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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  
หลอดผอมเบอร์ 5 (ฟลูออเรสเซนซ์ : T5) 
 

1. บทนํา 
     โครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 

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

     ปัจจุบันหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งท่ี กฟผ. สามารถดาํเนินการพัฒนาให้เปน็
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2550 กฟผ. เปิดตัวโครงการ”เครือข่ายร่วมลดโลกร้อน ด้วย
หลอดผอมใหม่เบอร์ 5” โดยมีเป้าหมายเปลี่ยนหลอด (T8) เป็นหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ประมาณ 150 ล้านหลอด 
ภายในปี 2555  

 
2. ชื่อโครงการ 

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

กฟผ. จึงได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ภายใต้โครงการใหญ่ 
“รักพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับการใช้พลังงานไฟฟา้ของหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)แก่ประชาชน เพือ่
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซ้ือหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5) โดยกําหนดระดับประสิทธิภาพและ
ให้มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพบนหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5) 

3.2 เพื่อให้เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพข้ันต่ําของอุปกรณ์ไฟฟา้ 
3.3 เพื่อจูงใจและรณรงค์ให้ผู้บริโภคใช้หลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ท่ีติดฉลากแสดงระดับประสทิธิภาพ

เบอร์ 5  
3.4 ก่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5) ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศและ

มาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศ 
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4. นโยบาย 
4.1  ทําให้เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพข้ันต่ําของอุปกรณ์ไฟฟา้ 
4.2  การพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟา้ให้มีประสิทธิภาพสูง 

 

5. เป้าหมายโครงการ 
   รณรงค์และผลักดันให้ประชาชนเลือกใช้หลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

เบอร์ 5 โดยคํานึงถึงเร่ืองการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก อันจะส่งผลรวมถึงการประหยัดพลังงานของ
ประเทศชาติโดยรวม 

 

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

ฉลาก ค่าโฆษณา ประชาสมัพันธ์ ยกเว้นกรณี ผู้นําเข้า จะต้องจ่ายค่าทดสอบเอง ท้ังนี้ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2556 เป็นต้นไป (ตามหนังสือเร่ือง ขอแจ้งการเปล่ียนแปลงนโยบายในการจ่ายค่าทดสอบ 
ผลิตภัณฑ์ฯ ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2555) ประกอบด้วย 
6.1 กําหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับประสิทธิภาพของหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5) และดําเนินการให้มีการติดฉลาก

แสดงระดบัประสิทธิภาพของหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกําหนด 
6.2 ดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแก่ประชาชน 
6.3 ส่งเสริมให้เกิดตลาดอุปกรณไ์ฟฟา้ประสิทธิภาพสูง 

 

7. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ 
7.1 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพอันจะส่งผล

รวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 
7.2 ประชาชนมีข้อมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซ้ือหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)เพิ่มมากข้ึน 
7.3 สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้ในระดับหนึ่ง โดยยังคงประสิทธิภาพของการ

ใช้อุปกรณ์ไฟฟา้เช่นเดิม 
7.4 ก่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 
7.5 เป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดเงินตราออกต่างประเทศและลดการนําเข้า

เชื้อเพลิงจากต่างประเทศในการผลิตไฟฟา้ 
 

8. การดําเนินโครงการ 
8.1 จัดต้ังคณะทํางาน ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจาํหน่ายหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 

(T5 )และ กฟผ. เพื่อพิจารณาดําเนินการให้เกิดตลาดหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5) ประสิทธิภาพสูง 
8.2 จัดทําแผนการดาํเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเป้าหมายการดาํเนินการ 
8.3 กําหนดขนาด รุ่น และรายละเอียดของหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ท่ีจะดําเนินการทดสอบ 
8.4 สุ่มตัวอย่างจากบริษัทผู้ผลิตฯ และส่งหน่วยงานที่ดําเนินการทดสอบ  
8.5 ดําเนินการทดสอบและแจ้งผลการทดสอบโดยหน่วยงานทดสอบ 
8.6 การจัดระดับประสิทธิภาพ และแจ้งผลทดสอบโดย กฟผ. 
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8.7 จัดทําและส่งมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
8.8 การรณรงค์ และจูงใจประชาชนให้ใช้หลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ประสิทธิภาพสูง 
8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 

9. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
กฟผ. จัดให้มีการประชุมคร้ังแรกเม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2550 โดยความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต / 

นําเข้า และผู้จัดจาํหน่ายหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5) /บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ มีการประชุมต่อเนื่องและมีการจัด
กิจกรรม มีสาระสําคัญดังน้ี 

วันที่ 24 มกราคม 2551  การกําหนดคุณสมบัติบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2551 การกําหนดคุณสมบัติหลอดฟลูออเรสเซนซ์ (T5) 28 วัตต์  
วันที่ 15 มิถุนายน 2552 ทําพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดตัวการติดฉลากอย่างเป็น 

     ทางการ 
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 การกําหนดคุณสมบัติหลอดฟลูออเรสเซนซ์ (T5) ขนาด 28 วัตต์และ

     ขนาด 14 วัตต์ (แยกตามชนิดอุณหภูมิสี 4400 K) 
วันที่ 13 มกราคม 2554 การกําหนดคุณสมบัติหลอดฟลูออเรสเซนซ์ (T5)  
    (แยกตามชนิดอุณหภูมิสี > 5000 K, <5000 K)  

10. ข้ันตอนการขอเข้ารว่มโครงการ 
10.1 บริษัทต้องยื่นแบบแจ้งความจาํนงและต้องกรอกรายละเอียดหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ใน

แบบฟอร์ม ของ กฟผ. พร้อมทั้ง จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้  
แบบฟอร์ม กฟผ. (สามารถดูได้ในภาคผนวก) 
-  T5 - 1   แบบแจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการ (ทั้งบริษัทผู้ผลิตและบริษัทเจ้าของเคร่ืองหมาย

การค้า) 
-  T5 - 2   แบบรายการข้อมูลเพื่อขอทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5) 
เอกสารประกอบ 
-  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4, รง.2) 
-  ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบรับรองจาก  กรมโรงงาน 
- ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) 
- หนังสือรับรองฯ  การเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด 
- เอกสารที่แสดงว่าผา่นการทดสอบ มอก.956 - 2533 

10.2 บริษัทจะต้องส่งตัวอย่างหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5) รุ่นละ 16 หลอด ซ่ึง กฟผ. จะเก็บตัวอย่างไว้ท่ี 
กฟผ. 1 หลอด และส่งทดสอบท่ีหน่วยงานทดสอบ จํานวน 15 หลอด ในวันที่ยื่นเอกสารแจ้ง
ความจํานงขอเข้าร่วมโครงการ 

10.3 หน่วยงานทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ตามมาตรฐาน มอก.236-2548 (หลอดฟลูออเรสเซนซ์) 
10.4 หน่วยงานทดสอบแจ้งผลทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ให้ กฟผ. ทราบ 
10.5 กฟผ. แจ้งผลการทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ให้บริษัททราบ 
10.6 บริษัทตอบรับผลการทดสอบและแจ้งแผนการผลิตรายเดือน  

โดยเม่ือบริษัทได้รับแจ้งผลการทดสอบแล้ว  ในกรณีบริษัทต้องการขอฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5) ให้บริษัทแจ้งความต้องการพร้อมข้อมูลการ
ผลิตให้ กฟผ.ทราบ ตามแบบรายการตอบรับผลการทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)    (T5 3)  
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10.7 กฟผ. สั่งพิมพ์ฉลากตามแบบรายการตอบรับผลการทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5) (T5 3)   
และตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข้าเพื่อขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ T5 4) 

10.8 บริษัทรับมอบฉลาก 
10.9 ข้อปฏิบัติในการรับฉลากหลังจากผ่านการทดสอบ 

10.9.1 หลังจากได้รับฉลาก บริษัทผู้ผลิตจะต้องติดฉลากหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ในรุ่นน้ันๆ
ภายในระยะเวลา 1 เดือน    

10.9.2 กรณีที่ กฟผ. ได้จัดทําฉลากตามท่ีบริษัทแจ้งสั่งพิมพฉ์ลาก แต่บริษัทไม่มารับฉลากภายใน 
15 วันทําการ บรษิัทจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จา่ยในการจัดทําฉลากทั้งหมด  

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

10.9.4 หลังจากได้รับฉลากแล้วแต่บริษัทไม่มีการผลิตหรือทดสอบผ่านแล้วไม่ขอฉลาก บริษัท
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าทดสอบและค่าจัดทําฉลากทั้งหมด 

ขั้นตอนการขอเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 (หลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณีบริษัทต้องการทดสอบ
หลอดฟลอูอเรสเซนต์ใหม่
และจะส่งทดสอบคร้ังท่ี 2 

ขึ้นไป 
บริษัทต้องออกค่าใช้จ่าย

บริษัท ตอบรับผลการทดสอบแบบ T5 3 
และแจ้งแผนการผลิตรายเดือน แบบ T5 4 

(Testing result approval)  

บริษัทย่ืนแบบแจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
แบบฟอร์ม T5 1, T5  2 ,  รง. 2 หรือ รง.4,  ภ.พ.20,  

หนังสือรับรอง ก.พาณชิย์, เอกสารท่ีแสดงว่าผ่านการทดสอบ มอก. 
บริษัทส่งตัวอย่างหลอดฟลอูอเรสเซนต์จํานวน 16 หลอด ให้กฟผ. 

กฟผ. ส่งตัวอย่างหลอดฟลอูอเรสเซนต ์ให้หน่วยงานทดสอบ 
 

ทดสอบหลอดฟลอูอเรสเซนต์ โดยหน่วยงานทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 236-
2548 (หลอดฟลอูอเรสเซนต์) (Testing) 

หน่วยงานทดสอบแจ้งผลการทดสอบให ้กฟผ. ทราบ (Testing report) 

กฟผ. แจ้งผลการทดสอบให ้บริษัท ทราบ 
 

รับผล 

บริษัทรับมอบฉลาก 

ไม่รับ

กฟผ. สั่งพิมพ์ฉลากตามข้อมูลในแบบยืนยันชื่อและขนาดหลอดฟลูออเรสเซนต์
ตามแบบ T5 3 และT5 4 
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11. การส่งหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)เพื่อทดสอบค่าประสิทธิภาพในการเข้า
ร่วมโครงการ 

ขอบข่ายการทดสอบ ทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5) ชนิด ข้ัวคู่ ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 15,000 
ชั่วโมงข้ึนไป เพื่อคํานวณหาค่าลูเมนเริ่มต้น, ลูเมนหลังอายุการใช้งานที่ 2,000 ช่ัวโมง และค่าประสิทธิภาพลูเมน
ต่อวัตต์ ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 
12. การทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ตามมาตรฐาน มอก.236-2548 

(หลอดฟลูออเรสเซนซ์) 
12.1 มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ปัจจุบันดําเนินการทดสอบที่สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) ต้ังอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จะใช้หลักการ
เทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น และเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ที่จะทําการทดสอบนี้ กําหนดข้ึน
โดยใช้เอกสารมาตรฐานต่อไปนี้เป็นแนวทาง 

� มอก.236-2548 (หลอดฟลูออเรสเซนซ์) 
� ข้อกําหนดของการไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 12.2 วิธีการทดสอบ 
12.2.1 ขอบข่ายการทดสอบ 

ทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5) ชนิด ข้ัวคู่ ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 15,000 ชั่วโมงข้ึน
ไป เพื่อคํานวณหาค่าลูเมนเร่ิมต้น, ค่าดํารงลูเมนหลังอายุการใช้งานท่ี 2,000 ชั่วโมง 
และค่าประสิทธิภาพลูเมนต่อวัตต์ ที่อุณหภูมิ 25 0C ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 12.2.2 การอ้างอิง 

การทดสอบจะอ้างอิงวิธีการทดสอบจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนี้ 
� มอก.236-2548 (หลอดฟลูออเรสเซนซ์) 
� มอก. 623-2529 (วิธีวัดฟลักซ์การส่องสว่างของ 
       หลอดฟลูออเรสเซนซ์และหลอดอินแคนเดสเซนซ์) 
� ข้อกําหนดของการไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

12.2.3 ทดสอบค่าเร่ิมต้น (จํานวนหลอดตัวอย่าง 16 หลอด กฟผ. เก็บตัวอย่าง 1 หลอด) 

12.2.3.1 การจัดวาง 
- ใช้หลอดตัวอย่างทดสอบทั้งหมดจํานวน 15 หลอด 
- วางหลอดให้ฐานหลอดตั้งข้ึน (base-up position) 

12.2.3.2  ภาวะทดสอบ 
- ทดสอบในที่ซึ่งมีอากาศน่ิง อุณหภูมิโดยรอบ 25 ± 1°C  
- ทําการบ่มหลอดเป็นเวลา 100 ชั่วโมงติดต่อกันในสภาพการทํางานปกต ิ
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- เม่ือหลอดมีเสถียรภาพดีแล้ว แรงดันไฟฟา้ของแหล่งจ่ายไฟต้องเปลี่ยนแปลง
ไม่เกิน 5% แต่ในขณะวัดค่าต่าง ๆ แรงดันไฟฟ้าดังกลา่วต้องเปลี่ยนแปลงไม่
เกิน 0.2% 

12.2.4 การวัดค่าเร่ิมต้น 
หลังจากหลอดมีเสถียรภาพดีแล้ว ให้ทําการวัดค่าเริ่มต้นของหลอดทั้ง 15 หลอด 

- ค่ากําลังไฟฟา้เร่ิมต้น (วัตต์) 
- ค่าฟลักซ์การส่องสวา่งของหลอดเร่ิมต้น (ลูเมน) ตาม มอก.623-2529  

12.2.5 ผลการทดสอบและเกณฑ์การตัดสิน 
1) ค่าลูเมนท่ีกําหนดของหลอดต้องไม่น้อยไปกว่าค่าท่ีกําหนดในตารางเกณฑ์

ประสิทธิภาพและคุณสมบัติของหลอดผอมเบอร์ 5 หัวข้อ 13 
2) มีค่า ดัชนีความถูกต้องของสี (Color Rendering Index :CRI) ไม่น้อยกว่าค่าท่ี

กําหนดในตารางเกณฑ์ประสิทธิภาพและคุณสมบัติของหลอดผอมเบอร์ 5 ข้อ 13 
3) ค่าลูเมนเริ่มต้น ต้องไม่น้อยกว่า 92% ของค่าลูเมนท่ีกําหนดเกิน 4 หลอด 

ค่าลูเมนเริ่มต้น  = ลูเมนเริ่มต้นท่ีวัดได้ x 100 
                             ลูเมนท่ีกําหนด 

 ซ่ึงหลอดตัวอย่างท่ีทดสอบสามารถตกเกณฑ์ท้ัง 1-3 ข้อ ได้ไม่เกิน 4 หลอด 
4) ค่าประสิทธิภาพลูเมนต่อวัตต์ข้ันต่ําเฉลี่ย ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 ค่าประสิทธิภาพลูเมนต่อวัตต์ =   ค่าลูเมนเริ่มต้น 
                  ค่ากําลังไฟฟ้าเร่ิมต้น 

12.2.6  การทดสอบอายุการใช้งานและค่าดาํรงลูเมน (จํานวนหลอดตัวอย่าง 10 หลอด) 

12.2.6.1 การจัดวาง 
- ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจาํนวน 10 หลอด จากหลอดที่ผ่านการยอมรับ

ในการทดสอบค่าเร่ิมต้น 
- วางหลอดให้ฐานหลอดตั้งข้ึน (base – up position) 

12.2.6.2 ภาวะการทดสอบ 
- วงจรทดสอบให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อ 9.4.4 มอก.236-2548  
- ให้ทดสอบด้วยไฟฟ้ากระแสสลับความถ่ี 50 เฮริตซ์ โดยใชแ้รงดันไฟฟา้

ทดสอบมีค่าเท่ากับแรงดันไฟฟ้าท่ีกําหนดของบัลลาสต์ แรงดันไฟฟา้
และความถ่ีในการทดสอบต้องเปลี่ยนแปลงไม่เกิน + 2% 

- อุณหภูมิโดยรอบในขณะทดสอบต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 15 ถึง 50 องศา
เซลเซียส 

12.2.6.3 วิธีทดสอบ 
- ตลอดเวลาทดสอบหลอดให้ตัดต่อวงจร 8 คร้ังในระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

ช่วงเวลาแต่ละคร้ังท่ีหลอดพักการทํางานหรือช่วงท่ีหลอดทํางานต้องไม่
น้อยกว่า 10 นาที นั่นคือเปิดหลอดเป็นเวลา 165 นาที และปิดเป็น
เวลา 15 นาทีสลับกันไปในแต่ละวันจาํนวน 8 ครั้ง 

- ดําเนินการทดสอบอายุการใชง้านเป็นเวลา 2,000 ชั่วโมง นําหลอดมา
ทําการวัดค่าลูเมน และคํานวณค่าดํารงลูเมน 
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- ถ้ามีหลอดเสียหายโดยอุบัติเหตุ และ/หรือทํางานในวงจรที่มีภาวะไม่
ถูกต้องก่อนท่ีจะส้ินสุดการทดสอบอายุการใช้งาน ให้เปลี่ยนหลอด
ทดสอบใหม่ได้ และใช้ผลการทดสอบอายุการใช้งานของหลอดที่เปล่ียน
ใหม่นี้แทนหลอดดังกล่าว 

12.2.6.4 ผลการทดสอบและเกณฑ์การตัดสิน 
1) หลอดต้องมีอายุการใช้งาน 2,000 ช่ัวโมง    และค่าดํารงลูเมนของหลอด

หลังการใช้งาน 2,000    ชั่วโมง ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 
ค่าดํารงลูเมนท่ี 2,000 ชม.   =   ค่าลูเมนท่ีวัดได้หลังอายุการใช้งาน 2,000 ชม. X 100 

       ค่าลูเมนเริ่มต้นก่อนทดสอบอายุการใช้งาน 
2) จํานวนหลอดท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ 1) ตอ้งไม่เกิน 2 หลอดจึงจะถอืว่าหลอดรุ่นน้ัน

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
12.3 เกณฑ์ตัดสินผลการทดสอบ 

12.3.1 หลอดตัวอย่างทดสอบต้องเป็นไปตามการทดสอบค่าเร่ิมต้น และการทดสอบอายุการใช้งาน
และค่าดาํรงลูเมนทุกข้อ จึงจะถือว่าหลอดรุ่นน้ันผ่านการทดสอบและเป็นไปตามข้อกําหนด
ของโครงการ 

12.3.2 การนับจํานวนหลอดท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดข้อใดข้อหนึ่งถ้าเป็นหลอดเดียวกันท่ีไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดรายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการให้นับเป็นหนึ่งหลอด 

12.4 เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพลูเมนต่อวัตต์ข้ันต่ํา 
หลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)รุ่นที่ผ่านการทดสอบ และจะได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ระดับดี
มาก (เบอร์ 5) นั้น จะต้องมีค่าตามที่กําหนดในตารางเกณฑ์ประสิทธิภาพและคุณสมบัติของหลอดผอม
เบอร์ 5 หัวข้อ 13 
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สรุปขั้นตอนการทดสอบและเกณฑ์การตัดสิน 
 

ลําดับ การทดสอบ เกณฑ์กําหนด เกณฑ์ตัดสิน 

1. ทดสอบค่าเร่ิมต้น   
1.1 บ่มหลอด 100 ช่ัวโมง 100 ชั่วโมง  
1.2 ค่ากําลังไฟฟ้าเร่ิมต้น (W)   
1.3 ค่าฟลักซ์การส่องสว่างเริ่มต้น (ลูเมน)            
1.4 คํานวณค่าลูเมนเริ่มต้น (%) ≥ 92% ต่ํากว่าได้ไม่เกิน 4 หลอด 
1.5 ดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) ≥ 82 ต่ํากว่าได้ไม่เกิน 4 หลอด 

*1.6 
 
 

คํานวณค่าประสิทธิภาพพลังงานเฉลี่ย 
            28 W (> 5,000K) 
            28 W (< 5,000K) 
            14 W  (> 5,000K) 
            14 W (< 5,000K) 

ลูเมน/วัตต์ 
≥ 92  
≥ 95  
≥ 80  
≥ 85 

 
 

2. ทดสอบอายุการใช้งานและค่าดํารงลูเมน   
2.1 ทดสอบอายุการใช้งาน 2,000 ช่ัวโมง 2,000 ชั่วโมง  
2.2 ค่าลูเมนท่ี 2,000 ช่ัวโมง   
2.3 คํานวณค่าดํารงลูเมน ≥ 92 % ต่ํากว่าได้ไม่เกิน 2 หลอด 

หมายเหตุ 
 *  ดูตารางเกณฑ์ประสิทธิภาพและคุณสมบัติ หน้า 11 

- หลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5) ท่ีเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการทดสอบ และรับรองด้านความปลอดภัย ตามมอก. 
956-2533  โดยบริษัทจะต้องแสดงหลักฐานเอกสารโดยสมบูรณ์ครบถ้วน 

- หลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ดังกล่าว มีอายุการใช้งานท่ีกําหนดไม่น้อยกว่า 15,000 ช่ัวโมง 
- ตลอดการทดสอบค่าเร่ิมต้น และ อายุการใช้งานกับค่าดํารงลูเมน  ให้ใช้ค่าแรงดันไฟฟ้าทดสอบตามท่ีผู้เข้าร่วมโครงการ

กําหนด  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับค่าอา้งอิงต่างๆท่ีระบุมา อาทิเช่น ค่ากําลังไฟฟ้าท่ีกําหนด ค่าลูเมนท่ีกําหนด และอายุการใช้
งานท่ีกําหนด ท้ังน้ีเพราะค่าเหล่าน้ีผู้ผลิตกําหนดค่าเหล่าน้ีจากค่าแรงดันท่ีผู้ผลิตทดสอบเอง หากจะนํามาเปรียบเทียบกันก็
ควรใช้ตัวแปรในการทดสอบเดียวกัน 
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13. การกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
 หลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)รุ่นท่ีผ่านการทดสอบ และจะได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ระดับดีมาก 
(เบอร์ 5) นั้น จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ(Specification) ดังต่อไปนี้ 
ตารางเกณฑ์ประสิทธิภาพและคุณสมบัติ 

รายละเอียด หน่วย 
ขนาด 28 วัตต ์ ขนาด 14 วัตต ์

≥ 5,000 K  < 5,000 K ≥ 5,000 K < 5,000 K 

1. ฟลักซ์การส่องสว่างท่ีกําหนด       
(Rated Value) 

ลูเมน 2,600 2,660 1,120 1,200 

2. ค่าประสิทธิภาพพลังงาน (ท่ี 100 ชั่วโมง) ลูเมนต่อวัตต์ ≥ 92 ≥ 95  ≥ 80 ≥ 85 

3. ค่าดํารงลูเมนหลัง 2,000 ชั่วโมง % ≥ 92  ≥ 92  ≥ 92  ≥ 92  

4. ดัชนีความถูกต้องของส ี(Color 
Rendering Index :CRI)  

- ≥ 82 ≥ 82 ≥ 82 ≥ 82 

5. ปริมาณสารปรอท (ตาม RoHS) มิลลิกรัม (mg) ≤ 5  ≤ 5 ≤ 5  ≤ 5 

6. อายุการใช้งาน ชั่วโมง  ≥15,000   ≥15,000   ≥15,000   ≥15,000  

7. ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

- 
มอก.956-

2533 
มอก.956-

2533 
มอก.956-

2533 
มอก.956-

2533 
 

14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
 14.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4 ขนาดย่อส่วนของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ประเภทหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5) เกณฑ์พลังงาน 2009 (ขนาดจริง:กว้าง 38 มม.  สูง 48 มม.) 
  

ส่วนที� 1 

ส่วนที� 2 

ส่วนที� 3 
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 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5) เกณฑ์พลังงาน ปี 2009 
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแถบโค้งครึ่งวงกลมพ้ืนสีเขียว  แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับท่ี 1 (ต่ํา) ถึง 5 
(ดีมาก)  หากหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ได้ระดับประสิทธิภาพใด  ตัวเลขและช่องท่ีระบุระดับน้ัน
จะเป็นสีแดง  โดยตําแหน่งจุดศูนย์กลางของแถบโค้งครึ่งวงกลมน้ีจะมีตัวเลข”5”   สีขาวอยู่
ภายในวงกลมสีแดงขอบดํา  เพ่ือยํ้าระดับประสิทธิภาพอย่างชัดเจน และ ระบุเกณฑ์พลังงานปี 
2009 ใต้แถบโค้งคร่ึงวงกลมด้านขวา 

ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนของข้อมูลตัวเลขและตวัอักษรสีดําบนพ้ืนสีเหลืองพร้อมสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน   ซ่ึง
ระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 

1.  ประสิทธิภาพลูเมนต่อวัตต์ (ลูเมน/วัตต์) 
2. หลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5) (ช่ือผลิตภัณฑ์ /เคร่ืองหมายการค้า) 
3. รุ่น 
4. ขนาด (วัตต์) 
5. ชนิด (คูลไวต์, ไวต์, วอร์มไวต์ และเดย์ไลต์ เป็นต้น) 

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

14.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
  บริษัทจะต้องติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ บนกล่องผลิตภัณฑ์   โดยสามารถเห็นข้อมูลบน
ฉลากได้อย่างชัดเจน กล่องละ 1 ดวงดังแสดงในรูป 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
15. การสุ่มกลับทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ท่ีได้รับฉลากเบอร์ 5 
 หลังจากหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ที่ติดฉลากออกสู่ตลาด กฟผ.  จะดําเนินการสุ่มหลอดฟลูออเรสเซนซ์
(T5)ท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เพื่อนํากลับมาทดสอบท่ีหน่วยงานทดสอบ  ซ่ึงผลทดสอบ ค่าลูเมนต่อวัตต์
จะต้องเปล่ียนแปลงไม่เกินร้อยละ 5 และจะต้องอยู่ในเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพเดิม  

โดย กฟผ. ได้กําหนดมาตรการในกรณีไม่ผ่านของการสุ่มกลับทดสอบของโครงการฯ ดังนี้คือ 
-  บริษัทต้องคืนฉลากให้ กฟผ. ทันที 
- กฟผ. จะลงประกาศลงหนังสือพิมพ์และเว็บไซด์ของ กฟผ. ให้ประชาชนรับทราบ 
- หากเป็นการสุ่มกลับไม่ผ่านคร้ังแรก กฟผ. จะงดไม่ให้บริษัทเข้าร่วมโครงการเฉพาะรุ่นที่

ไม่ผ่านการทดสอบสุ่มกลับ เป็นเวลา 1 ปี  
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- หากบริษัทได้ทําผิดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นคร้ังท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ 
เป็นเวลา 3 ปี เฉพาะหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ประเภทและรุ่นที่ไม่ผ่านการทดสอบสุ่ม
กลับ ที่ไม่ผ่านการทดสอบสุ่มกลับ 

การสุ่มกลับทดสอบ หลอดฟลูออเรสเซนต์ เบอร์ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 เพื่อให้การดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของบริษัทผู้ผลิต/นําเข้า 
และผู้จัดจําหน่ายหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ท่ีเข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 หลอดฟลูออเรสเซนซ์
(T5) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กล่าวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลของ
โครงการฯ ได้เฉพาะหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ที่มีการผลิตและจําหน่ายสู่ตลาดประเทศไทยแล้วเท่าน้ัน ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและให้ความเป็นธรรมแก่บริษัทผู้ผลิต ผู้จาํหน่าย ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ กฟผ. จึง
ได้ให้มีข้อกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ดังน้ี 

16.1 เพื่อเป็นข้อมูลว่าบริษัท ฯ ได้มีการผลิตและจําหน่ายหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ออกสู่ตลาดในประเทศ
ไทยจริง กฟผ. ขอให้บริษัทฯ ดําเนินการดังนี้ 
16.1.1 บริษัท ฯ ท่ีได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต้องดําเนินการผลิตหลอดฟลูออเรส

เซนซ์(T5)ออกสู่ตลาดโดยทันที ภายในเดือนที่ได้รับฉลากฯ จาก กฟผ. เป็นต้นไป โดย
บริษัท ฯ จะต้องแจ้งแผนการผลิต และหรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข้องท่ี กฟผ. 
เชื่อได้ว่ามีการผลิตและจําหน่ายสู่ตลาดประเทศไทยจริง 

16.1.2 บริษัท ฯ จะต้องแจ้งรายชื่อ สถานท่ี ของผู้แทนจําหน่าย และราคาหลอดฟลูออเรสเซนซ์
(T5)รุ่นนั้นให้กับกฟผ.  

ทดสอบ 
กฟผ.จ่ายค่าทดสอบ 

ผ่านเกณฑ์ 
เบอร์ 5  

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผลการทดสอบ  

ผ่านการสุ่มกลับทดสอบ 
 สามารถใช้ฉลากต่อไปได้ 

บริษัทต้องซ้ือคืน 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)ที่ กฟผ. สุ่มซ้ือ 
และ กฟผ. ดําเนินการตามข้อกําหนดเรื่อง

การไม่ผ่านการสุ่มกลับ   

กฟผ. สุ่มซ้ือ หลอด  
ฟลูออเรสเซนต์ 
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16.1.3  เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า บริษัท ฯ มีการผลิต และจําหน่ายหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)รุ่น
ดังกล่าว กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสาํรวจจากรายชื่อผู้แทนจําหน่ายท่ีบริษัท 
ฯ แจ้งไว้จํานวน 3 รายเป็นอย่างน้อย   และผู้แทนจําหน่ายจะต้องสามารถส่งหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์(T5)รุ่นนั้น ๆ ให้กับ กฟผ. ได้ ในระยะเวลาทีเ่หมาะสมในด้านการตลาด  

16.1.4  หลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)รุ่นที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต้องมีสัดส่วน
การตลาดในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 1 (หรือที่ กฟผ. 
กําหนดภายหลัง) ของจํานวนหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ท้ังตลาดในกลุ่ม 

16.1.5 กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช้ข้อมูลที่ กฟผ. เชื่อว่าหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)รุ่น
ดังกล่าวไม่ได้มีการผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้น ๆ จริง 

16.2 บริษัท ฯ สามารถนําข้อมูลของ กฟผ. ไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ได้เฉพาะหลอดฟลูออเรส
เซนซ์(T5)ที่ได้มีการผลิตและจําหน่ายในตลาดในประเทศไทย  ตามที่ กฟผ. ได้กําหนดไว้ในข้อ 
16.1 ข้างต้นแล้วเท่านั้น 

16.3 ในกรณีที่ บริษัท ไม่ได้ดําเนินการผลิตหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5) ที่ได้ฉลากแสดงประสิทธิภาพจาก 
กฟผ. ตามข้อกําหนดหรือ บริษัทได้มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. จะแจ้งยกเลิกการเข้า
ร่วมโครงการ ของหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)รุ่นนั้นๆ โดยทางโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน 
และบริษัทจะต้องดําเนินการดังน้ี 
16.3.1 บริษัท ฯ จะต้องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของหลอดฟลูออเรสเซนซ์

(T5)รุ่นน้ัน  ท่ีอ้างอิงข้อมูลของ กฟผ. หรือ ที่ กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ทั้งทาง
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ ไม่ให้เผยแพร่สู่สาธารณะภายใน 2 วัน นับจาก
วันท่ี กฟผ. แจ้งโดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 

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

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

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

เก่ียวกับการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ฯ ตามที่ กฟผ. เห็นสมควร 
 16.5 รูปแบบฉลากที่สามารถลงโฆษณาได้ 
  ให้แสดงส่วนประกอบทั้งหมดของฉลากหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)รุ่นที่ได้รับฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพนั้น 
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16.6 รูปแบบฉลากที่ไม่สามารถลงโฆษณาได ้
 
     
 
           

 
ท้ังน้ีเป็นไปตามข้อกําหนดการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ  

17. มาตรการสําหรบับริษัทท่ีทําผิดหลักเกณฑ์ของโครงการฯ 
กรณีบริษัทไม่ติดฉลากหลังจากได้รับฉลากแล้ว 

บริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ติดฉลากหลังจากได้รับฉลากแล้ว  หรือไม่แจ้งชื่อรุ่น และ
จํานวนของจํานวนหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ที่จําหน่ายในท้องตลาดซ่ึง กฟผ. พบว่ามีหลอดฟลูออเรส
เซนซ์(T5)รุ่นน้ันจําหน่ายอยู่  กฟผ.จะดําเนินการดังนี้ 

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

17.2 ในกรณีท่ีบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเป็นครั้งที่ 2  กฟผ.จะ
ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการตลอดไป 

 

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

18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน่ายหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)  ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไข
ท่ีกําหนด  มีสิทธิที่จะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าได้จาก กฟผ. และ กฟผ. 
จะเก็บบันทึกการอนุญาตที่ได้ให้เคร่ืองหมายรับรองโดยจะเก็บไว้ ณ ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้
ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ีใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)  โดยอาจผลิตใน
ประเทศหรือนําเข้าจากต่างประเทศ  และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดตามเอกสารโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 

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

18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ต่อเม่ือได้รับ
อนุญาตจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และปฏิบัติตามเง่ือนไขของโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ท่ีกําหนดไว้เท่าน้ัน 

18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องปรากฏที่ตัวสินค้าตามหลักเกณฑ์การติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพ โดยสามารถเห็นได้ชัดเจนและต้องใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้าตามรูปแบบและสีท่ีกําหนดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น 

18.6 บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้อง
ยินยอมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบสถานที่ได้เสมอ เพื่อตรวจสอบว่ามีการ
ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด 

18.7  การอนุญาตให้ใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจถูกเพิกถอนได้ หากผู้ได้รับ
อนุญาตนําไปใช้ผิดไปจากข้อบังคับนี้ หรือเม่ือ กฟผ. ได้รับการร้องเรียนจากผู้ซ้ือสินค้าหรือ กฟผ. 
ตรวจสอบท้ังในด้านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

18.8  การแก้ไขข้อบังคับสําหรับการใช้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าจะทําได้ต่อเม่ือได้รับ
ความยินยอมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น 

18.9 ผู้ประกอบการไม่สามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเองไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีนําไปติดบนหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5)ต้องขอรับจาก 
กฟผ. เท่านั้น ตามระเบียบที่กําหนด  

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

 
19. หน่วยงานและสถานท่ีติดต่อ 

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

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

 
20. เอกสารอ้างอิง 

1. สํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.236-2548    
(หลอดฟลูออเรสเซนซ์ ข้ัวคู่ ))“, กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2548 

3.  www.labelno5.egat.co.th 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร์ม กฟผ. 
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           -  T5-01 (แบบแจ้งความจาํนงขอเข้าร่วมโครงการ มี 1 แผ่น) 
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- T5-02 (แบบรายการข้อมูลเพื่อขอทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5) มี 1 แผ่น) 
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-  T5-03 (แบบรายการตอบรับผลการทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนซ์(T5) มี 1 แผ่น) 
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-  T5-04 (ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข้าเพื่อขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ มี 1 แผ่น)         
 
 


