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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  
เครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ 
 

1. บทนํา 
 โครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2534 

โดยมอบหมายให้การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ดําเนินโครงการฯ และการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้ไฟฟา้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังคงได้รับประโยชน์และประสิทธิภาพจากการใช้
ไฟฟา้เหมือนเดิม ซ่ึงเป็นการลดปัญหาด้านการจัดหาแหล่งพลังงาน แหล่งเงินทุน อัตราค่าไฟฟา้ ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นผลสืบเน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย 

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

จากความร่วมมือของบริษัทที่ให้การสนับสนุน โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ในการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนําเข้า เป็นผลให้มีการจําหน่ายเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ท่ีติดฉลาก
แสดงค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งานไม่เกิน 1 วัตต์ เกิดข้ึนในประเทศไทยตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2553 นับเป็นผลิตภัณฑ์
อันดับท่ี 13 ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่มีการติดฉลากแสดงค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน ซ่ึง
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสอดคล้องกับสภาวการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ และพลังงานในปัจจุบัน โดยเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาว 
 กฟผ.ได้จัดให้มีพิธีการมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า Standby Power 1 Watt ให้กับ
ผู้ประกอบการเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ โดยมีนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงพลังงานเป็นผู้มอบฉลาก และนายสุทัศน์ ปัทมศิริวัฒน์ ผู้วา่การการไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย ร่วม
เป็นสักขีพยานเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2553 
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2. ชื่อโครงการ 

ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ประสิทธิภาพสูง ภายใต้โครงการ  Standby Power 1 วัตต์รักษ์โลก  โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายให้ 
กฟผ. รณรงค์ฉลากเบอร์ 5 ให้เป็นท่ีแพร่หลายพร้อมกับพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนทั่วประเทศร่วมใจกันประหยัดพลังงานและมีส่วนร่วม ซ่ึงในปี 2550 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื ่อให้ข้อมูลเกี ่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื ่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์แก่

ประชาชน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ โดย
กําหนดให้มีการติดฉลากแสดงค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งานไม่เกิน 1 วัตต์ 

3.2 เพื่อให้เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพข้ันต่ําของอุปกรณ์ไฟฟา้ 
3.3 เพื่อจูงใจและรณรงค์ให้ผู้บริโภคใช้เคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ท่ีติดฉลากแสดงค่า

กําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งานไม่เกิน 1 วัตต์  
3.4 ก่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนใน

ประเทศและมาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศ 
 

4. นโยบาย 
4.1 ทําให้เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพข้ันต่ําของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
4.2 การพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูง 

 

5. เป้าหมายโครงการ 
   รณรงค์และผลักดันให้ประชาชนเลือกใช้เครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ ที่ติดฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งานไม่เกิน 1 วัตต์ โดยคํานึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
เป็นหลัก อันจะส่งผลรวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติโดยรวม 

 

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

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

ดําเนินการให้มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ ที่
มีค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน ไม่เกิน 1 วัตต์ตามข้อกําหนด 

6.2 ดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแก่ประชาชน 
6.3 ส่งเสริมให้เกิดตลาดอุปกรณไ์ฟฟา้ประสิทธิภาพสูง 
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7. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ 
7.1 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพอันจะ

ส่งผลรวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 
7.2 ประชาชนมีข้อมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอรเ์พิ่มมากข้ึน  
7.3 สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้ในระดับหนึ่ง โดยยังคงประสิทธิภาพของการ

ใช้อุปกรณ์ไฟฟา้เช่นเดิม 
7.4 ก่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 
7.5 เป็นอีกทางหน่ึงในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดเงินตราออกต่างประเทศและลดการนําเข้า

เชื้อเพลิงจากต่างประเทศในการผลิตไฟฟ้า 
 

8. การดําเนินโครงการ 
8.1 จัดให้มีการประชุม อันประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายเคร่ืองรับโทรทัศน์และ

จอคอมพิวเตอร์, สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) และ กฟผ. เพื่อพิจารณาดําเนินการให้
เกิดตลาดเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ที่มีค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน ไม่เกิน 1 วัตต์ 

8.2 จัดทําแผนการดาํเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเป้าหมายการดาํเนินการ 
8.3 ให้ผู้ประกอบการกําหนดขนาด รุ่น และรายละเอียดของเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ท่ีจะ

ดําเนินการทดสอบ 
8.4 ส่งหน่วยงานท่ีดําเนินการทดสอบ  
8.5 หน่วยงานทดสอบแจ้งผลการทดสอบ ให้ กฟผ. 
8.6 กฟผ.แจ้งผลทดสอบให้ผู้ประกอบการ 
8.7 ผู้ประกอบการทําหนังสือตอบรับผลมายัง กฟผ. 
8.8 ในกรณีรับผลการทดสอบ กฟผ.จัดทําและส่งมอบฉลากค่ากําลังไฟฟา้ขณะรอใช้งาน 
8.9 การรณรงค์และจูงใจประชาชนให้ใช้เครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
8.10 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 

 

9. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
การดําเนินการให้มีการจัดประชุมผู้ประกอบการครั้งแรกสําหรับเครื่องรับโทรทัศน์เมื่อวันท่ี 

3 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุม 203 อาคาร สํานักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ
จอคอมพิวเตอร์เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2553 โดยความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต / นําเข้า และผู้จัดจําหน่ายเคร่ืองรับ
โทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ และ สฟอ. เข้าร่วมประชุม จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2554) เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี และ
ยังคงดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 

10. ขั้นตอนการขอเข้ารว่มโครงการ 
10.1  บริษัทต้องยื่นแบบแจ้งความจํานงและต้องกรอกรายละเอียดเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์

ในแบบฟอร์มของ กฟผ. พร้อมทั้ง จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้  
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แบบฟอร์ม กฟผ. (สามารถดูได้ในภาคผนวก) 
- STP-01 แบบแจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ 
- STP-02 แบบรายการข้อมูลเพื่อขอทดสอบเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ 
- STP-03 แบบรายการตอบรับผลการทดสอบ ค่ากําลังไฟฟา้ขณะรอการใช้งาน          

(Standby Power) เคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ 
- STP-04 ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นาํเข้าเพื่อขอรับฉลากแสดงค่ากําลังไฟฟา้ขณะรอใช้งาน 

(Standby Power)  
เอกสารประกอบ 
   -  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (รง.4,  รง.2) 
   -   ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบรับรองจาก  กรมโรงงาน 
   -  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภพ.20) 
   -  หนังสือรับรองฯ  การเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด 

10.2 กฟผ.กําหนดวันส่งตัวอย่างทดสอบเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ท่ีหน่วยงานทดสอบ 
10.3 การตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ 

  เม่ือหน่วยงานทดสอบรับตัวอย่างทดสอบเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ไว้จะต้อง
ตรวจสอบรายละเอียดเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงรายละเอียดของตัวอย่างทดสอบ
จะต้องตรงกันกับรายละเอียดในเอกสารที่บริษัทยื่นแบบแจ้งความจํานงขอทดสอบเคร่ืองรับ
โทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ 

10.4 หน่วยงานทดสอบทดสอบเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน IEC 62301  
10.5 หน่วยงานทดสอบแจ้งผลทดสอบเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ให้ กฟผ. ทราบ 
10.6 กฟผ. แจ้งผลการทดสอบเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ให้บริษัททราบ 

กฟผ. จะแจ้งผลทดสอบให้บริษัททราบ โดยบรษิัทจะต้องตอบรับผลการทดสอบทุกคร้ังที่มี
การแจ้งผลจาก กฟผ. ภายใน 7 วัน ทําการ นับจากวันที่ กฟผ. แจ้งผลทดสอบ 
หมายเหต ุ

- กฟผ.จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จา่ยการทดสอบสําหรับการทดสอบคร้ังแรกเท่าน้ัน หากผลการ
ทดสอบครั้งแรกไม่ผ่านเกณฑ์เบอร์ 5 ต้องปรับปรุงเพื่อทดสอบในคร้ังต่อไป หากไม่ปรับปรุง 
กฟผ.จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทดสอบ แม้ว่าจะเป็นการทดสอบคร้ังแรกก็ตาม  

- ในกรณีบริษัทต้องการทดสอบเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ใหม่คร้ังที่ 2 ข้ึนไป(รุ่น
เดิม)  บริษัทจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จา่ยการทดสอบทั้งหมด  

- ท้ังน้ีบริษัทต้องดําเนินการชําระเงินให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั หลังจากได้รับใบแจ้งค่าบริการ
ทดสอบจาก หน่วยงานทดสอบ และขอให้บริษัทติดต่อรับตัวอย่างเคร่ืองรับโทรทัศน์และ
จอคอมพิวเตอร์ที่ทดสอบคืนหลังจากที่ทําการทดสอบแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 วัน  

10.7 บริษัทต้องตอบรับผลการทดสอบและแจ้งแผนการผลิตรายเดือนให้ กฟผ.  
เม่ือบริษัทได้ รับแจ้งผลการทดสอบแล้ว  ในกรณีบริษัทต้องการขอฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5) ให้บริษัทแจ้งความต้องการพร้อมข้อมูลการ
ผลิตให้ กฟผ.ทราบ 

การตอบรับผลทดสอบแบ่งเปน็ 2 กรณีคือ 
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กรณีที่ 1 บริษัทรับผลทดสอบ 
บริษัทรับผลทดสอบและต้องการติดฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5  ให้ส่งข้อมูลการผลิตในแต่
ละเดือน ตามแบบฟอร์ม STP-03 และ STP-04 ให้ กฟผ. เพื่อจัดทําฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพ ค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน 

 
กรณีที่ 2 บริษัทไม่รับผลทดสอบ 

ในกรณีบริษัทไม่ตอบรับผลทดสอบและต้องการปรับปรุงเพื่อส่งทดสอบใหม่ ในรุ่นเดิม 
บริษัทจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมด (หากบริษัทฯ ไม่ตอบรับผล
การทดสอบตามระยะเวลาที่กําหนดและล่วงเลยไปจนถึง 30 วัน   กฟผ.จะยกเลิกผลการ
ทดสอบนั้นและหากบริษัทฯ จะขอส่งทดสอบอีกครั้งหนึ่ง บริษัทจะต้องเป็นผู้รับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมด) 
ในกรณีท่ีบริษัททดสอบครั้งแรกและได้รับฉลากเบอร์ 5 แต่ไม่รับผลการทดสอบน้ัน บริษัท
ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบ 

10.8 กฟผ. สั่งพิมพ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพตามข้อมูลแบบยืนยันชื่อและขนาดเคร่ืองรับโทรทัศน์
และจอคอมพิวเตอร์ที่จะพิมพ์ในฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ตามแบบการขอรับฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพ (STP-03) 

10.9 บริษัทรับมอบฉลาก 
10.10 ข้อปฏิบัติในการรับฉลากหลังจากผ่านการทดสอบ 

10.10.1 หลังจากได้รับฉลาก บริษัทผู้ผลิตจะต้องติดฉลากเครื่องรับโทรทัศน์และ
จอคอมพิวเตอร์ในรุ่นนั้นๆ ภายในระยะเวลา 2 เดือน    

10.10.2 บริษัทต้องติดฉลากในรุ่นท่ี กฟผ. รับรอง และจะต้องจัดทําแคตตาล๊อคที่โฆษณา
ต่อผู้บริโภคในชื่อเดียวกัน หากท้ัง 3 ส่วนไม่ตรงกัน กฟผ.ถือว่าบริษัทใช้ฉลากผิด
รุ่นผิดตามข้อบังคับว่าด้วยการใช้เคร่ืองหมายในข้อ 18   

10.10.3 กรณีท่ี กฟผ. ได้จัดทําฉลากตามท่ีบริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลาก แต่บริษัทไม่มารับ
ฉลาก บริษัทจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบ และการจัดทําฉลาก
ทั้งหมด  

10.10.4 กรณีที่ กฟผ. ได้จัดทําฉลากตามที่บริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลาก แต่มีความผิดพลาดที่
เกิดจากบริษัท บริษัทไม่ต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบ แต่จะต้องเป็น
ผู้รับภาระในการจัดทําฉลากท้ังหมด  

10.10.5 หลังจากได้รับฉลากแล้วแต่บริษัทไม่มีการผลิตหรือทดสอบผ่านแล้วไม่ขอฉลาก 
บริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าทดสอบและค่าจัดทําฉลากท้ังหมด 

10.10.6 กรณีท่ี กฟผ. ได้จัดทําฉลากตามท่ีบริษัทแจ้งสั่งพิมพ์ฉลาก แต่บริษัทต้องการ
เปลี่ยนชื่อรุ่น และบริษัทจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทําฉลากที่ กฟผ. 
จัดพิมพ์แล้วทั้งหมด  

10.10.7 กรณีท่ีบริษัทต้องการเปลี่ยนชื่อรุ่นก่อนแจ้ง กฟผ. สั่งพิมพ์ฉลาก ให้บริษัททํา
หนังสือเพื่อเปลี่ยนชื่อรุ่นแจ้ง กฟผ.  
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ขั้นตอนการขอเข้าร่วมโครงการโครงการ  Standby Power 1 วัตต์รักษ์โลก (เครื่องรับโทรทัศน์และ
จอคอมพิวเตอร์) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีบริษัทต้องการทดสอบ 
เคร่ืองรับโทรทัศน์และ

จอคอมพิวเตอร์ใหม่และจะส่ง
ทดสอบคร้ังท่ี 2 ขึ้นไป 

บริษัทต้องออกค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

บริษัทยื่นแบบแจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
แบบฟอร์ม STP-01, STP-02,  รง. 2 หรือ รง.4,  ภ.พ.20, หนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย์ 

ตรวจสอบคุณสมบัติเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ท่ีหน่วยงาน
ทดสอบ (Specification inspection) 

 

ทดสอบเคร่ืองรับโทรทัศน์ โดยหน่วยงานทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62301  

หน่วยงานทดสอบแจ้งผลการทดสอบให้ กฟผ. ทราบ (Testing report) 

กฟผ. แจ้งผลการทดสอบให้ บริษัท ทราบ 
 

กฟผ. กําหนดนัดวันส่งตัวอย่างทดสอบเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ 

รับผล 

บริษัท ตอบรับผลการทดสอบแบบ STP-03 
และแจ้งแผนการผลิตรายเดอืน แบบ STP-04 

(Testing result approval)  

ไม่รับ

กฟผ. สั่งพิมพ์ฉลากตามข้อมูลในแบบยืนยันชื่อและขนาดตามแบบ 
STP-03  
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11. การส่งเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบค่าประสิทธิภาพในการเข้าร่วม
โครงการ Standby Power 1 Watt รักษ์โลก 
การส่งเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งานในการเข้าร่วม
โครงการ 

แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
กรณีที่ 1 การส่งทดสอบแบบปกติ  

บริษัทต้องส่งตัวอย่างเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ รุ่นละ 1 เครื่อง  
กรณีที่ 2  การส่งทดสอบเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ผลิต  

กรณีที่ยังมิได้มีการผลิตและจําหน่ายในตลาด บริษัทสามารถส่งเคร่ืองต้นแบบ (MOCK UP) เพื่อ
ทดสอบได้จํานวน 1 เคร่ือง ต่อ 1 รุ่น 

12. การทดสอบเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน IEC 
62301 

การทดสอบเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ในโครงการฯ จะทดสอบเคร่ืองรับโทรทัศน์และ
จอคอมพิวเตอร์ และจอคอมพิวเตอร์โดยการสุ่มตัวอย่างตามข้อกําหนดจากกลุ่มบริษัทผู้ผลิต/นําเข้า ที่
เข้าร่วมโครงการฯ และนําส่งให้หน่วยงานทดสอบ ทําการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62301 ซ่ึงมี
รายละเอียดการทดสอบ ดังนี้ 
12.1 มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ปัจจุบันดําเนินการทดสอบท่ีสถาบันไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) ตั้งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จะใช้หลักการ
เทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น และเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล 

มาตรฐานการทดสอบเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ที่จะทําการทดสอบนี้ กําหนดโดย
ใช้มาตรฐาน IEC  

ในการทดสอบเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์นี้  ทางหน่วยงานทดสอบ จะมี
ห้องปฏิบัติการที่สามารถปรับภาวะความดัน ควบคุมอุณหภูมิ และความช้ืน เพื่อสร้างสภาพของการ
ทดสอบให้เครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ที่ทําการทดสอบอยู่ในภาวะเดียวกันตลอดเวลาที่ทํา
การทดสอบ 

12.2 วิธีการทดสอบ 
12.2.1 สภาวะในการวัด 

12.2.1.1 ห้องทดสอบ 

บริษัทรับมอบฉลาก 
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 การทดสอบทําในห้อง ความเร็วลมไม่เกิน 0.5 m/s อุณหภูมิแวดล้อมอยู่ในช่วง
23±5 องศาเซลเซียส ตลอดช่วงการทดสอบ 

12.2.1.2 แหล่งจ่ายไฟ 
    แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ±1% และ ความถ่ี 50 เฮิรตซ์ ±1% 

12.2.1.3 รูปคลื่นแรงดันไฟฟ้า 
- องค์ประกอบฮาร์มอนิกส์รวมของแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ไม่เกิน 2% (โดยรวมถึง

ฮาร์มอนิกส์ลําดับท่ี 13)  
- อัตราส่วนของค่ายอดต่อค่า RMS ของแรงดันทดสอบ (Crest Factor) 

จะต้องอยู่ระหว่าง 1.34-1.49 
12.2.1.4 ความคลาดเคลื่อนของการวัดกําลังไฟฟ้า 

 การวัดกําลังไฟฟ้า 0.5 วัตต์ข้ึนไป ต้องมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
2% ที่ความเชื่อม่ัน 95% การวัดกําลังไฟฟ้าที่ต่ํากว่า 0.5 วัตต์ จะต้องทําที่
ความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01 วัตต์ ที่ความเชื่อม่ัน 95% 
เคร่ืองมือวัดจะต้องมีความละเอียด 

    - 0.01 วัตต์หรือดีกว่า สําหรับการวัดไม่เกิน 10 วัตต์ 
    - 0.1 วัตต์หรือดีกว่า สําหรับการวัดมากกว่า 10 วัตต์แต่ไม่เกิน 100 วัตต์ 
    - 1 วัตต์หรือดีกว่า สําหรับการวัดเกิน 100 วัตต์ 

12.2.2 การวัด 
12.2.2.1 การเลือกและเตรียมอุปกรณ์ 

การทดสอบน้ีกระทํากับเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ทีละชุด และ
จะต้องเตรียมและปรับต้ังตามข้อกําหนดของผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่มีข้อขัดแย้งกับ
ท่ีกําหนดตามมาตรฐานนี้ ถ้าไม่มีข้อกําหนดเป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ค่าที่ตั้งมาจาก
โรงงาน หรือถ้าไม่ทราบค่าที่ตั้งให้ทดสอบตามที่ได้รับส่งมอบ 

12.2.2.2 ข้ันตอน 
 ต่อเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ท่ีจะทดสอบเข้ากับเคร่ืองวัดและเลือก
โหมดที่จะวัด (ซ่ึงอาจต้องรอจนเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์เข้าสู่
โหมดที่ต้องการ) และบันทึกการใช้ไฟฟ้า ค่ากําลังไฟฟ้าเฉลี่ยหาได้จากค่า
พลังงานรวม โดยวัดพลังงานไฟฟ้ารวมเป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาที (ยกเว้น
อุปกรณ์ทํางานเป็นช่วงๆ)  จากน้ันให้หารค่าพลังงานรวมด้วยช่วงเวลาในการวัด 

12.3 การแสดงผลการทดสอบ 
รายงานผลทดสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
12.3.1 ข้อมูลละเอียดเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ 

- เครื่องหมายการค้า แบบรุ่น หมายเลขเครื่อง 
- ประเภทจอภาพ ขนาดจอภาพ  
- แรงดัน ความถ่ี และกําลังไฟฟ้าพิกัด  

12.3.2 พารามิเตอร์ในการทดสอบ 
- อุณหภูมิแวดล้อม 
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- ความเร็วลม 
- แรงดันทดสอบ ความถ่ีที่ใช้ 
- ฮาร์มอนิกส์รวมของแหล่งจ่ายไฟฟา้ 

12.3.3 ค่าท่ีวัด 
- กําลังไฟฟา้เฉลี่ยในหน่วยวัตต์โดยปัดให้มีทศนิยม 2 ตําแหน่ง  
- วิธีการวัดท่ีใช้ (ใชว้ิธีวัดพลังงานรวม) 
- พลังงานรวมที่ใช้และช่วงเวลาที่วัด  
- กําลังไฟฟา้ปรากฎ (VA)  
- ค่าตัวประกอบกําลัง 
- CREST FACTOR  

12.4 บทนิยาม 
ความหมายของคําท่ีใช้ในวิธีการทดสอบนี้ มีดังต่อไปนี้ 
12.4.1 โหมดรอใช้งาน (Standby-passive mode) คือ โหมดที่เคร่ืองรับโทรทัศน์และ

จอคอมพิวเตอร์ต่อกับแหล่งจ่ายไฟแต่ไม่ให้ทั้งภาพและเสียง แต่สามารถเปลี่ยนไปยังโหมด
อ่ืนๆ ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลหรือสัญญาณภายในอ่ืนๆ 

12.4.2 กําล ังไฟฟา้ขณะรอใช้งาน (Standby power) คือ กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยในโหมดรอใช้งาน 
12.5 เคร่ืองมือทดสอบ 

เคร่ืองมือสําหรับทดสอบค่าพลังงานไฟฟา้ท่ีใช ้
12.5.1 เคร่ืองจ่ายไฟฟา้กระแสสลับคงที่ 1 เฟส    จํานวน 1 เคร่ือง 
12.5.2 เคร่ืองวัดพลังงานไฟฟ้าชนิดดจิิตอล     จํานวน 1 เคร่ือง  
12.5.3 เคร่ืองวัดความเร็วลม     จํานวน 1 เคร่ือง  
12.5.4 เคร่ืองวัดอุณหภูมิและความชื้น    จํานวน 1 เคร่ือง  

12.6 ห้องทดสอบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 
ควบคุมอุณหภูมิแวดล้อมขณะทดสอบ 23±5 องศาเซลเซียส 

13. การกําหนดระดับประสิทธิภาพ 
เคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ รุ่นท่ีผ่านการทดสอบและจะได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

Standby Power จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
                               

อุปกรณ์ ค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน (Watt) 

        - เครื่องรับโทรทัศน์ 
        - จอคอมพิวเตอร์ 

≤ 1.00 
≤ 1.00 
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14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
14.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

เคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ และจอคอมพิวเตอร์เกณฑ์พลังงาน 2010 

                  
ขนาดย่อส่วนของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟา้ 

(ขนาดจริง : กว้าง 21 มม.  สูง 28 มม.) 

 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ และ
จอคอมพิวเตอร์ เกณฑ์พลังงาน ปี 2010 และ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแถบโค้งครึ่งวงกลมพ้ืนสีเขียว  แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับท่ี 1 (ต่ํา) ถึง 5 
(ดีมาก)  หากเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ ผ่านเกณฑ์ค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งานไม่เกิน 
1 วัตต์ ตัวเลขและช่องท่ีระบุระดับน้ันจะเป็นสีแดง  โดยตําแหน่งจุดศูนย์กลางของแถบโค้งครึ่ง
วงกลมน้ีจะมีตัวเลข “5” สีขาวอยู่ภายในวงกลมสีแดงขอบดํา  เพ่ือย้ําระดับประสิทธิภาพอย่าง
ชัดเจน และ ระบุเกณฑ์พลังงานปี 2010 ใต้แถบโค้งคร่ึงวงกลมด้านขวา 

ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนของข้อมูลตัวเลขและตวัอักษรสีดําบนพ้ืนสีเหลืองพร้อมสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน   ซ่ึง
ระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 

1. MODE : STANDBY POWER 1 วัตต์  
2. ประเภท : เครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ 
3. กําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน  (วัตต์) 
4. เครื่องหมายการค้า 
5. รุ่น 

ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนท่ี แสดงถึงหน่วยงานท่ีกํากับดูแล ด้วยสัญลักษณ์ “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” 
อักษรย่อ กฟผ. และ กระทรวงพลังงาน ด้วยตัวอักษรขาวบนพ้ืนสีเขียว   

 

ส่วนท่ี 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 

1 
 

2 
3 
4 
5 
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14.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
  บริษัทท่ีได้รับฉลากแล้วจะต้องติดฉลากให้ตรงตามรุ่นที่ผ่านการทดสอบ โดยติดฉลาก 1 ดวงต่อ

เคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องดังนี้ 
• เคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ 

ให้ติดฉลากที่มุมล่างขวาของเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ 1 ดวงดังแสดงในรูป 
 

 
 

รูปที่ 1 ตาํแหน่งการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ Standby power 1 Watt เคร่ืองรับโทรทัศน์ 
 
 

        
 

รูปที่ 2 ตาํแหน่งการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ Standby power 1 Watt จอคอมพิวเตอร์ 
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15. การสุ่มทดสอบเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับฉลาก เบอร์ 5 

หลังจากเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ที่ติดฉลากออกสู่ตลาด  กฟผ.   จะดําเนินการสุ่ม
เครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ที่ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เพื ่อนํากลับมาทดสอบที่
หน่วยงานทดสอบว่ายังคงระดับประสิทธิภาพตามที่ กฟผ. รับรอง นอกจากนี้ยังเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้วย  ซึ่งผลทดสอบ โดยกําหนดว่าค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน (Watt) จะต้องเปลี่ยนแปลงไม่
เกินร้อยละ 5 หรือหากเกินร้อยละ 5 แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพเดิม คือ เบอร์ 5   

กฟผ. ได้กําหนดมาตรการของการสุ่มกลับของโครงการฯ ดังน้ีคือ 
15.1 กรณีผลทดสอบสุ่มกลับผ่านเกณฑ์แต่ระดับประสิทธิภาพตกลงมาต่ํากว่าเบอร์ 5 หรือเกณฑ์ระดับ

ประสิทธิภาพเดิมคร้ังแรกไม่ผ่าน (เกิน +5%) กฟผ.จะดําเนินการจ่ายฉลากกับบริษัทผู้ขอรับฉลาก ใน
ปริมาณที่เหมาะสมโดย กฟผ.ดูจากแผนการผลิตในอดีตควบคู่กับแผนการผลิตและเอกสารการส่ังซ้ือ 
(Purchase Order) ในเวลาน้ันประกอบการพิจารณา จนกว่าจะทราบผลสุ่มกลับทดสอบครั้งท่ี 2 

15.2 กรณีผลทดสอบสุ่มกลับผ่านเกณฑ์แต่ระดับประสิทธิภาพตกลงมาต่ํากว่าเบอร์ 5 หรือเกณฑ์ระดับ
ประสิทธิภาพเดิม โดยกําหนดว่าค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน (Watt) เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 5 
บริษัทต้องซ้ือเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ดังกล่าวกลับคืนเพราะเป็นการผิดเง่ือนไข
ข้อกําหนดของการสุ่มกลับ และ กฟผ. จะดําเนินการสุ่มตัวอย่างจากโรงงานหรือตัวแทนจําหน่ายอีก 2 
ตัวอย่าง เพื่อทําการทดสอบและหาค่าเฉล่ีย โดยบริษัทจะต้องแจ้งกลับ กฟผ. ภายใน 5 วันทําการ 
หลังจากได้รับหนังสือแจ้งผลการสุ่มกลับจาก กฟผ. และบริษัทต้องมีสินค้าให้ กฟผ.สุ่มกลับภายใน 30 วัน  
15.2.1 หากผลการทดสอบดังกล่าวค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน (Watt)  เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 

5  แต่ไม่ผ่านเกณฑ์เบอร์ 5 กฟผ. จะดําเนินการเปลี่ยนค่าฉลากให้ตามความเป็นจริงต่อไป 
15.2.2 หากผลการทดสอบดังกล่าวค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน (Watt) เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 5  

และผ่านเกณฑ์เบอร์ 5 กฟผ. ถือว่าผ่านการสุ่มกลับ 
15.2.3 หากผลการทดสอบดังกล่าวค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน (Watt) เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 5  

และไม่ผ่านเกณฑ์เบอร์ 5 หรือเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพเดิมถือว่าไม่ผ่านการสุ่มกลับทดสอบ 
บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของโครงการต่อไป  

ท้ังน้ีบริษัทต้องรับภาระค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนในการทดสอบ ของทั้ง 2 ตัวอย่างที่เพิ่มเติม  
15.3 กรณีไม่ผ่านการทดสอบ ค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน (Watt) เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 5 กฟผ. จะ

ดําเนินการสุ่มตัวอย่างจากโรงงานอีก 2 เคร่ือง นํากลับมาทดสอบที่หน่วยงานทดสอบ และหา
ค่าเฉลี่ยผลทดสอบทั้ง 3 เครื่อง (ทั้งน้ีเคร่ืองที่ 1 กฟผ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ ถ้าหาก
ผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 95  บริษัทต้องซื้อคืนเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวเช่นเดียวกับ ข้อ 15.2 สําหรับเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์เคร่ืองที่ 2 และ 3 
บริษัทจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าทดสอบ)  

15.3.1 หากผลการทดสอบค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน (Watt)  เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 5 กฟผ.
ยังคงให้ฉลากแสดงประสิทธิภาพตามเดิม  
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15.3.2 หากผลการทดสอบค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน (Watt) เปลี่ยนแปลงเกิน ร้อยละ 5 แต่ยังอยู่
ในเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 กฟผ.จะดําเนินการเปลี่ยนค่าหน้าฉลากแสดง
ประสิทธิภาพใหม่ตามที่ได้รับผลการทดสอบจริง แต่ยอมให้แก้ไขได้รุ่นละ 1 ครั้ง เท่านั้น 

15.3.3 หากผลการทดสอบค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน (Watt) เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 5 แต่
เปลี่ยนระดับประสิทธิภาพ ถือว่าไม่ผ่านการสุ่มกลับ  

15.3.4 หากผลการสุ่มกลับในรุ่นเดิมท่ีเคยปรับหน้าฉลากไปแล้ว 1 คร้ัง และผลการสุ่มกลับในรุ่นเดิม
ยังคงไม่ผ่าน กฟผ.จะงดการจ่ายฉลากเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ในรุ่นนั้นๆ  

หากผลทดสอบท่ีได้ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 95 กฟผ. จะดาํเนินการดังนี้ 
 -   บริษัทต้องส่งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพที่มีอยู่ทั้งหมดให้  กฟผ. 
 -   ขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร, แคตตาล็อค ท่ีเก่ียวข้องโดยแก้ไขให้ถูกต้องตามความ 

    เป็นจริง และแจ้งรายละเอียดเพื่อให้  กฟผ. ตรวจสอบ 
-   กฟผ. จะลงประกาศลงหนังสือพิมพ์และเว็บไซด์ของ กฟผ. ให้ประชาชนรับทราบ 
-  หากเป็นการสุ่มกลับไม่ผ่านครั้งแรก กฟผ. จะงดไม่ให้บริษัทเข้าร่วมโครงการเฉพาะเครื่องรับ

โทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ประเภท และรุ่นท่ีไม่ผ่านการทดสอบสุ่มกลับเป็นเวลา 1 ปี   
-   หากบริษัทได้ทําผิดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นคร้ังท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการเป็น  
 เวลา 3 ปี เฉพาะเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ประเภทและรุ่นที่ไม่ผ่านการทดสอบสุ่มกลับ 
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ขั้นตอนการสุ่มกลับทดสอบค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งานเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ เบอร์ 5 

ทดสอบ 
กฟผ.จ่ายค่าทดสอบ 

 ค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอ
ใช้งาน ≤ 1 วัตต ์

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผลการทดสอบ ครั้งแรก 

เปล่ียนแปลงไม่เกิน 
ร้อยละ 5 

สุ่มจากโรงงาน 
2 ชดุ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่านการสุ่มกลับทดสอบ 
 สามารถใช้ฉลากต่อไปได้ 

ทดสอบ ชุดที่ 2 และ 3  
บริษัทฯจ่ายค่าทดสอบ 

ค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอ
ใช้งาน ≤ 1 วัตต ์

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ 3 ชุด 

ไมผ่่านการสุม่กลับทดสอบ 
ต้องปฏิบตัติามข้อกําหนดโครงการ 

ผ่าน 

ผ่านการสุ่มกลับทดสอบ 
 สามารถใช้ฉลากต่อไปได้ 

 

กฟผ. สุ่มซ้ือ 
เครื่องรับโทรทัศน์

และจอคอมพิวเตอร์ 

เปล่ียนแปลงไม่เกิน 
ร้อยละ 5 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

บริษัทต้องยินยอมให้ 
กฟผ.เปลี่ยนค่าหน้าฉลาก 

บริษัทต้องซ้ือคืนเคร่ืองรับ
โทรทัศน์และ

จอคอมพิวเตอร์ 
ท่ี กฟผ. สุม่ซ้ือ 

บริษัท มารับคืนเคร่ืองรับ
โทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองท่ี 2 และ 3 

ไม่ผ่าน 
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16. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 เพื่อให้การดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของบริษัทผู้ผลิต/

นําเข้า และผู้จัดจําหน่ายเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 
5 (เครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กล่าวคือ บริษัทจะ
โฆษณาประชาสัมพันธ์โดยอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลของโครงการฯ ได้เฉพาะเคร่ืองรับโทรทัศน์และ
จอคอมพิวเตอร์ท่ีมีการผลิตและจําหน่ายสู่ตลาดประเทศไทยแล้วเท่านั้น ทั้งน้ีเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้บริโภคและให้ความเป็นธรรมแก่บริษัทผู้ผลิต ผู้จําหน่าย ที่เข้าร่วมโครงการฯ กฟผ. จึงได้ให้มี
ข้อกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ดังนี้ 
16.1 เพื่อเป็นข้อมูลว่าบริษัทฯ ได้มีการผลิตและจําหน่ายเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ออกสู่

ตลาดในประเทศไทยจริง กฟผ.  ขอให้บริษัทฯ ดําเนินการดังนี้ 
16.1.1 บริษัทฯ ท่ีได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต้องดําเนินการผลิตเครื่องรับโทรทัศน์

และจอคอมพิวเตอร์ ภายใน 2 เดือนท่ีได้รับฉลากฯ จาก กฟผ. เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ 
จะต้องแจ้งแผนการผลิต และหรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข้องท่ี กฟผ. เชื่อได้ว่ามี
การผลิตและจําหน่ายสู่ตลาดประเทศไทยจริง 

16.1.2 บริษัท ฯ จะต้องแจ้งรายชื่อ สถานที่ ของผู้แทนจําหน่าย และราคาเครื่องรับโทรทัศน์และ
จอคอมพิวเตอร์รุ่นนั้นให้กับ กฟผ. 

16.1.3 เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีการผลิต และจําหน่ายเคร่ืองรับโทรทัศน์และ
จอคอมพิวเตอร์รุ่นดังกล่าว กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผู้แทน
จําหน่ายท่ีบริษัทฯ แจ้งไว้จํานวน 3 รายเป็นอย่างน้อย   และผู้แทนจําหน่ายจะต้อง
สามารถส่งเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์รุ่นน้ัน ๆ ให้กับ กฟผ. ได้ ในระยะเวลาที่
เหมาะสมในด้านการตลาด  

16.1.4 เครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์รุ่นท่ีได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต้องมี
สัดส่วนการตลาดในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 1 (หรือที่ 
กฟผ. กําหนดภายหลัง) ของจํานวนเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ท้ังตลาดในกลุ่ม
นั้นๆ  

16.1.5 กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช้ข้อมูลที่ กฟผ. เชื่อว่าเคร่ืองรับโทรทัศน์และ
จอคอมพิวเตอร์รุ่นดังกล่าวไม่ได้มีการผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลาน้ัน ๆ จริง 

16.2 บริษัทฯ สามารถนําข้อมูลของ กฟผ. ไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ได้เฉพาะเครื่องรับ
โทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ท่ีได้มีการผลิตและจําหน่ายในตลาดในประเทศไทย  ตามที่ กฟผ. ได้
กําหนดไว้ในข้อ 16.1 ข้างต้นแล้วเท่านั้น 

16.3 ในกรณีที่ บริษัท ไม่ได้ดําเนินการผลิตเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ ท่ีได้ฉลากแสดง
ประสิทธิภาพจาก กฟผ. ตามข้อกําหนดหรือ บริษัทได้มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. 
จะแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ของเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์รุ่นนั้นๆ โดยทาง
โทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน และบริษัทจะต้องดําเนินการดังนี ้
16.3.1 บริษัทฯ จะต้องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของเครื่องรับโทรทัศน์และ

จอคอมพิวเตอร์รุ่นนั้น  ท่ีอ้างอิงข้อมูลของ กฟผ. หรือ ที่ กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ัง
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ทางเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ ไม่ให้เผยแพร่
สู่สาธารณะภายใน 2 วัน นับจากวันที่ กฟผ. แจ้งโดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 

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

16.4 ในกรณีที่ บริษัท ฯ ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อ 16.3.1 และหรือ 16.3.2 หรือได้ปฏิบัติตามข้อ 16.3 
แล้วและได้มีการดําเนินการเป็นคร้ังท่ี 2 กฟผ. จะดําเนินการดังต่อไปนี้ 
16.4.1 กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ของบริษัทฯ ตลอดไป 
16.4.2 หาก บริษัทฯ ยังโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ต่อไป กฟผ.   จะแจ้งประกาศในหนังสือพิมพ์

เก่ียวกับการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ฯ ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร 
16.5 รูปแบบฉลากท่ีสามารถลงโฆษณาได้ 

  ให้แสดงส่วนประกอบทั้งหมดของฉลากเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์รุ่นที่ได้รับฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพน้ัน 

   
 

16.6 รูปแบบฉลากท่ีไม่สามารถลงโฆษณาได ้
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ท้ังน้ีเป็นไปตามข้อกําหนดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ การไฟฟา้ฝา่ยผลิต
แห่งประเทศไทย วันท่ี 9 เมษายน 2539 

17. มาตรการสําหรบับรษัิทท่ีทําผิดหลักเกณฑ์ของโครงการฯ 
กรณีบริษัทไม่ติดฉลากหลังจากได้รับฉลากแล้ว 

บริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ติดฉลากหลังจากได้รับฉลากแล้ว  หรือไม่แจ้งชื่อรุ่น และ
จํานวนของจํานวนเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ท่ีจําหน่ายในท้องตลาดซ่ึง กฟผ. พบว่ามี
เครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์รุ่นนั้นจําหน่ายอยู่  กฟผ.จะดําเนินการดังน้ี 
17.1 กฟผ.จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ และระงับการให้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเป็นระยะเวลา 

1 ปี  และไม่มีสิทธิร่วมกิจกรรมทางการตลาดที่ กฟผ.ดําเนินการ 
17.2 ในกรณีที่บริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเป็นครั้งที่ 2  กฟผ.จะยกเลิก

การเข้าร่วมโครงการตลอดไป 
 

18. เครื่องหมายรับรองเบอร์ 5 
 กฟผ. ได้จดเคร่ืองหมายแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์ 5 เป็นเคร่ืองหมาย ซ่ึงเจ้าของเคร่ืองหมายใช้
รับรองคุณภาพสินค้าหรือบริการผู้อ่ืนวา่คุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการน้ันมีคุณภาพหรือลักษณะเช่นใด 
 เคร่ืองหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล้วเจ้าของเครื่องหมายมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวท่ีจะใช้เครื่องหมายที่ได้
จดทะเบียนไว้ กรณีผู้ อ่ืนละเมิดในเคร่ืองหมาย เจ้าของมีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายได้ ถ้า ผู้อ่ืนนํา
เคร่ืองหมายไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟ้องให้เพิกถอนได้ ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้านี้มีการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองต่อกระทรวงพาณิชย์ โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งอยู่เลขท่ี 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์  ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
11130  เป็นผู้ดําเนินการ 
 การจดทะเบียนแล้วจะได้รับการคุ้มครอง 10 ปี เม่ือครบกําหนดแล้วสามารถต่ออายุไปได้คราวละ 10 ปี 
ผู้ประกอบการท่ีจะได้รับเครื่องหมายรับรองสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 จาก กฟผ. ได้จะต้องมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปน้ี 

18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน่ายเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์  ซ่ึง
เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด  มีสิทธิที่จะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าได้จาก 
กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการอนุญาตที่ได้ให้เคร่ืองหมายรับรองโดยจะเก็บไว้ ณ ฝ่าย
ปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ีใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์  โดยอาจ
ผลิตในประเทศหรือนําเข้าจากต่างประเทศ  และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดตามเอกสารโครงการ
ฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 

18.3 การอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเป็นไปตามแบบและเงื่อนไขที่
กําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแห่งประเทศไทยท่ีใช้บังคับในขณะนั้น  และตามข้อกําหนดของ
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ซ่ึงกําหนดวิธีการ
ควบคุมและป้องกันการใช้เคร่ืองหมายโดยมิชอบ  ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
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เงื่อนไขโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินค้าในด้าน
ประโยชน์ที่มีต่อการประหยัดพลังงานให้มากท่ีสุดเท่าที่จะสามารถกระทําได้ 

18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ต่อเม่ือ
ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ท่ีกําหนดไว้เท่าน้ัน 

18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องปรากฏท่ีตัวสินค้าตามหลักเกณฑ์การติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพ โดยสามารถเห็นได้ชัดเจนและต้องใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้าตามรูปแบบและสีท่ีกําหนดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น 

18.6 บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้อง
ยินยอมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบสถานที่ได้เสมอ เพื่อตรวจสอบว่ามีการ
ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด 

18.7 การอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจถูกเพิกถอนได้ หากผู้ได้รับ
อนุญาตนําไปใช้ผิดไปจากข้อบังคับนี้ หรือเม่ือ กฟผ. ได้รับการร้องเรียนจากผู้ซ้ือสินค้าหรือ กฟผ. 
ตรวจสอบท้ังในด้านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

18.8 การแก้ไขข้อบังคับสําหรับการใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะทําได้ต่อเม่ือได้รับ
ความยินยอมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น 

18.9 ผู้ประกอบการไม่สามารจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเองไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นําไปติดบนเคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์
ต้องขอรับจาก กฟผ. เท่านั้น ตามระเบียบที่กําหนด  

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

19. หน่วยงานและสถานท่ีติดต่อ 
19.1 ผู้รับผิดชอบ : กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า, ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า,   การ

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

20. เอกสารอ้างอิง 
1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดเคร่ืองจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
2. มาตรฐาน IEC 62301 
3. http://www.labelno5.egat.co.th 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร์ม กฟผ. 
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-STP-01 แบบแจ้งความจํานงเข้าร่วมโครงการ                          STP- 01 Application Form 

 
 

 
 
 

                                                                                           วันท่ี______/______/______ 

ข้อมูลเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้มีอํานาจลงนาม บริษัท/ห้างหุ้นส่วน จาํกัด 
 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)__________________นามสกุล_____________________อาย_ุ_____ปี สญัชาต_ิ_______ 
อยู่บ้านเลขท่ี_________หมู่______ตรอก/ซอย_____________________ถนน_______________________________ 
ตําบล/แขวง__________________อําเภอ/เขต_____________________จังหวัด_______________รหัส___________ 
โทรศัพท์__________________ต่อ_______โทรสาร__________________E-mail Address_____________________ 
 

 

ข้อมูลบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ______________________________________________ 
 

สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี_________หมู่______ตรอก/ซอย____________________ถนน_______________________ 
ตําบล/แขวง__________________อําเภอ/เขต_____________________จังหวัด________________รหัส__________ 
โทรศัพท์__________________ต่อ_________โทรสาร________________เว็บไซต์___________________________ 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเม่ือวันท่ี_________เดือน__________________พ.ศ.__________ทะเบียนเลขท่ี___________ 
โดยใช้ทะเบียนการค้า________________________________________ทะเบียนพาณิชย์เลขท่ี__________________ 
 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต/นําเข้า    � ผลิตและจําหน่ายเอง    � นําเข้า           � รับจ้างผลิต            � จ้างผลิต (OEM) 
 

เคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ และจอคอมพิวเตอร์เคร่ืองหมาย
การค้า______________________________________________ 
 

 

ผู้ประสานงานของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน จํากัด 
 

ชือ่(นาย/นาง/นางสาว)__________________นามสกลุ______________________ตําแหน่ง_____________________
โทรศัพท์__________________ต่อ_______โทรสาร__________________E-mail Address_____________________ 
 

  ข้าพเจ้ามีความยินดีท่ีจะเข้าร่วม โครงการ ”Standby Power 1 Watt ” เคร่ืองรับโทรทัศน์และ
จอคอมพิวเตอร์ ในการตดิฉลากแสดง ค่ากําลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน (Standby Power) ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ข้าพเจ้าจะดําเนนิการและปฏิบตัิตามรายละเอียด ขอ้กําหนด ในการดําเนินการ โครงการ 
”Standby Power 1 Watt ”  เคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ ซ่ึง กฟผ. กําหนดอย่างเคร่งครัด 
                  …………………………….. 
              (…..……………………………….) 
           ตําแหน่ง ………..................................... 
 
 

โครงการโครงการ  ““SSttaannddbbyy  PPoowweerr  11  WWaatttt  ””  เคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์เคร่ืองรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์  

แบบแจ้งความจํานงเข้าร่วมโครงการ 

หมายเหตุ  ขอให้บริษัทฯ ส่งเอกสารที$เกี$ยวข้องเพิ$มเติมดงันี ) 

              - ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4 , ร.ง. 2 , ใบอนุญาตให้ใช้ที$ดนิและประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม หรือ ใบรับรองจากกรมโรงงาน) 

              - ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ$ม (ภ.พ. 20) 

              - หนงัสือรับรอง (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) 
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-STP-02  แบบรายการขอ้มูลเพ่ือขอทดสอบ 
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-STP-03  แบบรายการตอบรับผลการทดสอบ 
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-STP-04  ตารางแสดงปริมาณการผลิต 
 

 


