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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 
ผลิตภัณฑ�เสื้อ 
 
1. บทนํา 

 รัฐบาลได
มีนโยบายส�งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน รณรงค�ให
ประชาชนรู
คุณค�าและใช
ไฟฟ%าอย�าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป*นมาตรการท้ังให
ระดับหน�วยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การ
ไฟฟ%าฝ0ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองค�การของรัฐ ซ่ึงมีบทบาทอย�างชัดเจนในการมีส�วนร�วม
รับผิดชอบต�อสิ่งแวดล
อมและสังคม จึงได
ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาอุปกรณ�ประสิทธิภาพสูง สําหรับติดฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพ ภายใต
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ%าเบอร� 5  
 ด
วยกระทรวงพลังงานได
มอบหมายให
 กฟผ. ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ%า โดยมี
จุดมุ�งหมายให
การใช
ไฟฟ%าของประเทศเป*นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการ
ใช
พลังงานโดยรวมของประเทศ ด
วยการติดฉลากประหยัดไฟฟ%าเบอร� 5 เพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมให
มีการ
ผลิต นําเข
า จําหน�าย เพ่ือให
เกิดการเลือกใช
อุปกรณ�ไฟฟ%าประสิทธิภาพสูง จนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
อุปกรณ�ไฟฟ%า (ฉลากประหยัดไฟฟ%าเบอร� 5 หรือ ฉลากเบอร� 5) เป*นท่ีเชื่อถือและรู
จักกันแพร�หลายในป@จจุบัน 
 ในปA 2560 กฟผ. ได
นําพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลท่ี 9 เรื่องการประหยัด กฟผ. จึงจัดทํา
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ%าเบอร� 5 ผลิตภัณฑ�เสื้อ ข้ึน ซ่ึงจะช�วยในการประหยัดพลังงานโดยลดข้ันตอนการ
รีดผ
าลง รวมท้ังมีการจัดประกวด “ยับท่ีเสื้อ ยืดท่ีใจ” โดยการออกแบบผ
ายับให
ดูสวยงาม มีการประกาศเชิญ
ร�วมประชุมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ%าเบอร� 5 ผลิตภัณฑ�เสื้อ ร�วมกับผู
ประกอบการ เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 
2560  นับเป*นผลิตภัณฑ�อันดับท่ี 30 ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ%าเบอร� 5 ท่ีมีการติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ%า ซ่ึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด
านการอนุรักษ�พลังงาน และสิ่งแวดล
อม    
อีกท้ังสอดคล
องกับสภาวการณ�ด
านเศรษฐกิจ และพลังงานในป@จจุบัน โดยเป*นการส�งเสริมให
ประชาชนใช

ไฟฟ%าอย�างมีประสิทธิภาพอันจะเป*นประโยชน�ต�อประเทศชาติในระยะยาว 

2. ช่ือโครงการ 
 ตามท่ี กฟผ. ได
มีการรณรงค�ให
มีการใช
อุปกรณ�ไฟฟ%าประสิทธิภาพสูง ภายใต
สัญลักษณ�ฉลากเบอร� 

5 โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายให
 กฟผ. รณรงค�ฉลากเบอร� 5 ให
เป*นท่ีแพร�หลายพร
อมกับพัฒนาให
มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเพ่ือรณรงค�ให
ประชาชนท่ัวประเทศร�วมใจกันประหยัดพลังงานและมีส�วนร�วม ซ่ึงในปA 
2550 เพ่ือเป*นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู�หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา  
กฟผ. จึงได
เปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการประชาร�วมใจ ประหยัดไฟฟ%า” (Together Conservation)เป*น 
“โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5”ภายใต
โครงการใหญ� “รักพ:อ ใช�พลังงานอย:างพอเพียง” 
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3. วัตถุประสงค� 
3.1 เพ่ือผลักดันให
เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเสื้อในประเทศไทย 

3.2 เพ่ือจูงใจและให
ข
อมูลแก�ผู
บริโภคในการเลือกซ้ือเครื่องนุ�งห�มท่ีมีคุณภาพ 
3.3 เพ่ือจูงใจและรณรงค�ให
ผู
บริโภคใช
เสื้อท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
3.4 เพ่ือกระตุ
นและเสริมสร
างทัศนคติอันดีในด
านการอนุรักษ�พลังงานของชาติให
แก�ประชาชนและ

เยาวชน 

4. นโยบาย 
4.1  เพ่ือผลักดันให
เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพข้ันตํ่าของเครื่องนุ�งห�ม 

4.2  เพ่ือพัฒนาการผลิตเครื่องนุ�งห�มให
มีคุณภาพสูง นําไปสู�การผลิตเครื่องนุ�งห�มคุณภาพดียิ่งข้ึน 

5. เป�าหมายโครงการ 
 รณรงค�และผลักดันให
ประชาชนเลือกใช
เสื้อท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงเรื่องการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ%าเป*นหลัก อันจะส�งผลรวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติโดยรวม 

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

tag ค�าโฆษณาและประชาสัมพันธ� ซ่ึง กฟผ. จะรับภาระค�าทดสอบกรณีผู
ผลิตในประเทศส�งทดสอบกับโครงการฯ ใน
ครั้งแรกของรุ�นนั้นๆ สําหรับกรณี ผู
นําเข
า และผู
ผลิตในประเทศท่ีต
องการส�งทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไป (รุ�นเดิม) 
จะต
องรับภาระค�าทดสอบเอง 

6.1 กําหนดเกณฑ�มาตรฐานระดับประสิทธิภาพของเสื้อและดําเนินการให
มีการติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพของเสื้อท่ีผ�านเกณฑ�มาตรฐานตามข
อกําหนด 

6.2 ดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ� และเผยแพร�ข
อมูลท่ีถูกต
องชัดเจนแก�ประชาชน 
6.3 ส�งเสริมให
เกิดตลาดผลิตภัณฑ�ประสิทธิภาพสูง 

 

7. ประโยชน�ท่ีได�รับจากการดําเนินโครงการ 
7.1 เป*นการส�งเสริมให
ประชาชนตระหนักถึงการใช
พลังงานไฟฟ%าอย�างมีประสิทธิภาพอันจะส�งผล

รวมถึงการประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 
7.2 ประชาชนมีข
อมูลชัดเจนในการตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อเพ่ิมมากข้ึน 

7.3 สามารถช�วยลดค�าใช
จ�ายด
านพลังงานไฟฟ%าลงได
ในระดับหนึ่ง โดยยังคงประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ�เช�นเดิม 

7.4 ก�อให
เกิดการพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ�เสื้อท่ีมีคุณภาพภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 
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8. การดําเนินโครงการ 
8.1 จัดการประชุม ซ่ึงประกอบด
วยผู
แทนจากกลุ�มบริษัทผู
ผลิต นําเข
า และ/หรือจัดจําหน�ายเสื้อ 

ผู
แทนจากห
องทดสอบ และ กฟผ. เพ่ือพิจารณาดําเนินการให
เกิดตลาด 

8.2 จัดทําแผนการดําเนินโครงการฯ กําหนดขอบเขตและเป%าหมายการดําเนินการ 

8.3 กําหนดรูปแบบ ประเภท และรายละเอียดของเสื้อท่ีจะดําเนินการทดสอบ 

8.4 สุ�มตัวอย�างจากบริษัทผู
ผลิตฯ และส�งหน�วยงานท่ีดําเนินการทดสอบ  
8.5 ดําเนินการทดสอบและแจ
งผลการทดสอบโดยหน�วยงานทดสอบ 
8.6 การจัดระดับประสิทธิภาพ และแจ
งผลทดสอบโดย กฟผ. 
8.7 จัดทําและส�งมอบ tag แสดงระดับประสิทธิภาพ 
8.8 การรณรงค� และจูงใจประชาชนให
ใช
ผลิตภัณฑ�เสื้อ เบอร� 5 

8.9 สรุป ประเมินผล และติดตามผลในระยะยาว 

9. รายละเอียดการดําเนินโครงการท่ีผ:านมา 
การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ%าเบอร� 5 ผลิตภัณฑ�เสื้อ ได
มีการจัดการประชุมและกิจกรรม

อย�างต�อเนื่อง โดยได
รับความร�วมมือจากบริษัทผู
ผลิต นําเข
า และจัดจําหน�ายเสื้อ ซ่ึงในแต�ละการประชุมหรือ
กิจกรรมได
มีวาระสําคัญ ดังนี้ 

วันท่ี 28 มิถุนายน 2560 พิจารณาและกําหนดขอบข�ายเสื้อท่ีสามารถเข
าร�วมโครงการฯ 
มาตรฐานการทดสอบ เกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงาน รายละเอียดหน
า
ฉลากฯ เบ้ืองต
น และแผนงานการติดฉลากฯ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2560  พิจารณาเพ่ิมเติมมาตรฐานการทดสอบ และเกณฑ�ประสิทธิภาพ
พลังงาน รูปแบบและตําแหน�งการติดฉลาก กําหนดการพิธีลงนาม
ความร�วมมือ (MOU)  

วันท่ี 20 กันยายน 2560  พิธีลงนามความร�วมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ%าเบอร� 
5 ผลิตภัณฑ�เสื้อ ระหว�างผู
ประกอบการ กับ กฟผ. 

ซ่ึงขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ%าเบอร� 5 ผลิตภัณฑ�เสื้อ ยังคงดําเนินการต�อไปอย�างต�อเนื่อง 

10. ข้ันตอนการขอเข�าร:วมโครงการ 
10.1   ผู
ผลิต/ผู
นําเข
า และ/หรือผู
จัดจําหน�าย ท่ีประสงค�เข
าร�วมโครงการฯ ต
องยืนยัน/ยอมรับ                 

ข
อกําหนดโครงการฯ โดยผู
มีอํานาจลงนามหรือผู
ได
รับมอบอํานาจลงนามพร
อมประทับตราบริษัท 
ในหนังสือยืนยัน/ยอมรับ ข
อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ%าเบอร� 5 ผลิตภัณฑ�เสื้อ และ
ส�งกลับท่ี กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ� ไฟฟ%า ฝ0ายปฏิบัติการด
านการใช
ไฟฟ%า กฟผ.  
สํานักงานใหญ� 

10.2   บริษัทต
องยื่นแบบแจ
งความจํานงและต
องกรอกรายละเอียดเสื้อใน แบบฟอร�มของ กฟผ.     
พร
อมท้ัง จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  

  - หนังสือขอเข
าร�วมโครงการฯ (ใบปะหน
า) ลงนามบริษัท 

แบบฟอร�ม กฟผ. (สามารถดูได
ในภาคผนวก) 
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  - แบบแจ
งความจํานงขอเข
าร�วมโครงการฯ (SH-01)* 

  - แบบรายการข
อมูลเพ่ือขอทดสอบเสื้อ (SH-02)* 

  - แบบฟอร�มรูปถ�าย (SH-05 ภาพถ�ายเสื้อท่ีขอทดสอบพร
อมตัวอย�างผ
าจริงขนาด 4’’ x 4’’) 
เอกสารประกอบ 

  - ใบรับแจ
งประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (รง.2)  หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  
(รง.4) หรือใบอนุญาตให
ใช
 ท่ี ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) หรือใบรับ                      
รองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ถ
ามี) 

   - ใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม  (ภพ.20) 
   - หนังสือรับรองจดทะเบียนเป*นนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�) 
   - หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค
า 

  - ใบรับรองข้ึนทะเบียน Cool Mode 

หมายเหตุ  

* บริษัทรับจ
างผลิต (Original Equipment Manufacturer - OEM) ส�งแบบฟอร�ม SH-01 ของ 
ท้ัง บริษัทผู
รับจ
างผลิตและบริษัทผู
จ
างผลิตพร
อมท้ังส�งเอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค
า 

        * ใบ รง.2, รง.4, กนอ., ภพ.20 หนังสือรับรองจดทะเบียนเปEนนิติบุคคล (ตามประมวล
กฎหมายแพ:งและพาณิชย�) และหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า ส:งใน
ครั้งแรกท่ีเข�าร:วมโครงการฯ และส:งเอกสารปรับปรุงข�อมูล (Update) ให� กฟผ. เปEนราย
ปP และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�อง บริษัทต�องแจ�งและส:ง
ข�อมูลเพ่ิมเติมให�กับ กฟผ. 

10.3 กฟผ. กําหนดวันส�งตัวอย�างทดสอบเสื้อท่ีหน�วยงานทดสอบ 

หลังจาก กฟผ. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารว�าครบถ
วนและถูกต
องหรือไม� พร
อมท้ัง
ตรวจสอบว�ากําลังดําเนินมาตรการลงโทษเรื่องการสุ�มกลับทดสอบหรือเป*นรุ�นเดิมหรือไม� 
และพิจารณาภาระค�าใช
จ�ายในการทดสอบ ซึ่งถ
าเอกสารครบถ
วนและถูกต
องเรียบร
อย
แล
ว  กฟผ. จะนัดวันส�งตัวอย�างเสื ้อที ่หน�วยงานทดสอบ โดยการส�งเสื้อเพ่ือเข
าร�วม
โครงการฯ เป*นไปตาม หัวข
อ 11. 

10.4  การตรวจสอบคุณสมบัติเสื้อ 

เม่ือหน�วยงานทดสอบรับตัวอย�างทดสอบเสื้อไว
 จะตรวจสอบรายละเอียดเสื้อ ซ่ึง
รายละเอียดของตัวอย�างทดสอบจะต
องตรงกันกับรายละเอียดในเอกสารท่ีบริษัทยื่นแบบแจ
ง
ความจํานงขอทดสอบเสื้อ (SH-02) 

10.5 หน�วยงานทดสอบ ทดสอบเสื้อตามมาตรฐาน AATCC method 143 และข
อกําหนดโครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ%าเบอร� 5 ผลิตภัณฑ�เสื้อ 

 
หมายเหตุ 
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- เม่ือทดสอบตัวอย�างเสื้อแล
วเสร็จ ขอให
บริษัทติดต�อรับตัวอย�างเสื้อท่ีทดสอบคืนหลังจากท่ีทํา
การทดสอบแล
วเสร็จภายในระยะเวลา 10 วัน 

10.6  หน�วยงานทดสอบแจ
งผลทดสอบเสื้อให
 กฟผ. ทราบ 

10.7  กฟผ. แจ
งผลการทดสอบเสื้อให
บริษัททราบ 

กฟผ.จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจ
งผลการทดสอบพร
อมระดับประสิทธิภาพให

บริษัททราบ โดยเกณฑ�ประสิทธิภาพและเง่ือนไขการได
รับฉลากฯ เป*นไปตาม หัวข
อ 13  

หมายเหตุ 
-  กรณีบริษัทเป*นผู
รับภาระค�าใช
จ�ายการทดสอบ บริษัทต
องดําเนินการชําระเงินให


แล
วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได
รับใบแจ
งค�าบริการทดสอบจากหน�วยงาน
ทดสอบ หากยังไม�ชําระเงินท่ีหน�วยงานทดสอบ กฟผ. จะยังไม�แจ
งผลการทดสอบ
ให
กับบริษัทและไม�ทดสอบเสื้อแบบอ่ืนด
วย 

10.8  บริษัทต
องตอบรับผลการทดสอบและแจ
งแผนการผลิตรายเดือนให
 กฟผ.  
เม่ือบริษัทได
รับแจ
งผลการทดสอบแล
ว บริษัทต
องทําหนังสือตอบรับผลการทดสอบให
 

กฟผ. ไม�ว�าจะรับผลการทดสอบหรือไม�รับผลการทดสอบก็ตาม ซ่ึงในกรณีบริษัทต
องการขอหรือ
จัดพิมพ� tag  ให
บริษัทแจ
งความต
องการพร
อมข
อมูลการผลิตให
 กฟผ. ทราบ 

การตอบรับผลทดสอบแบ�งเป*น 2 กรณีคือ 
กรณีท่ี 1  บริษัทรับผลทดสอบ 

บริษัทรับผลทดสอบและต
องการติด tag แสดงระดับประสิทธิภาพ โดยส�งแบบฟอร�ม 
กฟผ. ดังนี้ 

- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบเสื้อ (SH-03) กรอกรายละเอียดตามผลการ
ทดสอบ  

- ตารางแสดงปริมาณการผลิตเพ่ือขอรับ tag แสดงระดับประสิทธิภาพเสื้อ (SH-04) 
ภายใน 7 วันทําการ หลังจากท่ี กฟผ. ทําการแจ
งผลทดสอบอย�างเป*นทางการ หาก
พ
นกําหนดนี้ กฟผ. ถือว�าบริษัทไม�ตอบรับผล จะเป*นไปตามเง่ือนไขโครงการฯ ตาม
ข
อ 10.8 กรณีท่ี 2  

กรณีท่ี 2 บริษัทไม�รับผลทดสอบ 
บริษัทกรอกแบบรายการตอบรับผลการทดสอบเสื้อ (SH-03) ระบุไม�ตอบรับผลการ
ทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ พร
อมระบุสาเหตุท่ีไม�รับผลการทดสอบ 

หมายเหตุ กรณี กฟผ. เป*นผู
รับภาระค�าใช
จ�ายในการทดสอบ หากบริษัทไม�รับผลการทดสอบ 
กฟผ. ดําเนินการเรื่องค�าทดสอบ ดังนี้ 
- กรณีบริษัทไม�รับผลทดสอบและต
องการปรับปรุงเพ่ือส�งทดสอบใหม� ในรุ�นเดิม 

บริษัทจะต
องเป*นผู
รับภาระค�าใช
จ�ายในการทดสอบครั้งต�อไป (ครั้งท่ี 2 ข้ึนไป) 
- กรณีบริษัทไม�รับผลทดสอบ และไม�ปรับปรุงเสื้อ หากบริษัทต
องการส�งเสื้อ

ทดสอบรุ�นใหม� บริษัทจะต
องเป*นผู
รับภาระค�าใช
จ�ายในการทดสอบเพ่ือชดเชย
เสื้อในรุ�นเดิมท่ีไม�รับผลการทดสอบ 
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-  กรณีบริษัท ไม�ตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดและล�วงเลยไปจนถึง 
30 วัน กฟผ. จะยกเลิกผลการทดสอบนั้น 

10.9  กฟผ. สั่งพิมพ� tag แสดงระดับประสิทธิภาพให
ผู
เข
าร�วมโครงการฯ เฉพาะครั้งแรกจํานวน 
500 tag ต�อหนึ่งแบรนด�ตามแบบรายการตอบรับผลการทดสอบเสื้อ ในครั้งต�อไปผู
เข
าร�วม
โครงการฯ สามารถจัดพิมพ� tag ได
เอง โดยแจ
ง tag ท่ีจะจัดพิมพ�มายัง กฟผ. ตามแบบฟอร�ม 
SH-04   

10.10 บริษัทรับมอบ tag จาก กฟผ. เฉพาะครั้งแรกจํานวน 500 tag ต�อหนึ่งแบรนด� 

10.11 ข
อปฏิบัติในการรับ tag หลังจากผ�านการทดสอบ 
10.11.1  หลังจากได
รับ tag บริษัทผู
ผลิตจะต
องติด tag เสื้อ ในรุ�นนั้นๆ ภายในระยะเวลา 1 

เดือน    
10.11.2 บริษัทต
องติด tag ในรุ�นที ่ กฟผ. รับรองให
ตรงกับรูปแบบตามเอกสารส�ง

ทดสอบ และจะต
องจัดทําเอกสารส�งเสริมการขายและโฆษณาต�อผู
บริโภคใน
รูปแบบเดียวกัน โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ�เป*นไปตาม หัวข
อ 16 

10.11.3  บริษัทติด tag เสื้อเป*นไปตาม หัวข
อ 14.2 

10.11.4 กรณีท่ีบริษัทต
องการเปลี่ยนรูปแบบ ให
บริษัททําหนังสือแจ
ง กฟผ. 
10.11.5 ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรูปแบบ (ตัวอย�างทดสอบฯ) ถ
ามีการเปลี่ยนแปลง

ส�วนประกอบอย�างใดอย�างหนึ่งของรุ�นนั้นๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต
องส�งมา
ทดสอบใหม�ตามข้ันตอนการทดสอบ ถ
ามิได
แจ
งถือว�าผิดข
อกําหนดของโครงการฯ 

10.12 การรับภาระค�าใช
จ�าย 
10.12.1 ค�าทดสอบประสิทธิภาพเสื้อ 
กฟผ. รับภาระค�าทดสอบในกรณี ดังนี้ 

-  บริษัทผู
ผลิตในประเทศ ท่ี ดําเนินการส�งทดสอบตัวอย�างเสื้อเพ่ือทดสอบหาค�า
ประสิทธิภาพครั้งแรกของรุ�นนั้นๆ ท้ังนี้  บริษัทต
องส�งเอกสารและดําเนินการตาม
ข
อกําหนดโครงการฯ  

บริษัท รับภาระค�าทดสอบในกรณี ดังนี้ 
� กรณีบริษัทส�งตัวอย�างทดสอบเสื้อรูปแบบเดิม ครั้งท่ี 2 ข้ึนไป เนื่องจากการ

ส�งตัวอย�างทดสอบเสื้อครั้งแรกไม�ผ�านเกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานของ
โครงการฯ หรือผ�านเกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานแต�ไม�พอใจผลทดสอบ 
ต
องการปรับปรุงและส�งทดสอบใหม�ในรูปแบบเสื้อเดิม การส�งทดสอบครั้งท่ี 
2 ข้ึนไป บริษัทต
องรับภาระค�าทดสอบเพ่ือชดเชยกับการทดสอบครั้งแรก 

� กรณีบริษัทไม�ผ�านเกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ ในการส�ง
ทดสอบครั้งแรก และไม�มีการปรับปรุงรูปแบบเสื้อเดิมเพ่ือทดสอบใหม� 
บริษัทต
องรับภาระค�าทดสอบรูปแบบอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรูปแบบเดิม 

� บริษัทต
องแจ
งยืนยันผลการทดสอบ และแจ
งจํานวนการผลิตและขอ tag 
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดและล�วงเลยไปจนถึง 30 วัน กฟผ. สงวนสิทธิ์ใน
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การรักษาสภาพผลการทดสอบนั้นเป*นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้น
บริษัทไม�สามารถใช
ผลการทดสอบดังกล�าวได
อีก และบริษัทต
องรับภาระ
ค�าทดสอบรูปแบบอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรูปแบบเดิม  

� กรณีท่ีเสื้อนั้น เป*นเสื้อท่ีผลิตจากบริษัทผู
รับจ
างผลิต (OEM) ถ
าหากส�ง
ตัวอย�างเสื้อทดสอบแล
วไม�ผ�านเกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ 
บริษัทผู
รับจ
างผลิต (OEM) ต
องเป*นผู
รับภาระค�าทดสอบ 

� กรณีบริษัทแจ
งสั่งพิมพ� tag แต�บริษัทไม�มารับฉลากภายใน 15 วันทําการ 
นับจากวันท่ี กฟผ. แจ
งรับฉลากฯ บริษัทต
องรับภาระค�าทดสอบ 

� กรณีท่ีบริษัททดสอบผ�านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ 
แล
วไม�ขอ tag หรือได
รับ tag แล
วแต�ไม�ดําเนินการผลิต บริษัทต
องรับภาระ
ค�าทดสอบ 

10.12.2 ค�าพิมพ� tag แสดงระดับประสิทธิภาพ : กฟผ. เป*นผู
รับภาระค�าใช
จ�ายในการจัดทํา 
tag 500 ใบแรกต�อแบรนด� ยกเว
นกรณี ต�อไปนี้ 
� กฟผ. ได
จัดทํา tag ตามท่ีบริษัทแจ
งสั่งพิมพ� tag แต�บริษัทไม�มารับ tag 

ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันท่ี กฟผ. แจ
งรับ tag บริษัทต
องเป*นผู

รับภาระค�าใช
จ�ายในการจัดทํา tag ท้ังหมด  

� หลังจากได
รับ tag แล
วแต�บริษัทไม�มีการผลิต บริษัทต
องรับผิดชอบ
ค�าใช
จ�ายในการจัดทํา tag ท้ังหมด 

� กรณีท่ี กฟผ. จัดทํา tag ตามท่ีบริษัทแจ
งสั่งพิมพ� tag แต�บริษัทต
องการ
เปลี่ยนรูปแบบ  บริษัทจะต
องทําหนังสือขอเปลี่ยนรูปแบบดังกล�าวแจ
ง
มายัง กฟผ. เพ่ือจัดทํา tag ใหม� ท้ังนี้บริษัทต
องเป*นผู
รับภาระค�าใช
จ�ายใน
การจัดทํา tag ท่ี กฟผ. จัดทําแล
วท้ังหมด 

� กรณี ท่ี กฟผ. ได
จัดทํา tag ตามท่ีบริษัทแจ
งสั่ งพิมพ�  tag แต� มีความ
ผิดพลาดท่ีเกิดจากบริษัท บริษัทต
องเป*นผู
รับภาระค�าใช
จ�ายในการจัดทํา 
tag ท่ี กฟผ. จัดทําแล
วท้ังหมด 
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ข้ันตอนการขอเข�าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5  เสื้อ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม�ใช� 

ใช� 

ไม�รับผล 

รับผล 

บริษัทลงนามยืนยัน/ยอมรับข
อกําหนดโครงการฯ  
ในการขอเข
าร�วมโครงการฯ คร้ังแรก หรือ กฟผ. แจ
งปรับปรุงข
อกาํหนด 

บริษัทยื่นแบบแจ
งความจํานงขอเข
าร�วมโครงการฯ ประกอบด
วย  
- แบบฟอร�ม กฟผ. SH–01, SH–02, แบบฟอร�มรูปถ�ายเส้ือพร
อม ตัวอย�างผ
า (SH-05) 
- รง. 2 หรือ รง.4 หรือ ภพ.20, หนังสือรับรองจดทะเบียนเป*นนิติบุคคล และหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค
า ใบรับรองการขึ้นทะเบียน Cool Mode (ส�งครั้งแรก และ Update ให
 กฟผ. รายปA) 

กฟผ. ตรวจสอบเอกสารว�า
ครบถ
วนและถูกต
องหรือไม� 

กฟผ. กําหนดนัดวันส�งตัวอย�างทดสอบเส้ือ 

ตรวจสอบคุณสมบัติเส้ือท่ีหน�วยงานทดสอบ  

ทดสอบเส้ือ โดยหน�วยงานทดสอบ  
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดและข
อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ%าเบอร� 5 ผลิตภัณฑ�เส้ือ 

หน�วยงานทดสอบแจ
งผลการทดสอบให
 กฟผ. ทราบ (Testing report) 

กฟผ. แจ
งผลการทดสอบให
 บริษัท ทราบ 

กรณีบริษัทต
องการทดสอบเส้ือ
และจะส�งทดสอบครั้งท่ี 2 ขึ้น
ไป บริษัทต
องออกค�าทดสอบ

ท้ังหมด 

บริษัท ตอบรับผลการทดสอบ (SH–03) 
และแจ
งแผนการผลิตรายเดือน (SH–04) 

กฟผ. ส่ังพิมพ� tag ตามแบบตอบรับผลทดสอบเส้ือ  

บริษัทรับมอบ tag 
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11. การส:งเส้ือเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ 
• ขอบข:ายเส้ือท่ีสามารถส:งเข�าร:วมโครงการ มีดังนี้  
- เสื้อชนิดผ
าถัก (เสื้อยืดโปโล, เสื้อคอกลม) 
- เสื้อชนิดผ
าทอ (เสื้อเชิ้ต, สูท, เดรส) 
- ผ�านการรับรองมาตรฐาน Cool Mode 

- ไม�เป*นรุ�นท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การสุ�มทดสอบประสิทธิภาพของโครงการฯ ภายใน 1 ปA นับจากการแจ
ง
ผลสุ�มกลับทดสอบประสิทธิภาพ 

• การส:งตัวอย:างทดสอบ บริษัทจะต
องส�งตัวอย�างเสื้อ ตาม วัน เวลาท่ีกําหนด ท่ีหน�วยงานทดสอบ 
หรือการไฟฟ%าฝ0ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.)  สํานักงานใหญ� การส�งตัวอย�างทดสอบ บริษัทต
อง
ส�งเสื้อเพ่ือทดสอบ 3 ตัวอย�างต�อ 1 รูปแบบ ซ่ึงต�องมีลักษณะเหมือนกันกับผลิตภัณฑ�ท่ีจะผลิต
เพ่ือจําหน:ายจริง   

12. การทดสอบเส้ือตามมาตรฐาน 
การทดสอบในโครงการฯ จะดําเนินการทดสอบเสื้อ ซ่ึงมีรายละเอียดการทดสอบดังต�อไปนี้ 
12.1 มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบเสื้อ ดําเนินการทดสอบท่ีหน�วยงานทดสอบ ห
องปฏิบัติการท่ีมีระบบการควบคุมความ
เสถียรภาพ เช�น อุณหภูมิ ความชื้น โดยมีระบบควบคุมสภาวะแวดล
อม เพ่ือเป*นการควบคุมการทดสอบให
อยู�ใน
สภาวะเดียวโดยตลอดการทดสอบและห
องปฏิบัติการได
รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 

 
มาตรฐานการทดสอบเสื้อโครงการฯ  

- Cool Mode เป*นการทดสอบคุณสมบัติของผ
า 3 ด
านประกอบด
วย 
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หมายเหตุ : ใบรับรองการผ�านมาตรฐาน Cool Mode มีอายุ 3 ปA หลังจากหมดอายุผู
 เข
าร�วม

โครงการฯ ต
องทดสอบใหม�และนําใบรับรองมายื่นให
กับ กฟผ. เพ่ือขอรับฉลากในรุ�นนั้นต�อไป  



 

11 

 

- AATCC method 143 “Appearance of Apparel and Other Textile End Products after 
Repeated Home Laundering” เป*นการทดสอบ ค�าความเรียบของผ
า (Smoothness Appearance, SA) 
และ ความเรียบของตะเข็บ (Seam Smoothness, SS) หลังการซักและตากของเสื้อสําเร็จรูป  โดยเทียบกับ
ระดับความเรียบของผ
ามาตรฐาน 

12.2 การทดสอบ 

1. ใช
เครื่องซักผ
าอัตโนมัติฝาบนตามมาตรฐาน AATCC 
2. ต้ังการซักแบบ Normal Cycle ท่ีอุณหภูมิ 40 ± 3°C และอบแห
ง (tumble Dry)  
3. ใช
ผงซักฟอกมาตรฐาน 1993 (AATCC Standard Reference Detergent) 
4. ใช
ผ
า Load มาตรฐานรวมกับเสื้อทดสอบรวมน้ําหนัก 1.8 ± 0.06 kg. 
5. ซักและตากจํานวน 5 รอบ 
6. ประเมินความเรียบของผ
า (Smoothness Appearance, SA) และความเรียบของตะเข็บ 

(Seam Smoothness, SS) ของเสื้อทดสอบเปรียบเทียบกับแผ�นผ
ามาตรฐาน ใช
ผู
ประเมิน 3 คน โดย
นําผลมาเฉลี่ย 

สภาวะห
องทดสอบตามมาตรฐาน AATCC method 143 

 
เกณฑ�ประเมินความเรียบของผ
า (Smoothness Appearance, SA) มีลักษณะผ
าตัวอย�าง ดังนี้ 
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เกณฑ�ประเมินความเรียบของตะเข็บ (Seam Smoothness, SS) มีลักษณะตะเข็บตัวอย�าง ดังนี้ 

 
 

ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรูปแบบ (ตัวอย:างทดสอบฯ) ถ�ามีการเปล่ียนแปลงโครงสร�างผ�า
อย:างใดอย:างหนึ่งของรูปแบบนั้น ๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต�องส:งมาทดสอบใหม:ตามข้ันตอนการ
ทดสอบถ�ามิได�แจ�งถือว:าผิดข�อกําหนดของโครงการ 

13. การกําหนดระดับประสิทธิภาพ 
 เกณฑ�ประสิทธิภาพพลังงานของเสื้อ เบอร� 5 เกณฑ�พลังงานปA ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ค�าความเรียบ 
(SA, SS) ยิ่งสูง ยิ่งดี ดังนี้ 
 
ประเภทเส้ือผ�า เกณฑ�ความเรียบ 

ความเรียบของผ�า 
(Smoothness Appearance : SA) 

ความเรียบของตะเข็บ 
(Seam Smoothness : SS) 

 เบอร� 4 เบอร� 5 เบอร� 4 เบอร� 5 

เส้ือผ�าถัก ≥ 3.5 ≥ 4.0 ≥ 3.5 ≥ 4.0 

เส้ือผ�าทอ ≥ 3.5 ≥ 4.0 ≥ 3.5 ≥ 4.0 
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14. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 
 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพสําหรับผลิตภัณฑ�เสื้อ จะแบ�งออกเป*น 2 แบบคือ  
 1. ฉลากท่ีป%ายราคา (tag) บังคับติด   
 2. ป%ายข
างตัวเสื้อ (care label) ติดตามความสมัครใจ 
 14.1 รูปแบบ tag และ care label แสดงระดับประสิทธิภาพ มีรูปแบบดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

  1. ฉลากท่ีป%ายราคา (tag)    2. ป%ายข
างตัวเสื้อ (care label) 
  (ขนาด 5 x 12.2 cm)    (ขนาด ตามพ้ืนท่ีบน care label) 
 14.2 ตําแหน�งติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ  

  14.2.1. ฉลากท่ีป%ายราคา (tag) เป*นแบบบังคับติดโดยให
แขวนรวมกับ tag อ่ืนๆ 
  14.2.2. ป%ายข
างตัวเสื้อ (care label) เป*นแบบพิมพ�บน care label ตามความสมัครใจ  
 14.3 การจ�ายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

  14.3.1. กฟผ. จะจ�าย tag ให
แบรนด�ละ 500 tag เท�านั้น บริษัทสามารถนํารูปแบบ tag ไป
พิมพ�เพ่ือติดได
เองในรุ�นถัดๆ ไปของแบรนด�เดิม แต�ต
องแจ
งยอดการพิมพ�กลับมาให
 กฟผ. ทุกๆ เดือน  

  14.3.2. หากบริษัทมีหลายแบรนด� กฟผ. จะพิมพ� tag ให
 500 tag ต�อแบรนด� แต�ต
องติด
ผลิตภัณฑ�ออกวางจําหน�ายตามท่ีกําหนดไว
ในข
อ 10.11   

  14.3.3. รูปแบบป%ายข
างตัวเสื้อ (care label) บริษัทสามารถเลือกท่ีจะพิมพ�ลงบน care 
label หรือไม�ก็ได
ตามความสมัครใจ 
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15. การสุ:มกลับทดสอบเส้ือท่ีได�รับฉลากเบอร� 5 
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16.  การโฆษณาประชาสัมพันธ� 
 เพ่ือให
การดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของบริษัทผู
ผลิต และหรือ
ผู
จัดจําหน�ายเสื้อ ท่ีเข
าร�วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ%าเบอร� 5 ผลิตภัณฑ�เสื้อ เป*นไปตามวัตถุประสงค�ของ
โครงการฯ กล�าวคือ บริษัทจะโฆษณาประชาสัมพันธ�โดยอ
างอิงหรือใช
ข
อมูลของโครงการฯ ได
เฉพาะเสื้อท่ีมี
การผลิต และจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยแล
วเท�านั้น ท้ังนี้เพ่ือเป*นการคุ
มครองสิทธิของผู
บริโภคและให
ความ
เป*นธรรมแก�บริษัทผู
ผลิต นําเข
า จัดจําหน�าย ท่ีเข
าร�วมโครงการฯ กฟผ. จึงได
ให
มีข
อกําหนดโฆษณา
ประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ดังนี้ 

16.1 เพ่ือเป*นข
อมูลว�าบริษัทได
มีการผลิตและจําหน�ายเสื้อออกสู�ตลาดในประเทศไทยจริง กฟผ.  ขอให

บริษัทดําเนินการดังนี้ 

16.1.1 บริษัทท่ีได
รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ จะต
องดําเนินการผลิตเสื้อออกสู�ตลาดโดย
ทันที ภายในเดือนท่ีได
รับฉลากฯ จาก กฟผ. เป*นต
นไป โดยบริษัทฯ จะต
องแจ
ง
แผนการผลิต และหรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข
องท่ี กฟผ. เชื่อได
ว�ามีการผลิต
และจําหน�ายสู�ตลาดประเทศไทยจริง 

16.1.2 บริษัทจะต
องแจ
งรายชื่อ สถานท่ี ของผู
แทนจําหน�าย และราคาเสื้อรูปแบบนั้นให
กับ 
กฟผ.  

16.1.3 เพ่ือเป*นการตรวจสอบว�า บริษัทมีการผลิต และจําหน�ายเสื้อรูปแบบดังกล�าว กฟผ. จะ
ดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผู
แทนจําหน�ายท่ีบริษัทแจ
งไว
จํานวน 3 
รายเป*นอย�างน
อย และผู
แทนจําหน�ายจะต
องสามารถส�งเสื้อ รูปแบบนั้นๆ ให
กับ 
กฟผ. ได
 ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในด
านการตลาด  

16.1.4  บริษัทต
องแจ
งข
อมูลการประมาณการการผลิตเสื้อ ในแต�ละรูปแบบและแจ
งรูปแบบท่ี
มีแผนดําเนินการผลิตพร
อมรูปแบบท่ียกเลิกการผลิตให
 กฟผ. เป*นรายปA 

16.1.5  กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช
ข
อมูลท่ี กฟผ. เชื่อว�าเสื้อรูปแบบดังกล�าวไม�ได
มีการ
ผลิตสําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

16.2 บริษัทสามารถนําข
อมูลของ กฟผ. ไปใช
ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ได
เฉพาะเสื้อท่ีได
มีการผลิต
และจําหน�ายในตลาดในประเทศไทย  ตามท่ี กฟผ. ได
กําหนดไว
ในข
อ 16.1 ข
างต
นแล
วเท�านั้น 

  16.3 ในกรณีท่ี บริษัท ไม�ได
ดําเนินการผลิตเสื้อท่ีได
 tag แสดงระดับประสิทธิภาพจาก กฟผ. ตาม
ข
อกําหนดหรือ บริษัทได
มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. จะแจ
งยกเลิกการเข
าร�วม
โครงการ ของเสื้อรูปแบบนั้นๆ โดยทางโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน และบริษัทจะต
อง
ดําเนินการดังนี้ 

16.3.1 บริษัทจะต
องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ของเสื้อรูปแบบนั้น ท่ีอ
างอิง
ข
อมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทางโทรทัศน�  วิทยุ 
หนังสือพิมพ� วารสารต�างๆ ไม�ให
เผยแพร�สู�สาธารณะภายใน 2 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. 
แจ
งโดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 

16.3.2 บริษัทจะต
องยกเลิกหรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ� เช�นเดียวกับ ข
อ 16.3.1 
สําหรับสื่อทางแผ�นป%ายท่ีปรากฏต�อสาธารณะ ภายใน 10 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจ
ง
โดยโทรสาร และหรือจดหมายลงทะเบียน 
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16.4 ในกรณีท่ี บริษัทละเลยไม�ปฏิบัติตามข
อ 16.3.1 และหรือ 16.3.2 หรือได
ปฏิบัติตามข
อ 16.3 แล
ว
และได
มีการดําเนินการเป*นครั้งท่ี 2 กฟผ. จะดําเนินการดังต�อไปนี้ 

 16.4.1 กฟผ. จะยกเลิกการเข
าร�วมโครงการฯ ของบริษัทตลอดไป 
16.4.2 หากบริษัทยังโฆษณา ประชาสัมพันธ� ต�อไป กฟผ. จะแจ
งประกาศในหนังสือพิมพ�

เก่ียวกับการยกเลิกการเข
าร�วมโครงการฯ ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร 

16.5 บริษัทสามารถนําข
อมูลท่ีได
รับจาก กฟผ. ไปโฆษณาประชาสัมพันธ�ได
เฉพาะรูปแบบท่ีได
รับ
ผลทดสอบอย�างเป*นทางการจาก กฟผ. เท�านั้น โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ�จะต
องระบุรูปแบบ
ท่ีได
รับรอง และข
อมูลให
ถูกต
องชัดเจนทุกครั้ง 

16.6 ห
ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ�ในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใช
ข
อความระบุว�าเป*น
บริษัทท่ีผลิตเสื้อท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ท้ังนี้ เนื่องจากบริษัทต�างๆ ท่ีเข
าร�วม
โครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของเสื้ออยู�ตลอดเวลา 

16.7 การนําภาพ tag ไปจัดพิมพ�ประกอบโฆษณา สามารถจัดทําได
โดยให
แสดงส�วนประกอบท้ังหมด
ของ tag และหากมีการระบุชื่อรูปแบบพร
อมข
อมูลใน tag ให
ใช
ได
เฉพาะกับเสื้อในรูปแบบนั้นๆ 
เท�านั้น 

16.8 การนําโลโก
 ตราสัญลักษณ� กฟผ. และ tag ไปใช
 ต
องได
รับการรับรองจาก กฟผ. 
16.9 รูปแบบ tag ท่ีสามารถลงโฆษณาได
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     

 ท้ังนี้ เป*นไปตามข
อกําหนดการโฆษณาประชาสัมพันธ� tag แสดงระดับประสิทธภิาพ การไฟฟ%าฝ0ายผลิตแห�ง
ประเทศไทย วันท่ี 9 เมษายน 2539 
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17. มาตรการสําหรับบริษัทท่ีทําผิดข�อกําหนดโครงการ 

กรณีท่ีผู
เข
าร�วมโครงการฯ ไม�ปฏิบัติตามข
อกําหนดของโครงการฯ ในข
อใดข
อหนึ่งข
างต
น กฟผ. จะ
ดําเนินการ ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 กฟผ. จะแจ
งเตือน เพ่ือให
ผู
เข
าร�วมโครงการฯ ปรับปรุงแก
ไข ในประเด็นดังกล�าว  

ครั้งท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิกการรับรองระดับประสิทธิภาพในรุ�นนั้นๆ เป*นเวลา 1 ปA โดยขอฉลากฯ 
คืนท้ังหมด และห
ามโฆษณาประชาสัมพันธ�ใดๆ เก่ียวกับเสื้อรูปแบบนั้นๆ โดยอ
างอิง
ข
อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของ กฟผ.  

ครั้งท่ี 3 กฟผ. จะยกเลิกการเข
าร�วมโครงการฯ ของผู
เข
าร�วมโครงการฯ เป*นเวลา 1 ปA โดยยกเลิก
ฉลากฯ ทุกรูปแบบ และงดการเข
าร�วมกิจกรรมใดๆ พร
อมท้ังประกาศลงหนังสือพิมพ� 
และเว็บไซต�ของ กฟผ. ให
ประชาชนรับทราบ 

หมายเหตุ  หากผู
ประกอบการ (พิจารณาในนามบริษัทหรือเครื่องหมายการค
า) กระทําการปลอมหรือ
เลียนแบบ tag แสดงระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 กฟผ. จะดําเนินการตาม มาตรการ ครั้งท่ี 3 
ทันที 

18. หน:วยงานและสถานท่ีติดต:อ 
19.1 ผู
รับผิดชอบ   :  กองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ%า, ฝ0ายปฏิบัติการด
านการใช
ไฟฟ%า,  

 การไฟฟ%าฝ0ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ� 
19.2 สถานท่ีติดต�อ  : เลขท่ี 53 หมู� 2 ถนนจรัญสนิทวงศ� ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย  
    จังหวัดนนทบุรี 11130 

19.3 หมายเลขโทรศัพท�     ข
อกําหนดโครงการฯ : 0 2436 8381 และ 0 2436 8384 

                งานทดสอบ  : 0 2436 8382 และ 0 2436 8265  
       งานฉลากฯ  : 0 2436 8383 และ 0 2436 8387 
       งานสุ�มกลับทดสอบ : 0 2436 8143 และ 0 2436 8146 

19.4 หมายเลขโทรสาร : 0 2436 8388 และ 0 2436 8297 

19. เอกสารอ�างอิง 
1. American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC) AATCC method 143 

“Appearance of Apparel and Other Textile End Products after Repeated Home 
Laundering” 

2. http://labelno5.egat.co.th 
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ภาคผนวก 

แบบฟอร�ม กฟผ. 
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 - SH-01 แบบแจ
งความจํานงเข
าร�วมโครงการฯ เสื้อ 
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 - SH-02 แบบรายการข
อมูลเพ่ือขอทดสอบ เสื้อ 

 

 

- SH-
03 
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แบบรายการตอบรับผลการทดสอบ เสื้อ 

 

 

 - SH-04 ตารางแสดงปริมาณการผลิต เสื้อ 
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- แบบฟอร�ม รูปถ�าย 


