________ 
 

ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต/นําเข้า    � ผลิตและจําหน่ายเอง    � นําเข้า           � รับจ้างผลติ (OEM)           � จ้างผลิต  
 

ชุดเปลี่ยนหลอด เบอร์ 5 (Retrofit) เครื่องหมายการค้า__________________________________________________ 
 

ผู้ประสานงานของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน จํากัด 
 

ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว)_________________นามสกุล_______________________ตําแหน่ง_____________________
โทรศัพท์__________________ต่อ_______โทรสาร__________________E-mail Address_____________________ 

ข้าพเจ้ามีความยินดีท่ีจะเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ชุดเปลี่ยนหลอด เบอร์ 5 (Retrofit) ในการ ติดฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพของชุดเปลี่ยนหลอด เบอร์ 5 (Retrofit) ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
ข้าพเจ้าจะดําเนินการและปฏิบัติตามรายละเอียด ข้อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ชุดเปลี่ยนหลอด เบอร์ 5 (Retrofit) ใน
การดําเนิน ซ่ึง กฟผ. กําหนดอย่างเคร่งครัด 

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

โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 5 ชุดเปลี่ยนหลอดชุดเปลี่ยนหลอดเบอร์ เบอร์ 55 ( (RReettrrooffiitt))  

แบบแจ้งความจํานงเข้าร่วมโครงการ 
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- RTF-02 (แบบรายการข้อมูลเพ่ือขอทดสอบชุดหลอดเบอร์ 5 (Retrofit)  มี 1 แผ่น) 
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-  RTF-03 (แบบรายการตอบรบัผลการทดสอบชุดหลอดเบอร ์5 (Retrofit)  มี 1 แผ่น) 
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-  RTF-04 (ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข้าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ มี 1 แผ่น)         
 
 


