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โครงการฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5  
เครื่องรับโทรทัศน 
 

1. บทนํา 
รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการอนุรักษพลังงาน รณรงคใหประชาชนรูคุณคาและใชไฟฟาอยางประหยัดและ

มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปนมาตรการท้ังใหระดับหนวยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองคการของรัฐ ซึ่งมีบทบาทอยางชัดเจนในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
และสังคม  จึงไดศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาอุปกรณประสิทธิภาพสูง สําหรับติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ภายใต
โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เครื่องรับโทรทัศน  

ดวยกระทรวงพลังงานไดมอบหมายใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินการพัฒนา
ประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา โดยมีจุดมุงหมายใหการใชไฟฟาของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสนอง
นโยบายของภาครัฐในการลดการใชพลังงานโดยรวมของประเทศ ดวยการติดฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมใหมีการผลิต นําเขา จําหนาย เพื่อใหเกิดการเลือกใชอุปกรณไฟฟาประสิทธิภาพสูง จนฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5 เปนที่เชื่อถือและรูจักกันแพรหลายในปจจุบัน 

ในป 2557 กฟผ. มีแผนงานท่ีจะใหเครื่องรับโทรทัศน เปนอีกหนึ่งอุปกรณไฟฟาท่ีเขารวมโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5 กฟผ.จึงจัดทําประกาศเชิญรวมประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เครื่องรับ
โทรทัศน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ไดมีการลงนาม Memorandum of 

understanding หรือ MOU ระหวาง นายสุนชัย คํานูณเศรษฐ ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กับ
ผูบริหารบริษัทที่เขารวมโครงการ  
  

2. ชื่อโครงการ 

ตามที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดมีการรณรงคใหมีการใชอุปกรณไฟฟา
ประสิทธิภาพสูง ภายใตสัญลักษณฉลากเบอร 5 โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายให กฟผ. รณรงคฉลาก
เบอร 5 ใหเปนที่แพรหลายพรอมกับพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น และเพื่อรณรงคใหประชาชนทั่ว
ประเทศร วม ใจกันประหยัดพล ังงานและมีส วนร วม ซึ ่ง ในป 2550 เพื ่อ เป นการเฉล ิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  

กฟผ. จึงไดเปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการประชารวมใจ ประหยัดไฟฟา” (Together Conservation) 
เปน “โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5” ภายใตโครงการใหญ “รักพอ ใชพลังงานอยางพอเพียง” 
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3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องรับโทรทัศนประสิทธิภาพสูงขึ้นในประเทศ

ไทย 
3.2 เพื่อจูงใจและใหขอมูลแกผูบริโภคในการเลือกซ้ืออุปกรณประหยัดพลังงานไฟฟาประสิทธิภาพสูง 
3.3 เพื่อจูงใจและรณรงคใหผูบริโภคใชเครื่องรับโทรทัศน ที่ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร 5 
3.4 เพื่อกระตุนและเสริมสรางทัศนคติอันดีในดานการอนุรักษพลังงานของชาติใหแกประชาชนและ

เยาวชน 
 

4. นโยบาย 
4.1  เพื่อผลักดันใหเกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพขั้นต่าํของอุปกรณไฟฟา (MEPs) 
4.2  การพัฒนาการผลิตอุปกรณไฟฟาใหมีประสิทธิภาพสูง นําไปสูการผลิตอุปกรณไฟฟาประสิทธิภาพสูง (HEPs) 

 

5. เปาหมายโครงการฯ 
   รณรงคและผลักดันใหประชาชนเลือกใชเครื่องรับโทรทัศน ท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เบอร 5 โดย

คํานึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟาเปนหลัก อันจะสงผลรวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติโดยรวม 
 

6. แนวทางการดําเนินโครงการฯ 
6.1 กําหนดเกณฑมาตรฐานระดับประสิทธิภาพของเครื่องรับโทรทัศน และดําเนินการใหมีการติดฉลากแสดง

ระดับประสิทธิภาพของเครื่องรับโทรทัศน ท่ีผานเกณฑมาตรฐานตามขอกําหนด 
6.2 ดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลที่ถูกตองชัดเจนแกประชาชน 
6.3 สงเสริมใหเกิดตลาดอุปกรณไฟฟาประสิทธิภาพสูง 
 

7. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการฯ 
7.1 เปนการสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผล

รวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 
7.2 ประชาชนมีขอมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องรับโทรทัศน เพิ่มมากขึ้น 
7.3 สามารถชวยลดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาลงไดในระดับหนึ่ง โดยยังคงประสิทธิภาพของการ

ใชอุปกรณไฟฟาเชนเดิม 
7.4 กอใหเกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากขึ้น 
7.5 เปนอีกทางหนึ่งในการชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลดเงินตราออกตางประเทศและลดการนําเขา

เชื้อเพลิงจากตางประเทศในการผลิตไฟฟา 
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8. การดําเนินโครงการฯ 
8.1 จัดการประชุม ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากกลุมบริษัทผูผลิตและจําหนายเครื่องรับโทรทัศน ผูแทน

จาก สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (สฟอ.) และ กฟผ. เพื่อพิจารณาดําเนินการใหเกิดตลาด
เครื่องรับโทรทัศนประสิทธิภาพสูง 

8.2 จัดทําแผนการดาํเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเปาหมายการดาํเนินการ 
8.3 กําหนดขนาด รุน และรายละเอียดของเครื่องรับโทรทัศนท่ีจะดําเนินการทดสอบ 
8.4 สุมตัวอยางจากบริษัทผูผลิตฯ และสงหนวยงานที่ดําเนินการทดสอบ  
8.5 ดําเนินการทดสอบและแจงผลการทดสอบโดยหนวยงานทดสอบ 
8.6 การจัดระดับประสิทธิภาพ และแจงผลทดสอบโดย กฟผ. 
8.7 จัดทําและสงมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
8.8 การรณรงค และจูงใจประชาชนใหใชเครื่องรับโทรทัศนประสิทธิภาพสูง 
8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 

 

9. รายละเอียการดําเนินโครงการฯ ที่ผานมา 
การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เครื่องรับโทรทัศนไดมีการจัดการประชุมและกิจกรรม

อยางตอเนื่อง โดยความรวมมือจากบริษัทผูผลิต / นําเขา และผูจัดจําหนายเครื่องรับโทรทัศนเขารวมประชุม ซึ่ง
ในแตละการประชุมไดมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2557  พิจารณาและกําหนดมาตรฐานการทดสอบรวมถึงเกณฑประสิทธิภาพ 
วันที่ 3 มิถุนายน 2557   พิจารณาและกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557สรุปเกณฑประสิทธิภาพเครื่องรับโทรทัศนและขอกําหนดโครงการ 
วันที่ 8 กันยายน 2557 ทําพิธีลงนามความรวมมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เครื ่องรับ

โทรทัศน ระหวางผูประกอบการ กับ กฟผ. 
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10. ขั้นตอนการขอเขารวมโครงการฯ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

กรณีบริษัทตองการทดสอบ 
เครื่องรับโทรทัศนจะสงทดสอบครั้ง

ที่ 2 ขึ้นไป 
บริษัทตองออกคาใชจายทั้งหมด 

บริษัทยื่นแบบแจงความจํานงขอเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย 
แบบฟอรม TV-01, TV-02,  รง. 2 หรือ รง.4,  ภ.พ.20, หนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย, มอก.1195-2536, เอกสารรายละเอียดวิธีการตั้งคา ความ

สวางมาตรฐาน และ ความสวางสูงสุด ของเครื่องรับโทรทัศน  

ตรวจสอบคุณสมบัตเิครื่องรับโทรทัศนที่หนวยงานทดสอบ (Specification 
inspection) 

 

ทดสอบเครื่องรับโทรทัศน โดยหนวยงานทดสอบ  

หนวยงานทดสอบแจงผลการทดสอบให กฟผ. ทราบ (Testing report) 

กฟผ. แจงผลการทดสอบให บริษัท ทราบ 
 

กฟผ. กําหนดนัดวันสงตัวอยางทดสอบเครื่องรับโทรทัศน 

รับผล 

บริษัทรับมอบฉลาก 

กฟผ. สั่งพิมพฉลากตามขอมูลในแบบยืนยันชื่อและขนาดตามแบบ 
TV-03  

บริษัท ตอบรับผลการทดสอบแบบ TV-03 
และแจงแผนการผลิตรายเดอืน แบบ TV-04 

(Testing result approval)  

ไมรับผล 
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11. การสงเครื่องรับโทรทัศนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ 
การทดสอบเครื่องรับโทรทัศน ในโครงการฯ จะดําเนินการทดสอบเครื่องรับโทรทัศน ซึ่งมีรายละเอียดการ

ทดสอบดังตอไปน้ี 
 11.1 การสงเครื่องรับโทรทัศนเพื่อทดสอบคาประสิทธิภาพในการเขารวมโครงการฯ 

 แบงออกเปน 2 กรณี คือ 
กรณีที่ 1 การสงทดสอบแบบปกติ  

บรษิัทตองสงตัวอยางเครื่องรับโทรทัศน รุนละ 1 เครื่อง  
กรณีที่ 2  การสงทดสอบเครื่องรับโทรทัศนที่ยังไมไดผลิต  

กรณีที่ยังมิไดมีการผลิตและจําหนายในตลาด บริษัทสามารถสงเครื่องตนแบบ (MOCK UP) เพื่อ
ทดสอบไดจํานวน 1 เครื่อง ตอ 1 รุน 

หมายเหตุ ในการสงเครื่องรับโทรทัศน นั้นจะตองผานการทดสอบ มอก.1195-2536 (ความปลอดภัย) หรือ
เอกสารในการยื่นขอ มอก.1195-2536 กอน และในการยื่นเอกสารเขาทดสอบเบอร 5 น้ันจะตองแนบใบอนุญาตทํา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน และรายละเอียดแนบทาย
ใบอนุญาตมารวมถึง เอกสารรายละเอียดวิธีการตั้งคา ความสวางมาตรฐาน และ ความสวางสูงสุด ของเครื่องรับ
โทรทัศน ดวยทุกครั้งที่ทําการสงทดสอบ 

 11.2 ขอบขายเครื่องรับโทรทัศนที่สามารถสงทดสอบ 

 ตารางที่ 1 คุณสมบัตเิครื่องรับโทรทัศนท่ีสามารถสงทดสอบ  
หัวขอ คุณสมบัติ 

ขนาดหนาจอ ทุกขนาด 
ประเภท ทุกประเภท 

 

12. การทดสอบเครื่องรับโทรทัศน 
12.1 มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบเครื่องรับโทรทัศน ดําเนินการทดสอบโดยใชหลักการเทียบเทากับมาตรฐานสากล 
(The International Electrotechnical Commission : IEC) ในการทดสอบเครื่องรับโทรทัศน นี้ ทาง
หนวยงานทดสอบจะมีหองปฏิบัติการที่มีระบบการควบคุมเสถียรภาพทางไฟฟา เชน แรงดันไฟฟา 
ความถี่ เปนตน โดยมีระบบควบคุมสภาวะแวดลอม เพื่อเปนการควบคุมการทดสอบใหอยูในสภาวะเดียว
โดยตลอดการทดสอบ และหองปฏิบัติการไดรับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 

มาตรฐานการทดสอบเครื่องรับโทรทัศน 
- IEC 62087 Methods of measurement for the power consumption of audio, video 
and related Equipment edition 3.0 2011-04 (On mode ) 
- Energy Star program requirement product specification for television version 5.3
เฉพาะ หัวขอ 6.2 Luminance Testing (Luminance) 
- IEC 62301 Ed 1.0 (2005-06) Household electrical appliances Measurement of 
standby power (standby mode) 
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12.2 เงื่อนไขการทดสอบ   
การทดสอบจะเรียงลําดับการทดสอบ ดังนี ้

1. Standby mode 
2. On mode 
3. Luminance  

 กรณีคาทดสอบกําลังไฟฟา Standby mode ไมผานเกณฑประสิทธิภาพเบอรฯ 5 กฟผ.จะยุติ
การทดสอบและถือวา เครื่องรับโทรทัศน รุนนั้นๆ ไมผานเกณฑประสิทธิภาพเบอรฯ 5 

 12.2.1 การทดสอบ Standby mode 
ตารางที่ 2  เงื่อนไขการทดสอบ Standby mode ตาม IEC 62301 

หองทดสอบ 23±5ºC ความเร็วลมไมเกิน 0.5 m/s 
Voltage input  220  V ~ 50 Hz ± 2%, THD < 5% 

รูปคลื่นแรงดันไฟฟา 

องคประกอบฮารมอนิกสรวมของแรงดันไฟฟาท่ีใชไมเกิน 
2% (โดยรวมถึงฮารมอนิกสลําดับท่ี 13)  
อัตราสวนของคายอดตอคา RMS ของแรงดันทดสอบ 
(Crest Factor) จะตองอยูระหวาง 1.34-1.49 

ความคลาดเคลื่อนของการ
วัดกําลังไฟฟา 

กา รวัดกํ าลั ง ไฟฟ า  0 .5  วั ตต ขึ้ น ไป  ตองมีคว าม
คลาดเคลื่อนนอยกวาหรือเทากับ 2% ที่ความเชื่อมั่น 
95% การวัดกําลังไฟฟาท่ีต่ํากวา 0.5 วัตต จะตองทําท่ี
ความคลาดเคลื่อนนอยกวาหรือเทากับ 0.01 วัตต ท่ี
ความเช่ือมั่น 95% เครื่องมือวัดจะตองมีความละเอียด 

- 0.01 วัตตหรือดีกวา สําหรับการวัดไมเกิน 10 
วัตต 
- 0.1 วัตตหรือดีกวา สําหรับการวัดมากกวา 10 
วัตตแตไมเกิน 100 วัตต 
- 1 วัตตหรือดีกวา สําหรับการวัดเกิน 100 วัตต 

  
 ขั้นตอนการทดสอบ Standby mode ตาม IEC 62301 

1. ตอเครื่องรับโทรทัศนท่ีจะทดสอบเขากับเครื่องวัดและเลือกโหมดที่จะวัด (ซึ่งอาจตองรอจน
เครื่องรับโทรทัศนเขาสูโหมดท่ีตองการ)  

2. บันทึกการใชไฟฟา คากําลังไฟฟาเฉลี่ยหาไดจากคาพลังงานรวม โดยวัดพลังงานไฟฟารวมเปน
เวลาอยางนอย 5 นาที (ยกเวนอุปกรณทํางานเปนชวงๆ)  

  3. จากนั้นใหหารคาพลังงานรวมดวยชวงเวลาในการวัด 
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12.2.2 การทดสอบ On mode 
ตารางที่ 2 เง่ือนไขการทดสอบ On mode ตาม IEC 62087 

อุณหภูมิการทดสอบ 23±5ºC 

Voltage input  220  V ~ 50 Hz ± 2%, THD < 5% 

Input signal 
 

Dynamic broadcast-content  video signal @ 
Frame Rate 50 Hz 

Input terminal AV/Composite 
Input audio signal Sine- wave signal at 1 kHz 

Sound adjustment 50 mW at Speaker  terminal 

Picture adjustment Standard  Mode 

Auto 
Brightness 
Control(ABC)&Power 
saving function 

Disable 

  
 ขั้นตอนการทดสอบ on mode ตาม IEC 62087 

1. การวัดจะกระทําหลังจากโทรทัศนอยูใน off mode มากอนอยางนอย 1 ชั่วโมง 
2. จากนั้นเขาสู on mode ตออีกไมนอยกวา 1 ชั่วโมง จึงทําการวัดกําลังไฟฟา(Pon) ของทีวีซึ่ง

จะใชเวลา 15 นาที 
3. ตั้งคา Inactive ในฟงกชั่นควบคุมความสวางอัตโนมัติของทีวี (Automatic Brightness 

Control) หากไมสามารถต้ังคาไดจะตองวัด โดยใหแสงเขา light sensor โดยตรงอยางนอย 
300 lux ขึ้นไป 

4. วัดขนาดพื้นที่หนาจอของทีวี(A) กวาง, ยาว, และเสนทแยงมุม หนวยเปนเซนติเมตร 
 

 12.2.3 ขั้นตอนการทดสอบ คาความสองสวาง(Luminance)  ตาม Energy Star program 
requirement product specification for television version 5.3 เฉพาะ หัวขอ 6.2 
Luminance Testing   

 ขั้นตอนการทดสอบ คาความสองสวาง  
1.  ปรับเครื่องรบัโทรทัศนไปที่โหมด “Home” หรือ โหมด Standard Luminance Mode 
2. ตั้งคา Inactive ในฟงกชั่นควบคุมความสวางอัตโนมัติของทีวี (Automatic Brightness 

Control) หากไมสามารถต้ังคาไดจะตองวัด โดยใหแสงเขา light sensor โดยตรงอยางนอย 
300 lux ขึ้นไป 

3.  ใชสัญญาณทดสอบ(Three Bar) ปอนใหเครื่องรับโทรทัศนไมนอยกวา 10 นาทีเพื่อใหความ
สองสวางของเครือ่งรับโทรทัศนเสถียร 

4.  วัดคาความสองสวาง(Standard luminance) ของเครื่องรับโทรทัศนหนวย cd/m2และ
บันทึกคาความสองสวาง 

5.  เครื่องรับโทรทัศนไปท่ีโหมด “Retail”หรือ Maximum Luminance Mode (กรณีเครื่องรับ
โทรทัศนมี Backlight ตองปรับความ 
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สวางของ Backlight ดวย) และใชสัญญาณทดสอบ(Three Bar) ปอนใหเครื่องรับโทรทัศนไมนอย
กวา 10 นาทีเพื่อใหความสองสวางของเครื่องรับโทรทัศนเสถียร  

6. วัดคาความสองสวาง(Maximum Luminance) ของเครื่องรับโทรทัศนหนวย cd/m2และ
บันทึกคาความสองสวางท่ีความสองสวางสูงสุด  

 
12.2.4 การคํานวณ 
 การคํานวณเปอรเซ็นคาความสองสวางระหวาง Standard mode และ Maximum mode 
 
                                                                                        สมการท่ี 1 
 
 การคํานวณเกณฑประสิทธิภาพ(R) จะใชการกําหนดเกณฑของ Kemco ประเทศเกาหลีซึ่งมีสูตร

คํานวณดังนี ้
 

                สมการท่ี 2 
 
 

ท้ังนี้โดยท่ี  R คือ  คาประสิทธิภาพ  หนวย  
      P  คือ  กําลังไฟฟา       หนวย  วัตต 
 A  คือ  พื้นท่ีหนาจอ หนวย ตารางเมตร 
 

12.2.5 การรายงานผลการทดสอบ 
รายงานผลการทดสอบเครื่องรับโทรทัศนจะตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี ้

ขอมูลผลิตภัณฑ 
-   ชื่อเคร่ืองหมายการคา (Brand Name) 
-   หมายเลขรุน (Model) 
-   ขนาดหนาจอ (นิ้ว) 
-   ประเภทจอ 

 ผลการทดสอบ 
-   คากําลังไฟฟาขณะใชงาน (Standby power) 
-   คากําลังไฟฟาขณะใชงาน (On mode power) 
-   คาความสองสวางมาตรฐานตอคาความสองสวางสูงสุด (%) 
-   คาประสิทธิภาพ (          ) 
-   ระดับประสิทธิภาพ 
ซึ่งทาง กฟผ. จะดําเนินการจดัระดับประสิทธิภาพ (เบอร) ตามคาประสิทธิภาพ

พลังงาน (รอยละ) และแจงบริษัทตอไป 
ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุน (ตัวอยางทดสอบฯ) ถามีการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบ

อยางใดอยางหน่ึงของรุนนั้น ๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะตองสงมาทดสอบใหมตามขั้นตอนการ
ทดสอบถามิไดแจงถือวาผิดขอกําหนดของโครงการฯ 

 

100
 Luminance Maximum 

Luminance Standard 
  %Luminance x

A
onP

  R 

2mw

2mw
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13. การกําหนดระดับประสิทธิภาพ 
กฟผ. กําหนดระดับประสิทธิภาพเครื่องรับโทรทัศนเปน  3 ระดับ  

13.1 ระดับประสิทธิภาพ กําหนดเปน 3 ระดับ คือ 
 ระดับท่ี 5     เปนระดับประสทิธิภาพ  ดีมาก 
 ระดับท่ี 4     เปนระดับประสทิธิภาพ  ด ี
 ระดับท่ี 3     เปนระดับประสทิธิภาพ  ปานกลาง 

13.2 เกณฑระดับประสิทธิภาพ 

ตารางที่ 3 เกณฑประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องรับโทรทัศน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาด
หนาจอ 
(นิ้ว) 

กําลังไฟฟาขณะ      
รอใชงาน(วัตต) 

%ความสวางของหนาจอ
(Standard/Max) 

         คาประสิทธิภาพพลังงาน 

เบอร 3 เบอร 4 เบอร 5 

ทุกขนาด , 

ทุกประเภท 
       ≤ 0.5 ≥ 65% 100.01 – 110.00 90.01 – 100.00 ≤ 90.00 

)2( mw
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14.รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
 14.1  รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ  

ประเภทเครื่องรับโทรทัศน เกณฑพลังงาน 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
รูปที่ 1 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา เครื่องรับโทรทัศน 

 (ขนาดจริง : สูง 57 มม. กวาง 46.5 มม.) 

 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา ประเภทเครื่องรับโทรทัศน เกณฑพลังงาน ป 2014 
ประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก 

สวนท่ี 1 เปนแถบโคงครึ่งวงกลมพื้นสีเขียว  แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพตั้งแตระดับท่ี 1 (ต่ํา) 
ถึง 5 (ดีมาก) หากเครื่องรับโทรทัศนเกณฑระดับประสิทธิภาพเบอร 5 ตัวเลขและชองที่ระบุ
ระดับน้ันจะเปนสีแดง  โดยตําแหนงจุดศูนยกลางของแถบโคงครึ่งวงกลมน้ีจะมีตัวเลข “5”  
สีขาวอยูภายในวงกลมสีแดงขอบดํา  เพื่อย้ําระดับประสิทธิภาพอยางชัดเจน และ ระบุ
เกณฑพลังงานป 2014 ใตแถบโคงครึ่งวงกลมดานขวา 

สวนท่ี 2 เปนสวนของขอมูลตัวเลขและตัวอักษรสีดําบนพื้นสีเหลืองพรอมสัญลักษณกระทรวงพลังงาน   
ซึ่งระบุถึงรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 

1. ยี่หอ  
2. รุน 
3. ขนาดหนาจอ 
4. ประเภทจอ 
5. ประสิทธิภาพ  

ตัวเลขยิ่งนอยยิ่งมีประสิทธิภาพสูง 
6. ใชพลังงานไฟฟา (หนวย/ป) 
7. คาไฟฟา (บาท/ชั่วโมง) 

 

สวนที่ 2 

สวนที่ 3 

สวนที่ 1 

)2( mw
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หมายเหตุ  
- กําลังไฟฟา (วัตต) เปนคากําลังไฟฟาท่ีวัดไดในการทดสอบ 
- การคํานวณคาพลังงานไฟฟา (หนวย/ป) ท่ีแสดงบนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ มี
สูตรการคํานวณดังนี ้

 

 

- การคํานวณคาไฟฟา (บาท/ป) ที่แสดงบนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ มีสูตรการ
คํานวณดังนี้ 
คาไฟฟา On mode = กําลังไฟฟาเปดใชงาน x ช่ัวโมงการใชงาน x คาไฟฟาตอหนวย 
คาไฟฟา Standby mode = กําลังไฟฟาขณะรอใชงาน x ชั่วโมงการใชงาน x คาไฟฟาตอ
หนวย 

    โดย ชั่วโมงการใชงาน ประกอบดวย  

 ชั่วโมงการเปดใชงาน/ป  = 1,716 ชั่วโมง/ป 

 ชั่วโมงขณะรอใชงาน/ป  = 7,044 ชั่วโมง/ป 

 คาไฟฟาตอหนวย 3.96 บาท  
  คาไฟฟา จะเทากับ คาไฟฟา On mode + คาไฟฟา Standby mode 

สวนท่ี 3     เปนสวนที่ แสดงถึงหนวยงานท่ีกํากับดูแลพลังงานดวยสัญลักษณ “การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย” อักษรยอ กฟผ. และ กระทรวงพลังงาน ดวยตัวอักษรขาวบนพื้นสีเขียว   

14.2  การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
  บริษัทท่ีไดรับฉลากแลวจะตองติดฉลากใหตรงตามรุนที่ผานการทดสอบ โดยติดฉลาก 1 ดวงตอ

เครื่องรับโทรทัศน 1 เครื่อง โดยตําแหนงการติดฉลากดานหลัง ตําแหนงก็ได เชน 1 , 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปท่ี 2 แสดงตัวอยางการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพ เครือ่งรับโทรทัศน 

(วัตต x ชั่วโมงการใชงาน/ป) 
1,000  

 

 

 

1 

2 
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15. การสุมกลับทดสอบเครื่องรับโทรทัศนที่ไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

หลังจากเครื่องรับโทรทัศนที่ติดฉลากออกสูตลาด กฟผ. จะดําเนินการสุมกลับทดสอบเครื่องรับโทรทัศนที่
ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ เพื่อนํากลับมาทดสอบท่ีหนวยงานทดสอบวายังคงระดับประสิทธิภาพตามที่ 
กฟผ. รับรอง นอกจากนี้ยังเปนการคุมครองผูบริโภคดวย  ซ่ึงทาง กฟผ. จะสุมซ้ือจากรานคาปลีก 1 ชุด  

15.1 การสุมกลับทดสอบประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑในการเลือกตวัอยาง ดังนี้  

15.1.1 คํานึงถึงสวนแบงการตลาด (Volume of sales of models) โดยพิจารณาจากยอดการ
ขอฉลากเปนหลัก และใหความสําคัญกับรุนท่ีใหมกวาเปนพิเศษ (Newer models 
selection) 

15.1.2 คํานึงถึงตัวอยางที่มีความเสี่ยงสูงตอการละเมิดขอกําหนดโครงการฯ 

- มีการรองเรียนจากผูบริโภค คูแขง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ (Third party referrals) 

- มีประวัติไมผานเกณฑมากอน (Record of non compliance) 

15.1.3 คํานึงถึงตัวอยางที่อาจสงผลตอการเลือกซื้อของผูบริโภค หรือทําใหผูบริโภคมีความสนใจ
ในผลิตภัณฑเปนพิเศษ 

- ตัวอยางมีคาประสิทธิภาพสูงมาก (High star rating) 

- ตัวอยางที่เพิ่งจะวางจําหนายในตลาด (New Market entrants) 
15.2 เกณฑผานการสุมกลับทดสอบ  

- เครื่องรับโทรทัศนตองมีคาประสิทธิภาพพลังงาน เปลี่ยนแปลงไมเกิน -5% จากคาประสิทธิภาพ
พลังงานบนหนาฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

15.3 มาตรการลงโทษกรณีที่ไมผานการสุมกลับทดสอบตามขอ 15.2 และขอปฏิบัติตามขอกําหนด
โครงการฯ ดังนี ้

- บริษัทตองซื้อเครื่องรับโทรทัศนรุนท่ีไมผานการสุมกลับคืน ในราคาที่ กฟผ. จัดซื้อมา 
- บริษัทตองสงคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพที่มีอยูท้ังหมดให กฟผ. 
- ขอใหบริษัทตรวจสอบขอมูลเอกสาร, แคตตาลอก ท่ีเก่ียวของโดยแกไขใหถูกตองตามความเปน

จริงและแจงรายละเอียดเพื่อให กฟผ. ตรวจสอบ 
-  หากเปนการสุมกลับไมผานครั้งแรก กฟผ. จะงดไมใหบริษัทเขารวมโครงการฯ เฉพาะเครื่องรับ

โทรทัศน รุนท่ีไมผานการทดสอบสุมกลับเปนเวลา 1 ป   
- หากบริษัทไดทําผิดหลักเกณฑดังกลาวเปนครั้งที่ 2 กฟผ. จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ เปน

ระยะเวลา 3 ป เฉพาะเครื่องรับโทรทัศนรุนที่ไมผานการทดสอบสุมกลบั 
- กฟผ. จะประกาศลงเว็บไซดของ กฟผ. ใหประชาชนรับทราบ 

หมายเหตุ  กฟผ. จะแจงผลการสุมกลับทดสอบ และบริษัทจะตองตอบรับผลการสุมทดสอบภายใน 15 วัน
หลังจาก กฟผ. แจงผล 
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มาตรการกรณีไมผานเกณฑการสุมกลับทดสอบฯ 

1. บริษัทจะตองตอบรับผลการสุมกลับทดสอบฯ ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่ไดรับหนังสือแจง จาก กฟผ. 
2. บริษัทจะตองซื้อคืนตัวอยางในราคาที่ กฟผ.สุมซื้อมาจากทองตลาด 
3. ยกเลิกการจายฉลากเบอร 5 แก เครื่องรับโทรทัศน รุนท่ีไมผานการสุมกลับทดสอบฯเปนเวลา 1 ป และ

บริษัทจะตองคืนฉลากที่เหลือให กฟผ. 
4. เครื่องรับโทรทัศน รุนที่ไมผานการสุมกลับทดสอบฯจะถูกประกาศลงบนเว็บไซตโครงการฉลากประหยัด

ไฟฟาเบอร 5 ของ กฟผ. 

การสุมกลับทดสอบเครื่องรับโทรทัศน 

ไมผานการสุมกลับทดสอบ 
กฟผ. ดําเนนิมาตรการ

ลงโทษและตองปฏิบตัิตาม
ขอกําหนดโครงการ 

 
กฟผ. สุมซื้อ  

เคร่ืองรับโทรทัศน 
1 เครื่อง 

ทดสอบ 
กฟผ.จายคาทดสอบ 

 คาประสิทธิภาพพลังงาน 
 เปลี่ยนแปลงไมเกิน (-5%) 

  

ไมผาน 

ผาน 

ผลการทดสอบ  

ผานการสุมกลับทดสอบ 



 

16 

16.การโฆษณาประชาสัมพันธ 
 เพื่อใหการดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของบริษัทผูผลิต/นําเขา 
และผูจัดจําหนายเครื่องรับโทรทัศนท่ีเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เครื่องรับโทรทัศนเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการฯ กลาวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธโดยอางอิงหรือใชขอมูลของโครงการฯ ได
เฉพาะเครื่องรับโทรทัศนท่ีมีการผลิตและจําหนายสูตลาดประเทศไทยแลวเทาน้ัน ท้ังนี้เพื่อเปนการคุมครองสิทธิ
ของผูบริโภคและใหความเปนธรรมแกบริษัทผูผลิต ผูจําหนาย ที่เขารวมโครงการฯ กฟผ. จึงไดใหมีขอกําหนด
โฆษณาประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ดังนี้ 

16.1 เพื่อเปนขอมูลวาบริษัทไดมีการผลิตและจําหนายเครื่องรับโทรทัศนออกสูตลาดในประเทศไทยจริง 
กฟผ. ขอใหบริษัทฯ ดําเนินการดังนี้ 

16.1.1 บริษัทที่ไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะตองดําเนินการผลิตเครื่องรับโทรทัศนออก
สูตลาดโดยทันที ภายในเดือนที่ไดรับฉลากฯ จาก กฟผ. เปนตนไป โดยบริษัทฯ จะตองแจง
แผนการผลิต และหรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ีเกี่ยวของท่ี กฟผ. เชื่อไดวามีการผลิตและ
จําหนายสูตลาดประเทศไทยจริง 

16.1.2 บริษัทจะตองแจงรายชื่อ สถานที่ ของผูแทนจําหนาย และราคาเครื่องรับโทรทัศนรุนน้ัน
ใหกับกฟผ.  

16.1.3 เพื่อเปนการตรวจสอบวา บริษัท ฯ มีการผลิต และจําหนายเครื่องรับโทรทัศนรุนดังกลาว 
กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผูแทนจําหนายที่บริษัทฯ แจงไว
จํานวน 3 รายเปนอยางนอย   และผูแทนจําหนายจะตองสามารถสงเครื่องรับโทรทัศนรุนนั้นๆ
ใหกับ กฟผ. ได ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในดานการตลาด  

16.1.4 เครื่องรับโทรทัศนรุนท่ีไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะตองมีสัดสวนการตลาดใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน ในสัดสวนมากกวารอยละ 1 (หรือท่ี กฟผ. กําหนดภายหลัง) 
ของจํานวนเครื่องรับโทรทัศนทั้งตลาดในกลุม 

16.1.5 กฟผ. มีสิทธิที่จะพิจารณา โดยใชขอมูลที่ กฟผ. เช่ือวาเครื่องรับโทรทัศนรุนดังกลาวไมไดมี
การผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลาน้ัน ๆ จริง 

16.2 บริษัทสามารถนําขอมูลของ กฟผ. ไปใชในการโฆษณา ประชาสัมพันธไดเฉพาะเครื่องรับโทรทัศน ที่
ไดมีการผลิตและจําหนายในตลาดในประเทศไทย  ตามท่ี กฟผ. ไดกําหนดไวในขอ 16.1 ขางตนแลวเทานั้น 
16.3 ในกรณีท่ี บริษัท ไมไดดําเนินการผลิตเครื่องรับโทรทัศนที่ไดฉลากแสดงประสิทธิภาพจาก กฟผ. ตาม
ขอกําหนดหรือ บริษัทไดมีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. จะแจงยกเลิกการเขารวมโครงการ ของ
เครื่องรับโทรทัศน รุนนั้นๆ โดยทางโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน และบริษัทจะตองดําเนินการดังนี้ 

16.3.1 บริษัทจะตองยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธของเครื่องรับโทรทัศนรุนนั้น ที่
อางอิงขอมูลของ กฟผ. หรือ ที่ กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ทั้งทางโทรทัศน วิทยุ 
หนังสือพิมพ วารสารตาง ๆ ไมใหเผยแพรสูสาธารณะภายใน 2 วัน นับจากวันที่ กฟผ. แจง
โดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 

16.3.2 บริษัท ฯ จะตองยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ เชนเดียวกับ ขอ 16.3.1 
สําหรับสื่อทางแผนปายท่ีปรากฏตอสาธารณะ ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ กฟผ. แจงโดย
โทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน 

16.4 ในกรณีท่ี บริษัทละเลยไมปฏิบัติตามขอ 16.3.1 และหรือ 16.3.2 หรือไดปฏิบัติตามขอ 16.3 แลวและ
ไดมีการดําเนินการเปนครั้งที่ 2 กฟผ. จะดําเนินการดังตอไปน้ี 

 16.4.1 กฟผ. จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ของบริษัทตลอดไป 
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16.4.2 หากบริษัทยังโฆษณาประชาสัมพันธ ตอไป กฟผ. จะแจงประกาศในหนังสือพิมพเกี่ยวกับ
การยกเลิกการเขารวมโครงการ ฯ ตามที่ กฟผ. เห็นสมควร 

 16.5 รูปแบบฉลากท่ีสามารถลงโฆษณาได 
  ใหแสดงสวนประกอบทั้งหมดของฉลากเครื ่องร ับโทรทัศนรุนที่ ไดรับฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพนั้น 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
16.6 รูปแบบฉลากท่ีไมสามารถลงโฆษณาได 
 
 

 
     
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท้ังนี้เปนไปตามขอกําหนดการโฆษณา ประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ  
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17. มาตรการสําหรับบริษัทที่ทําผิดหลักเกณฑของโครงการฯ 
กรณีบริษัทไมติดฉลากหลังจากไดรับฉลากแลว 

บริษัทผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑที่ไมติดฉลากหลังจากไดรับฉลากแลว  หรือไมแจงชื่อรุน และ
จํานวนของจํานวนเครื่องรับโทรทัศนที่จําหนายในทองตลาดซึ่ง กฟผ. พบวามีเครื่องรับโทรทัศนรุนน้ัน
จําหนายอยู  กฟผ.จะดําเนินการดังนี้ 

17.1 กฟผ.จะยกเลิกการเขารวมโครงการ และระงับการใหฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเปน
ระยะเวลา 1 ป  และไมมีสิทธิรวมกิจกรรมทางการตลาดที่ กฟผ.ดําเนินการ 

17.2 ในกรณีท่ีบริษัทผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑไมปฏิบัติตามขอกําหนดเปนครั้งที่ 2  กฟผ.จะ
ยกเลิกการเขารวมโครงการตลอดไป 

 

18. ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา 
 กฟผ. ไดจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร 5 ตอกระทรวงพาณิชยซึ่งใชรับรอง
คุณภาพสินคาหรือบริการวาคุณภาพหรือลักษณะของสินคาหรือบริการนั้นมีคุณภาพหรือลักษณะที่เปนไปตาม
เงื่อนไขของโครงการฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5  
 เครื่องหมายรับรองเมื่อจดทะเบียนแลวเจาของเครื่องหมายมีสิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะใชเครื่องหมายท่ีได
จดทะเบียนไว กรณีผูอื่นละเมิดในเครื่องหมาย เจาของมีสิทธิฟองรองและเรียกคาเสียหายได ถาผูอื่นนํา
เครื่องหมายไปจดทะเบียนซ้ําสามารถฟองใหเพิกถอนได ทั้งนี้ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟานี้มีการ
จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตอกระทรวงพาณิชย โดยกระทรวงพลังงานมอบหมายใหการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ต้ังอยูเลขท่ี 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ  ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
11130  เปนผูดําเนินการ 
 ผูประกอบการที่จะไดรับเครื่องหมายรับรองสินคา หรือผลิตภัณฑเบอร 5 จาก กฟผ. ไดจะตองมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

18.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดซึ่งทําการผลิตหรือจําหนายเครื่องรับโทรทัศนซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด  
มีสิทธิท่ีจะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาไดจาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บ
บันทึกการอนุญาตที่ไดใหเครื่องหมายรับรองโดยจะเก็บไว ณ ฝายปฏิบัติการดานการใชไฟฟา การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

18.2 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟานี้ใชกับเครื่องรับโทรทัศนโดยอาจผลิตในประเทศหรือ
นําเขาจากตางประเทศ  และเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดตามเอกสารโครงการฉลากประหยัดไฟฟา 
เบอร 5 

18.3 การอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาจะตองเปนไปตามแบบและเงื่อนไขที่
กําหนดตามบทบัญญัติของกฎหมายแหงประเทศไทยท่ีใชบังคับในขณะน้ัน  และตามขอกําหนดของ
โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ซึ่งกําหนดวิธีการ
ควบคุมและปองกันการใชเครื่องหมายโดยมิชอบ  ทั้งนี้ผูไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
เงื่อนไขโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินคาในดาน
ประโยชนที่มีตอการประหยัดพลังงานใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได 

18.4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา การโฆษณาและการประชาสัมพันธตอเม่ือไดรับ
อนุญาตจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  และปฏิบัติตามเง่ือนไขของโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5 ท่ีกําหนดไวเทานั้น 
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18.5 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาจะตองปรากฏที่ตัวสินคาตามหลักเกณฑการติดฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพ โดยสามารถเห็นไดชัดเจนและตองใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณไฟฟาตามรูปแบบและสีที่กําหนดโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเทานั้น 

18.6 บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีไดรับอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาจะตอง
ยินยอมใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเขาตรวจสอบสถานที่ไดเสมอ เพื่อตรวจสอบวามีการ
ใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาอยางถูกตอง และเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 

18.7  การอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาอาจถูกเพิกถอนได หากผูไดรับ
อนุญาตนําไปใชผิดไปจากขอบังคับนี้ หรือเมื่อ กฟผ. ไดรับการรองเรียนจากผูซื้อสินคาหรือ กฟผ. 
ตรวจสอบทั้งในดานคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

18.8 การแกไขขอบังคับสําหรับการใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาจะทําไดตอเม่ือไดรับ
ความยินยอมจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเทานั้น 

18.9 ผูประกอบการไมสามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาเองไมวากรณีใด ๆ 
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาท่ีนําไปติดบนเครื่องรับโทรทัศนตองขอรับจาก กฟผ. 
เทานั้น ตามระเบียบที่กําหนด  

18.10 ผูที่กระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของ กฟผ. ถือเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกหรือท้ังจําท้ังปรับ กฟผ. จะ
ดําเนินการตามกฎหมายทางแพงและอาญาจนถึงที่สุด 

19. หนวยงานและสถานท่ีติดตอ 
19.1 ผูรับผิดชอบ : กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา, ฝายปฏิบัติการดานการใชไฟฟา,  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
19.2 สถานที่ติดตอ : เลขท่ี 53 หมู 2 ถ.จรัญสนิทวงศ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 
19.3 หมายเลขโทรศัพท 0-2436-8381 และ 0-2436-8385 

 
20. เอกสารอางอิง 

1. IEC 62087 Methods of measurement for the power consumption of audio, video and 
relatedEquipment edition3.0 2011-04 

2. Energy Star program requirement product specification for television version 5.3 

3. IEC 62301 (2005-2006) Household electrical appliances Measurement of standby power  
4. http://labelno5.egat.co.th 
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ภาคผนวก 
แบบฟอรม กฟผ. 
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          -  TV-01 (แบบแจงความจาํนงขอเขารวมโครงการฯ มี 1 แผน)  
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-  TV-02 (แบบรายการขอมูลเพื่อขอทดสอบเครื่องรับโทรทัศน) 
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- TV-03 แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเครื่องรับโทรทัศน 
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-  TV-04 ตารางแสดงปริมาณการผลิตเพื่อขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเครื่องรับโทรทัศน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


