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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5  
หลอดแอลอีดี 

1. บทนํา 

โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เป�นภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. ได-กําหนดเกณฑ�มาตรฐาน
ระดับประสิทธิภาพพลังงานและดําเนินการให-มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีผ:านเกณฑ�
มาตรฐานตามข-อกําหนดรวมถึงการสนับสนุนค:าใช-จ:าย ได-แก: ค:าทดสอบ (เฉพาะผู-ผลิตในประเทศ) ค:าพิมพ�ฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน และค:าโฆษณาประชาสัมพันธ�  

1.1 ความเปZนมาของโครงการ 
รัฐบาลได-มีนโยบายส:งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน รณรงค�ให-ประชาชนรู-คุณค:าและใช-ไฟฟ�าอย:างประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป�นมาตรการให-ระดับหน:วยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟ�าฝGายผลิตแห:ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองค�การของรัฐ ซ่ึงมีบทบาทอย:างชัดเจนในการมีส:วนร:วมรับผิดชอบต:อสิ่งแวดล-อม
และสังคม จึงได-ดําเนินการเพ่ือให-เกิดอุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�ประสิทธิภาพสูงและรณรงค�ให-มีการใช-อุปกรณ�
ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�ประสิทธิภาพสูงดังกล:าวซ่ึงตอบสนองจุดมุ:งหมายให-การใช-ไฟฟ�าของประเทศเป�นไปอย:างมี
ประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการใช-พลังงานโดยรวมของประเทศ 

เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2536 กฟผ. ได-เปNดตัว “โครงการประชาร:วมใจ ประหยัดไฟฟ�า” (Together 
Conservation) ซ่ึงโครงการฯ ได-ดําเนินการผลักดันให-เกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ�ไฟฟ�า
หรือผลิตภัณฑ�ประสิทธิภาพสูงด-วยการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (ฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5
หรือ ฉลากเบอร� 5) โดยสนับสนุนและส:งเสริมให-มีการผลิต/นําเข-า จําหน:าย เพ่ือให-เกิดการเลือกใช-อุปกรณ�ไฟฟ�าหรือ
ผลิตภัณฑ�ประสิทธิภาพสูง จนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเป�นท่ีเชื่อถือและรู-จักกันแพร:หลายในป[จจุบัน 

ป\ 2550 เพื่อเป�นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา กฟผ. จึงได-เปลี่ยนชื่อเป�น “โครงการฉลากประหยัด
ไฟฟ�าเบอร� 5” ภายใต-โครงการใหญ: “รักพ8อ ใช�พลังงานอย8างพอเพียง” และได-รับความร:วมมือและการสนันสนุนจาก
ผู-ประกอบการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนําเข-าอุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�ประสิทธิภาพสูง
มาโดยตลอด ทําให-การดําเนินโครงการฯ เป�นไปอย:างราบรื่น  

ในโอกาสท่ีดําเนินโครงการฯ ครบ 25 ป\ เม่ือเดือนกันยายน 2561 กฟผ. ได-มีเปNดตัวรูปแบบฉลากฯ ใหม: 
โดยแสดงระดับประสิทธิภาพเป�นเบอร� 5, เบอร� 5 ★, เบอร� 5 ★★ และเบอร� 5 ★★★ เนื่องจากฉลากฯ เดิม 
แสดงระดับประสิทธิภาพท่ีเบอร� 1-5 ผู-ประกอบการส:วนใหญ:จะขอเพียงเบอร� 5 เท:านั้น ดังนั้น เพ่ือเป�นการเพ่ิม
ความชัดเจนของผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว:าเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพเบอร� 5 และเป�นข-อมูลแก:ผู-บริโภคให-
ตัดสินใจได-ง:ายข้ึนอีกท้ังเป�นการตอบสนองความต-องการของประชาชน กฟผ. จึงปรับฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานรูปแบบใหม: กําหนดเริ่มติดฉลากฯ และวางจําหน:ายพร-อมกันในเดือนมกราคม 2562  
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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 เป�นภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. ได-กําหนดเกณฑ�มาตรฐาน
ระดับประสิทธิภาพพลังงานและดําเนินการให-มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีผ:านเกณฑ�
มาตรฐานตามข-อกําหนดรวมถึงการสนับสนุนค:าใช-จ:าย ได-แก: ค:าทดสอบ(เฉพาะผู-ผลิตในประเทศ) ค:าพิมพ�ฉลาก
แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน และค:าโฆษณาประชาสัมพันธ�  
 

1.2 วัตถุประสงค� 
 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 มุ:งรณรงค�ส:งเสริมให-เกิดการใช-พลังงานไฟฟ�าอย:างรู-คุณค:า มีประสิทธิภาพ 

และอย:างยั่งยืน ด-วยวัตถุประสงค�ในการดําเนินโครงการฯ ดังนี้ 
- รณรงค�ให-ผู-ผลิต/ผู-นําเข-า ผลิตและนําเข-าอุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและจําหน:ายใน

ราคาท่ีเหมาะสม รวมท้ังผลักดันให-เกิดตลาดอุปกรณ�ไฟฟ�าหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
- จูงใจและเสริมสร-างทัศนคติการประหยัดไฟฟ�าแก:ประชาชน โดยให-ความรู-และสร-างความเข-าใจท่ีถูกต-อง

เก่ียวกับการใช-พลังงานไฟฟ�าอย:างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
- เป�นทางเลือกของผู-บริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
- สนับสนุนและแสวงหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต:างๆ ด-านการประหยัดไฟฟ�า รวมท้ังการบริหารการใช-

ไฟฟ�าเพ่ือนําพลังงานไฟฟ�ามาใช-ให-เกิดประโยชน�สูงสุดต:อผู-บริโภค 

1.3 ประโยชน�ท่ีได�รับ 
- เป�นการส:งเสริมให-ประชาชนตระหนักถึงการใช-พลังงานไฟฟ�าอย:างมีประสิทธิภาพอันจะส:งผลรวมถึงการ

ประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 
- ประชาชนมีข-อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ�ไฟฟ�าและผลิตภัณฑ�เพิ่มมากขึ้นโดยพิจารณาจาก

ค:าไฟฟ�า ค:าประสิทธิภาพ และราคา เป�นต-น 
- สามารถช:วยลดค:าใช-จ:ายด-านพลังงานไฟฟ�าลงมีการใช-พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
- ก:อให-เกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณ�ไฟฟ�าท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 
- การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปล:อยกfาซคาร�บอนไดออกไซด� สู:ชั้นบรรยากาศ 
- ลดเงินตราออกต:างประเทศและลดการนําเข-าเชื้อเพลิงจากต:างประเทศในการผลิตไฟฟ�า 

2. รายละเอียดการดําเนินโครงการที่ผ8านมา 
การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 หลอดแอลอีดีได-มีการจัดการประชุมและกิจกรรม 

อย:างต:อเนื่อง โดยความร:วมมือจากบริษัทผู-ผลิต / นําเข-า และผู-จัดจําหน:ายหลอดแอลอีดี เข-าร:วมประชุม 
ซ่ึงในแต:ละการประชุมได-มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
วันท่ี 7 มิถุนายน 2555   มีมติให-ดําเนินการติดฉลากฯ เบอร� 5 หลอดแอลอีดีประเภท MR16 เป�น

ประเภทแรกซ่ึงจะนําไปใช-แทนหลอดฮาโลเจนเนื่องจากเป�นหลอดท่ีมีการทํา
ตลาดในขณะนั้น 
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วันท่ี 15 สิงหาคม 2555   กําหนดเกณฑ�ประสิทธิภาพเบอร� 5 หลอดแอลอีดีประเภท MR16 และเริ่มทดสอบ
เพ่ือติดฉลากฯ 

วันท่ี 18 กันยายน 2555   ทําพิธีลงนามความร:วมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 หลอด
แอลอีดีระหว:างผู-ประกอบการ กับ กฟผ. 

วันท่ี 9 มกราคม 2556  เสนอการดําเนินการในการขอฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า แบบ Fast 
Track และพิจารณาประเภทของหลอดแอลอีดีเพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะดําเนินการติด
ฉลาก 

วันท่ี 8 มีนาคม 2556     กําหนดเกณฑ�ประสิทธิภาพหลอดแอลอีดีเพ่ิมเติมอีก 4 ประเภท คือ E27, 
PAR30/38, Tube T8 และ Street light  

วันท่ี 23 พฤษภาคม 2556  เริ่มติดฉลากฯ เบอร� 5 หลอดแอลอีดี MR16 ในงาน LED Expo Thailand 2013 
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2556  กฟผ. แจ-งเปลี่ยนข-อกําหนดการทดสอบจาก 6,000 ชม. เป�น 1,000 ชม. 
วันท่ี 3 กุมภาพันธ� 2557   ยกเลิกการติดฉลากฯ LED Street light  และ กําหนดอายุการใช-งานข้ันตํ่าหลอด

แอลอีดีท่ีจะเข-าร:วมการติดฉลากฯ เบอร� 5 และกําหนดเง่ือนไขการรับรองการติด
ฉลาก LED Tube T8 และกําหนดการสุ:มทดสอบหลอดแอลอีดีครั้งเดียว 

วันท่ี 26 กันยายน 2557  มีมติเปลี่ยนแปลงข-อกําหนดโครงการ ได-แก: เอกสารท่ีต-องยื่นก:อนส:งทดสอบ
มาตรฐานการทดสอบ, การสุ:มทดสอบ 

วันท่ี 13 สิงหาคม 2558  มีมติให-ดําเนินการติดฉลากฯ High/Low Bay โดยกําหนดติดฉลาก ในเดือน
มกราคม 2559  

วันท่ี 5 มิถุนายน 2560  พิจารณาและกําหนดเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานของบิลลาสต�นิรภัย หลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต� หลอดฟลูออเรสเซนต�  หลอดแอลอีดี การปรับขอบข:าย
การทดสอบหลอดแอลอีดี TUBE ให-สามารถทดสอบได-ทุกขนาด 

วันท่ี 24 กุมพาพันธ� 2561    ชี้แจงข-อกําหนดโครงการและเกณฑ�ประสิทธิภาพ และเสนอการวิธีกําหนดเกณฑ�
ประสิทธิภาพพลังงาน Ranking สําหรับผลิตภัณฑ�กลุ:มแสงสว:าง 

วันท่ี 4 เมษายน 2561  พิจารณาและกําหนดเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานบัลลาสต�อิเล็กทรอนิกส�
และบัลลาสต�นิรภัย ตาม มอก. 2337-2557 ตารางท่ี 3 (A2) อีกท้ัง กําหนดเกณฑ�
ระดับประสิทธิภาพพลังงาน Ranking สําหรับ หลอดแอลอีดีและ หลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต� และยกเลิกโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�า เบอร� 5 โคมไฟฟ�าแสง
สว:างประสิทธิภาพสูง และโคมไฟฟ�าสําหรับหลอดผอมเบอร� 5 

วันท่ี 1 มกราคม 2562   เริ่มติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานรูปแบบใหม: หลอดแอลอีดี 
เพ่ือวางจําหน:ายสู:ท-องตลาดครั้งแรก 

 ป[จจุบันโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 หลอดแอลอีดี ยังคงดําเนินการต:อไปอย:างต:อเนื่อง 



 

3. ข้ันตอนการขอเข�าร8วมโครงการ

รูปท่ี 1 ข้ันตอนการขอเข-าร:วม

4 

ข้ันตอนการขอเข�าร8วมโครงการ 

ข้ันตอนการขอเข-าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 หลอดแอลอีดี

 

หลอดแอลอีดี 
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3.1 ยืนยัน/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฯ 
ผู-ผลิต/ผู-นําเข-า และ/หรือผู-จัดจําหน:ายท่ีประสงค�เข-าร:วมโครงการฯ ต-องยืนยัน/ยอมรับข-อกําหนด
โครงการฯ โดยผู-มีอํานาจลงนามหรือผู-ได-รับมอบอํานาจลงนามพร-อมประทับตราบริษัท ในหนังสือยืนยัน/
ยอมรับข-อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 หลอดแอลอีดี และส:งกลับท่ีกองส:งเสริม
ประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า ฝGายบริหารด-านการใช-ไฟฟ�าและกิจการเพ่ือสังคม กฟผ. สํานักงานใหญ: ท้ังนี้ 
หนังสือยืนยัน/ยอมรับข-อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 หลอดแอลอีดีมีผลบังคับใช- 2 ป\
ปฏิทิน หรือจนกว:าจะมีการแก-ไขข-อกําหนดโครงการฯ 

3.2 การส8งทดสอบ 
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องทําหนังสือบริษัทแจ-งขอทดสอบและเข-าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 
5 พร-อมประทับตราบริษัท (ถ-ามี) โดยจะต�องกรอกข�อมูลบริษัทฯ และข�อมูลผลิตภัณฑ�หลอดแอลอีดี 
ตามรุ8นท่ีต�องการขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน แสดงดังแบบฟอร�ม LED-01 ถึง LED-02 
ในภาคผนวก ซ่ึงการรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของหลอดแอลอีดี กฟผ. พิจารณา
จากรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน ซ่ึงได-มาจาก 2 กรณี ดังนี้ 

3.2ก กรณีไม8มีผลการทดสอบ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องจัดส:งตัวอย:างหลอดแอลอีดีพร-อมกับ
ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให-ต-องเป�นไปตาม
มาตรฐาน (มอ.4) ในกรณีผลิตในประเทศ หรือใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดให-ต-องเป�นไปตามมาตรฐานเข-ามาเพ่ือจําหน:ายในราชอาณาจักร (มอ.6) 
ในกรณีนําเข-า ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. 1955 - 2551 บริภัณฑ�
ส:องสว:างและบริภัณฑ�ท่ีคล-ายกัน : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวน (EMC) , IES LM 80-08 
Approved Method for Measuring Lumen Maintenance of LED Light Source 
และ IEC 62471 Photo biological Safety of lamps and lamp systemsและเอกสาร
ประกอบ เพ่ือให- กฟผ. ออกใบนําส:งผลิตภัณฑ�เพ่ือทดสอบให-กับห-องปฏิบัติการท่ี กฟผ. 
กําหนด ดําเนินการทดสอบค:าประสิทธิภาพต:อไป กรณีผู-ผลิตในประเทศ กฟผ. เป�นผู-
รับภาระค:าทดสอบ โดยรายละเอียดการรับภาระค:าใช-จ:ายอ่ืนๆ แสดงดังข-อท่ี 3.11 การ
รับภาระค:าใช-จ:าย 

   3.2ข  กรณีย่ืนผลการทดสอบ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ มีผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานหลอด
แอลอีดีเป�นไปตามข-อ 5.1 มาตรฐานการทดสอบ และทดสอบจากห-องปฏิบัติการทดสอบท่ี
ได-รับการรับรองตาม มอก. 17025–2548 หรือห-องปฏิบัติการทดสอบท่ี กฟผ. รับรอง ซ่ึง
สามารถทดสอบตามข-อกําหนดโครงการฯ ได- ผู-เข-าร:วมโครงการฯ สามารถยื่นผลการ
ทดสอบท่ีมีอายุไม:เกิน 2 ป\ นับจากวันท่ีแจ-งผลการทดสอบตามใบรายงานผลการทดสอบ
พร-อมกับเอกสารประกอบ เพ่ือให- กฟผ. ดําเนินการตรวจสอบก:อนแจ-งผลทดสอบ 

ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องแสดงรายละเอียดข-อมูลตามแบบฟอร�ม กฟผ. และส:งเอกสารประกอบ ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 เอกสารท่ีเก่ียวข-องในการเข-าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 

ลําดับ เอกสาร 
ผู�ผลิต 

และจําหน8าย 
ผู�นํา
เข�า 

ผู�รับจ�างผลิต 
(OEM) 

การสมัครเข�าร8วมโครงการ 
1 หนังสือยืนยัน/ยอมรับข-อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 

 ✔ 

2 
ใบรับแจ-งประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (รง.2) หรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (รง.4) หรือใบอนุญาตให-ใช-ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม (กนอ.) หรือใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม* 

 ✔ -  ✔ 

3 ใบทะเบียนภาษีมลูค:าเพ่ิม (ภพ.20)* ✔ 
4 หนังสือรับรองจดทะเบียนเป�นนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพ:งและพาณิชย�)*   ✔ 

5 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครือ่งหมายการค-า*   ✔ (ถ-ามี) 

6 หนังสือมอบอํานาจ1  ✔ (ถ-ามี) 

 

หมายเหตุ1เอกสารยืนยนั/ยอมรับข�อกําหนดโครงการฯ รวมท้ังเอกสารการขอส�งทดสอบ การขอฉลากฯหรือเอกสารท่ียื่นกับโครงการฯ 
น้ัน ต�องลงนามโดยผู�มีอํานาจลงนามหรือผู�ได�รับมอบอํานาจ กรณลีงนามโดยผู�ได�รับมอบอํานาจบริษัทต�องส�งหนังสือมอบอํานาจให� 
กฟผ. ทุกครั้งท่ีมีการเปลีย่นแปลงหรอืเพ่ิมเติมผู�ได�รับมอบอํานาจ 

การส8งทดสอบ 

7 
หนังสือขอส:งทดสอบ (ใบปะหน-า) ลงนามบริษัท ผู-เข-าร:วมโครงการฯพร-อม
ประทับตราบริษัท (ถ-ามี) 

 ✔ 

8 แบบแจ-งความจํานงขอเข-าร:วมโครงการ (LED-01)  

  ✔   ✔   ✔ 
- ผู-รับจ-างผลิต 
- ผู-จ-างผลติ 

9 แบบรายการข-อมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบหลอดแอลอีดี (LED-02)  
  ✔ 

10 เอกสาร มอก. 1955-2551 (มอ.4 หรือ มอ.6)   ✔ 

11 
เอกสาร IES LM 80-08 Approved Method for Measuring Lumen 
Maintenance of LED Light Source 

  ✔ 

12 IEC 62471 Photo biological Safety of lamps and lamp systems   ✔ 
การขอรับฉลากฯ 

13 
หนังสือตอบรับผลการทดสอบ (ใบปะหน-า) ลงนามบริษัท ผู-เข-าร:วม
โครงการฯพร-อมประทับตราบริษัท (ถ-ามี) 

  ✔ 

14 แบบรายการตอบรับผลการทดสอบหลอดแอลอีดี (LED-03) 
  ✔ 

15 
ตารางแสดงปริมาณการผลิตเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
พลังงานหลอดแอลอีดี (LED-04)  

  ✔ 

16 หนังสือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (หนังสือบริษัท)   ✔ 
หมายเหตุ *เอกสารดังกล:าว ส:งครั้งแรกท่ีเข-าทดสอบและส:งป\ละ 1 ครั้ง 
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3.3 กฟผ. ตรวจสอบเอกสาร 
ในการส:งเอกสารหลอดแอลอีดีเข-าทดสอบต-องเป�นไปตามข-อ 4 การส:งเพ่ือขอฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน พร-อมพิจารณาการรับภาระค:าใช-จ:ายเป�นไปตามข-อ 3.11 กฟผ. จะตรวจ
รายละเอียดเอกสารว:าครบถ-วนและถูกต-องหรือไม: หากไม:ครบถ-วนจะแจ-งให-ทราบทางโทรศัพท� หรือ 
อีเมล 

3.4 กฟผ. กําหนดวันส8งตัวอย8างทดสอบหลอดแอลอีดีท่ีหน8วยงานทดสอบ(กรณีไม8มีผลทดสอบ) 
หลังจาก ตรวจสอบว:าเอกสารครบถ-วนและถูกต-องเรียบร-อยแล-ว กฟผ. จะนัดวันส:งตัวอย:างและวัน
ทดสอบหลอดแอลอีดี ซ่ึงผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องดําเนินการส:งตัวอย:างหลอดแอลอีดีท่ีหน:วยงานทดสอบ
รายละเอียดการส:งหลอดแอลอีดีเพ่ือเข-าร:วมโครงการฯ เป�นไปตามข-อ 4 

3.5 หน8วยงานทดสอบดําเนินการทดสอบหลอดแอลอีดีตามมาตรฐานท่ี กฟผ. กําหนด(กรณีไม8มีผลทดสอบ) 
เม่ือหน:วยงานทดสอบรับตัวอย:างทดสอบหลอดแอลอีดีไว- จะตรวจสอบรายละเอียดหลอดแอลอีดี ซ่ึง
รายละเอียดของตัวอย:างทดสอบจะต-องตรงกับรายละเอียดในเอกสารท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ยื่นแบบแจ-ง
ความจํานงขอทดสอบหลอดแอลอีดี และแบบรายการข-อมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบหลอดแอลอีดี 
(LED-02) จากนั้น หน:วยงานทดสอบดําเนินการทดสอบหลอดแอลอีดีตามมาตรฐาน IEC 62612:2013 IES 
LM79 – 08 และ IEC 62722-2-1 หลังจากการทดสอบแล-วเสร็จ หน:วยงานทดสอบจะส:งผลทดสอบให- 
กฟผ. 

3.6 กฟผ. แจ�งผลการทดสอบหลอดแอลอีดีให�ผู�เข�าร8วมโครงการฯ ทราบ 
กฟผ. จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจ-งผลการทดสอบพร-อมระดับประสิทธิภาพให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
ทราบ โดยการกําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงาน เป�นไปตามข-อ 6  

หมายเหตุ 
- กรณีผู- เข-าร:วมโครงการฯ เป�นผู-รับภาระค:าใช-จ:ายทดสอบ ผู- เข-าร:วมโครงการฯ ต-อง

ดําเนินการชําระเงินให-แล-วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได-รับใบแจ-งค:าบริการทดสอบจาก 
หน:วยงานทดสอบ หากยังไม:ชําระเงินท่ีหน:วยงานทดสอบ กฟผ. จะยังไม:แจ-งผลการทดสอบ
ให-กับผู-เข-าร:วมโครงการฯ และไม:ทดสอบหลอดแอลอีดีรุ:นอ่ืนด-วย 

- กรณีหลอดแอลอีดีรุ:นท่ีทดสอบและได-รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานแล-วมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร-างหรืออุปกรณ�ท่ีมีผลต:อค:าประสิทธิภาพพลังงานต-องส:งตัวอย:างหลอด
แอลอีดีเพ่ือหาค:าประสิทธิภาพใหม:ในการทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไปพิจารณาผลการทดสอบเป�นไป
ตามตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 การพิจารณาผลการทดสอบกรณีเปลี่ยนอุปกรณ� 

ค8าประสิทธิภาพจากการ
ทดสอบ 

ค8าหน�าฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพ 

ผู�เข�าร8วมโครงการฯ  
รับภาระค8าพิมพ�ฉลาก 

ด-อยกว:าเดิม ปรับค:าตามการทดสอบใหม: ตามจํานวนฉลากฯ ท่ีคงเหลือ 
เท:าเดิม ใช-ค:าตามหน-าฉลากฯ เดิม - 

ดีกว:าเดิม ใช-ค:าตามหน-าฉลากฯ เดิมหรือตาม
ผลการทดสอบใหม: 

ตามจํานวนฉลากฯ ท่ีคงเหลือ 
กรณีเปลี่ยนค:า 

 
3.7 ผู�เข�าร8วมโครงการฯ ตอบรับผลการทดสอบและแจ�งแผนการผลิตรายเดือน  

เม่ือผู-เข-าร:วมโครงการฯ ได-รับแจ-งผลการทดสอบแล-วผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องทําหนังสือตอบรับผลการ
ทดสอบให- กฟผ. ไม:ว:าจะรับผลการทดสอบหรือไม:รับผลการทดสอบก็ตามภายใน 30 วันหลังจาก กฟผ. 
แจ-งผลอย:างเป�นทางการหากพ-นกําหนดนี้ กฟผ. จะดําเนินการตามข-อท่ี 3.11 การรับภาระค:าใช-จ:าย 

การตอบรับผลทดสอบแบ8งเปZน 2 กรณี คือ 
 กรณีท่ี 1 ผู�เข�าร8วมโครงการฯ รับผลทดสอบ 

ผู-เข-าร:วมโครงการฯ รับผลทดสอบและต-องการติดฉลากฯ โดยส:งแบบฟอร�ม ของ กฟผ.ดังนี้ 
-    แบบรายการตอบรับผลการทดสอบหลอดแอลอีดี (LED-03) ซ่ึงผู-เข-าร:วมโครงการฯ 

ต-องยืนยันค:าท่ีได-จากการทดสอบพร-อมระบุค:าท่ีต-องการระบุหน-าฉลากฯ โดยผู-เข-าร:วม
โครงการฯสามารถสําแดงค:า (Declare) เพ่ือระบุค:าหน-าฉลากฯ ได- ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 การระบุค:าหน-าฉลาก 

-  ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข�าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
หลอดแอลอีดี (LED-04) 

 

 

 
   

ข�อ รายการ การระบุค8าหน�าฉลากฯ 

1 ค:าประสิทธิภาพ 

- ต-องไม:เกินค:าท่ีได-จากผลทดสอบ 
- ค:าประสิทธิภาพท่ีระบุต-องอยู:ในระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีได-รับ
หรือตํ่ากว:าระดับประสิทธิภาพจากผลทดสอบจริงแต:ไม:ตํ่ากว:าระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานเบอร� 5 

2 
ระดับประสิทธิภาพ
พลังงาน 

ต-องไม:ระบุสูงกว:าระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีได-รับ และสอดคล-องกับ
ค:าประสิทธิภาพท่ีระบุ 
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 กรณีท่ี 2 ผู�เข�าร8วมโครงการฯ ไม8รับผลทดสอบ 
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ กรอกแบบรายการตอบรับผลการทดสอบหลอดแอลอีดี (LED-03) ระบุไม:
ยินดีรับผลการทดสอบ พร-อมระบุสาเหตุท่ีไม:รับผลการทดสอบ 

หากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:ตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนด กฟผ. สงวน
สิทธิ์ในการรักษาสภาพผลการทดสอบนั้น ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:สามารถใช-ผลการทดสอบได-
อีก และต-องรับผิดชอบค:าทดสอบตามข-อ 3.11 

3.8 กฟผ. ส่ังพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานตามเอกสารหนังสือขอรับฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานของหลอดแอลอีดีตามภาคผนวก โดย กฟผ. เป�นผู-รับภาระค:าใช-จ:ายในการจัดทํา
ฉลากฯ ยกเว-นกรณีตามข-อ 3.11.2 ค:าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

3.9  ผู�เข�าร8วมโครงการฯ รับมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ตามวันท่ี กฟผ. แจ-งให-มารับ
ฉลากฯ 

3.10  ข�อปฏิบัติในการรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานหลังจากผ8านการทดสอบ 
3.10.1 หลังจากได-รับฉลากฯ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องติดฉลากฯ หลอดแอลอีดีในรุ:นนั้นๆ 

ภายในระยะเวลา 2 เดือน  
3.10.2 ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องติดฉลากฯ ในรุ:นท่ี กฟผ. รับรองให-ตรงกับรุ:นตาม มอก. และจะต-อง

จัดทําเอกสาร ส:งเสริมการขาย และโฆษณาต:อผู-บริโภคในชื่อเดียวกัน โดยการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ�เป�นไปตามข-อ9 

3.10.3 ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:สามารถจัดทําฉลากฯ เองไม:ว:ากรณีใดๆ ฉลากฯ ท่ีนําไปติดบนหลอด
แอลอีดีต-องขอรับจาก กฟผ. เท:านั้น เป�นไปตามข-อ 10 เครื่องหมายรับรองฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน 

3.10.4 การขอฉลากฯ ให-ขอได-อย:างต:อเนื่อง ห-ามขอเพ่ือนําไปกักตุน เนื่องจาก กฟผ. ต-องเปลี่ยน
หน-าฉลากฯ ตามการเปลี่ยนแปลงของค:าไฟฟ�า หรือดําเนินมาตรการตามผลการสุ:มทดสอบ 
เป�นต-น และหลอดแอลอีดีรุ8นใดได�หยุดขอฉลากฯ เกิน 2 ปc จะยกเลิกการรับรองฉลากฯ 
ในรุ8นนั้นๆ 

3.10.5 กรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องการเปลี่ยนชื่อรุ:น ให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ทําหนังสือแจ-ง 
สมอ. เพ่ือขอเอกสาร มอก. เม่ือได-รับใบอนุญาตตามชื่อรุ:นใหม: จึงทําหนังสือขอเปลี่ยนชื่อรุ:น
ต:อ กฟผ. 

3.10.6 กรณีท่ี กฟผ. ได-จัดทําฉลากฯ ตามท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯแจ-งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต:ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ต-องการเปลี่ยนชื่อรุ:นให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ทําหนังสือเพ่ือเปลี่ยนชื่อรุ:นแจ-ง 
สมอ. เพ่ือขอเอกสาร มอก. ชื่อรุ:นใหม:และทําหนังสือเปลี่ยนชื่อรุ:นดังกล:าวแจ-ง กฟผ. และ
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องเป�นผู-รับภาระค:าใช-จ:ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. จัดพิมพ�
แล-วท้ังหมด  
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3.10.7 ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุ:น (ตัวอย:างทดสอบฯ) ถ-ามีการเปลี่ยนแปลงส:วนประกอบ
อย:างใดอย:างหนึ่งของรุ:นนั้นๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะต-องส:งมาทดสอบใหม:ตามข้ันตอน
การทดสอบถ-าไม:ได-แจ-งถือว:าผิดข-อกําหนดของโครงการฯ 

3.11 การรับภาระค8าใช�จ8าย 
3.11.1 ค8าทดสอบประสิทธิภาพหลอดแอลอีดี 

กฟผ. รับภาระค:าทดสอบในกรณี ดังนี้ 
-  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ผู-ผลิตในประเทศ ท่ีดําเนินการส:งทดสอบตัวอย:างหลอดแอลอีดีเพ่ือ

ทดสอบหาค:าประสิทธิภาพครั้งแรกของรุ:นนั้นๆ ท้ังนี้ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องส:งเอกสาร
และดําเนินการตามข-อกําหนดโครงการฯ โดยหลอดแอลอีดีรุ:นนั้นต-องได-รับใบอนุญาตทํา
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกาข-อกําหนดให-เป�นไปตามมาตรฐาน (แบบ 
มอ.4 หรือ มอ.6) แล-วเท:านั้น 

ผู-เข-าร:วมโครงการฯ รับภาระค:าทดสอบในกรณี ดังนี้ 
- ผู-นําเข-า : รับภาระค:าทดสอบเองท้ังหมด 
- ผู-ผลิตในประเทศ : รับภาระค:าทดสอบในกรณีต:อไปนี้ 

 กรณีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม8รับผลทดสอบ และต�องการปรับปรุงเพ่ือส8ง
ทดสอบใหม8 ในรุ8นเดิม เนื่องจากการส:งตัวอย:างทดสอบหลอดแอลอีดีครั้งแรก
ไม:ผ:านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ หรือผ:านเกณฑ�ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานแต:ไม:พอใจผลทดสอบ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องรับภาระ
ค:าทดสอบของรุ:นเดิมในครั้งท่ี 2 ข้ึนไป เพ่ือชดเชยกับการทดสอบครั้งแรก 

 กรณีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม8รับผลทดสอบ และไม8ต�องการปรับปรุงเพ่ือ
ทดสอบใหม8 ในรุ8นเดิม เนื่องจากการส:งตัวอย:างทดสอบหลอดแอลอีดีครั้งแรก
ไม:ผ:านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
ต-องรับภาระค:าทดสอบรุ:นอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุ:นเดิมท่ีไม:รับผลการ
ทดสอบ 

 ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องแจ-งยืนยันผลการทดสอบ และแจ-งจํานวนการขอฉลากฯ 
ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจ-งผลทดสอบอย:างเป�นทางการ หากพ-น
กําหนด หลังจากนั้นผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:สามารถใช-ผลการทดสอบดังกล:าวได-
อีก และต-องรับผิดชอบค:าทดสอบด-วย 

 กรณีท่ีหลอดแอลอีดีท่ียื่นขอทดสอบโดยผู-รับจ-างผลิต (Original Equipment 
Manufacturer : OEM) ถ-าหากส:งตัวอย:างหลอดแอลอีดีทดสอบแล-วไม:ผ:าน
เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานการพิจารณา ผู-รับจ-างผลิต (OEM) ต-องเป�นผู-
รับภาระค:าทดสอบ 

 กรณีผู-เข-าร:วมโครงการฯ แจ-งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต:ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:มารับ
ฉลากฯ กฟผ. จะทําหนังสือแจ-งรับฉลากฯ ให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ มารับฉลากฯ
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ภายใน 15 วันนับจากวันท่ี กฟผ. แจ-ง มิฉะนั้นผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องรับภาระ
ค:าทดสอบและค:าฉลากฯ ในรุ:นนั้น 

 กรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ทดสอบผ:านเกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานของ
โครงการฯ แล-วไม:ขอฉลากฯ และไม:ดําเนินการผลิต ภายใน 2 เดือน ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ต-องรับภาระค:าทดสอบในรุ:นนั้น 

3.11.2 ค8าพิมพ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน : กฟผ. เป�นผู-รับภาระค:าใช-จ:ายในการจัดทํา
ฉลากฯ ท้ังหมด ยกเว-นกรณี ต:อไปนี้ 

 กฟผ. ได-จัดทําฉลากฯ ตามท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ แจ-งขอรับฉลากฯ แต:ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ไม:มารับฉลากฯ ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันท่ี กฟผ. แจ-งให-มารับ
ฉลากฯ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องเป�นผู-รับภาระค:าใช-จ:ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี 
กฟผ. ได-ดําเนินการแล-วท้ังหมด 

 หลังจากได-รับฉลากฯ แล-ว แต:ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:มีการผลิตภายใน 2 เดือน 
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องเป�นผู-รับภาระค:าทดสอบและค:าฉลากฯ ท่ี กฟผ. ได-
ดําเนินการแล-วท้ังหมด 

 กรณีท่ี กฟผ. จัดทําฉลากฯ ตามท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ แจ-งขอรับฉลากฯ แต:
ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องการเปลี่ยนรายละเอียดบนหน-าฉลากฯ เช:น ยี่ห-อ ชื่อ
รุ:น เป�นต-น ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องแสดงเอกสารท่ีเก่ียวข-องกับรายละเอียด
ท่ีเปลี่ยนแปลง เช:น หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค-า เอกสารท่ี
ได-รับรองจากสมอ.เป�นต-น พร-อมทําหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล:าว
แจ-งมายัง กฟผ. เพ่ือจัดทําฉลากฯ ใหม: ท้ังนี้ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องเป�นผู-
รับภาระค:าใช-จ:ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. ได-ดําเนินการแล-วท้ังหมด 

 กรณี กฟผ. ได-จัดทําฉลากฯ ตามท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ แจ-งสั่งพิมพ�ฉลากฯ แต:มี
ความผิดท่ีเกิดจากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องเป�นผู-รับภาระ
ค:าใช-จ:ายในการจัดทําฉลากฯ ท่ี กฟผ. ได-ดําเนินการแล-วท้ังหมด 

 กรณีต-องการฉลากฯ แบบเร:งด:วน ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องเป�นผู-รับภาระ
ค:าใช-จ:ายในการจัดทําฉลากฯ 

3.11.3 กรณีผู�เข�าร8วมโครงการฯ ต�องการขอฉลากฯ เพ่ือการส8งออกจําหน8ายในต8างประเทศ 

สามารถดําเนินการโดยผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะเป�นผู-รับภาระค:าทดสอบ และรับภาระค:าใช-จ:ายใน
การจัดทําฉลากฯ 
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4. การส8งทดสอบเพ่ือขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
ขอบข:ายหลอดแอลอีดีท่ีเข-าร:วมโครงการฯ ซ่ึงหลอดแอลอีดีท่ี Dimmer ได- ก็สามารถเข-าร:วมโครงการฯ 

และประเภทของหลอดแอลอีดีรวมถึงอายุการใช-งานข้ันตํ่าของหลอดแอลอีดีท่ีสามารถส:งเข-าร:วมโครงการฯ 
มีตามตารางท่ี 4 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 แสดงอายุการใช-งานข้ันตํ่าของหลอด LED แต:ละประเภท 
ชนิด หลอดแอลอีดี อายุการใช-งานข้ันตํ่า 

MR 16 15,000 

BULB E27 15,000 

PAR 30/PAR38 20,000 

LED Tube T8 25,000 

LED High Bay 35,000 
LED Low Bay 35,000 

 
โดยจํานวนตัวอย:างหลอดแอลอีดีท่ีส:งเข-าทดสอบ แบ:งเป�น 
- หลอดแอลอีดีประเภท MR16 และ PAR30/PAR38 จะต-องส:งตัวอย:าง 11 หลอดต:อรุ:น  
- หลอดแอลอีดีประเภท Bulb E27 และ Tube T8 จะต-องส:งตัวอย:าง 10 หลอดต:อรุ:น 
- หลอดแอลอีดี ประเภท High Bay และ Low Bay จะต-องส:งตัวอย:าง 2 หลอดต:อรุ:น 

5. การทดสอบหลอดแอลอีดตีามมาตรฐาน 
5.1 มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบหลอดแอลอีดีป[จจุบันดําเนินการทดสอบท่ีหน:วยงานทดสอบซ่ึงจะใช-หลักการเทียบเท:า
มาตรฐานของประเทศญ่ีปุGน และเทียบเท:ากับมาตรฐานสากล 

มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมหลอดแอลอีดี ท่ีทําการทดสอบจะใช-มาตรฐานดังนี้ 
   - IES LM-79-08 : Electrical and Photometric Measurements of Solid  

State Lighting Product 
- IEC 62612:2013 : Self-ballasted LED-lamps for general lighting services with  

supply voltages- Performance requirements 
- IEC 62722-2-1 :Luminaire performance – Part 2-1 : Particular requirement for LED 

luminaires 
   - ข-อกําหนดโครงการฯ ของการไฟฟ�าฝGายผลิตแห:งประเทศไทย 

โดยมาตรฐานท่ีใช-และหัวข-อการทดสอบของหลอดแอลอีดี ดังตารางท่ี 5 
5.2 วิธีการทดสอบ 

การทดสอบจะอ-างอิงวิธีการทดสอบจากมาตรฐาน ดังนี้ 
IES LM-79-08 ,  IEC 62612 : 2013,  IEC 62722-2-1, IEC 60081 หรือ ANSI C78.377 
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5.2.1 ขอบข:ายการทดสอบ มีดังนี้ 
    - กําลังไฟฟ�าเริ่มต-น 
    - ค:าเริ่มต-นฟลักซ�ส:องสว:างเริ่มต-น 
    - ประสิทธิศักย�การส:องสว:างเริ่มต-น 
    - ตัวประกอบกําลังเริ่มต-น 
    - การเริ่มต-นโคออร�ดิเนตสี  
    - อุณหภูมิสีสมมูล 
    - ดัชนีการทําให-เกิดสีท่ัวไปเริ่มต-น 
    - ค:าดํารงลูเมนหลังอายุการใช-งาน 1,000 ชั่วโมง 
    - การเปลี่ยนแปลงโคออร�ดิเนตสี  
    - ค:ามุมลําแสงและค:าความเข-มแสง หรือ ค:าความสมมาตรของแสง 

ทดสอบความเข-มแสงท่ีจุดก่ึงกลาง ( 1 หลอด) 

ตารางท่ี 5 แสดงมาตรฐานท่ีใช-และหัวข-อการทดสอบของหลอดแอลอีดี 

มาตรฐาน หัวข-อการทดสอบ 

IES LM-79-08 มุมลําแสง (Minimum center beam intensity) 

IES LM-79-08 ประสิทธิศักย�การส:องสว:างเริ่มต-น (Minimum light output) 

IES LM-79-08 ตัวประกอบกําลังเริ่มต-น (Power factor) 

IES LM-79-08 ดัชนีการทําให-เกิดสีท่ัวไปเริ่มต-น (Color Rendering Index : CRI) 

IES LM-79-08 ค:าดํารงลูเมนหลงัอายุการใช-งาน 1,000 ชั่วโมง (Lumen maintenance at 1000 h) 

IES LM-79-08 การเปลี่ยนแปลงโคออร�ดิเนตสี (Change of chromaticity at 1000 h) 

ANSI C78.377 อุณหภูมิสีสมมูล ( Correlated Color Temperature : CCT) 

IEC 62612 : 2013 ฟลักซ�การส:องสว:าง (Luminious Flux) 

IEC 62612 : 2013 กําลังไฟฟ�า (Lamp Power) 

IEC 62722-2-1 : 2014 ทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Temperature cycling test) 

หมายเหตุ หลอดแอลอีดีประเภท Bulb E27 และ Tube T8 ไม:ต-องทําการทดสอบหัวข-อมุมลําแสง 
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ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนตัวอย:างท่ีทดสอบในแต:ละหัวข-อการทดสอบของหลอดแอลอีดี 

หัวข-อการทดสอบ 
จํานวนตัวอย:างท่ีทดสอบ 

(หลอด) 
Minimum center beam intensity 1 

Minimum light output 

10 

Power factor 
CCT 
CRI 

Lumen maintenance at 1000 h 

Change of chromaticity at 1000 h 
 
5.3 เกณฑ�การทดสอบประสิทธิภาพหลอดแอลอีดี 

เกณฑ�ประสิทธิภาพหลอดแอลอีดีอ-างอิงจากมาตรฐาน IEA 4E (International Energy Agency 4E 
Efficient Electrical End-Use Equipment) โดยอ-างอิง Tier 1 สําหรับชนิด PAR, MR16, High Bay 
Low Bay และ Tier 2 สําหรับชนิด Tube และ Bulb E27 โดยหลอดแอลอีดีแต:ละชนิดมีการกําหนดเกณฑ�
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 7 เกณฑ�ประสิทธิภาพหลอดแอลอีดีประเภท MR16 

ตารางการทดสอบหลอดแอลอีด ีMR16 

ข-อ รายการ เกณฑ�การพิจารณา 
ทดสอบ/ตกได-

ไม:เกิน 

1 Minimum center beam intensity  

Beam angle <50° 

1/0 
 

ค:า ความเข-มแสงท่ีวัดได- ต-องไม:น-อยกว:าค:าท่ีคํานวณได-จากตามเกณฑ�
จาก Energy Star หรือ ตามเกณฑ�จาก www.edgelighting.com tool 

2 Lamp Input 
-กําลังไฟฟ�าเริม่ต-นต-องไม:มากกว:า10% ของกําลังไฟฟ�าท่ีกําหนด 

-ค:าเฉลี่ยของกําลังไฟฟ�าเริ่มต-นของตัวอย:างท่ีทดสอบท้ังหมดต-องไม:
มากกว:าค:าท่ีกําหนดเกิน7.5% 

10/0 

3 Minimum light output  

-ค:า efficacy ≥  65 lm/W 
-ค:าefficacy เริ่มต-นของแต:ละหลอดต-องมีค:าไม:น-อยกว:าร-อยละ 80 ของ
ค:าท่ีกําหนด 
-ค:าฟลั๊กความส:องสว:างของแต:ละหลอด ต-องไม:น-อยกว:าร-อยละ 90 ของ
ค:าท่ีกําหนด  
-ค:าเฉลี่ยค:าฟลั๊กความส:องสว:างของตัวอย:างท่ีทดสอบท้ังหมดต-องไม:น-อย
กว:าร-อยละ 92.5 ของค:าท่ีกําหนด 

10/0 

4 Power factor 
-กําลังไฟฟ�าท่ีกําหนด≤5W ต-องไม:น-อยกว:า 0.50 
กําลังไฟฟ�าท่ีกําหนด>5W แต:ไม:เกิน 25 W  ต-องไม:น-อยกว:า 0.70 

ดูค:า 
Average 

5 CCT ตารางท่ี 7  ANSI C78.377 10/0 

6 CRI  80 ดูค:า 
Average 

7 Lumen maintenance at 1,000 h  95% ดูค:า 
Average 

8 Change of chromaticity at 1,000 h ทุกหลอดต-องอยู:ใน 0.007   10/0 
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ตารางท่ี 8 เกณฑ�ประสิทธิภาพหลอดแอลอีดีประเภท Bulb E27 

ตารางการทดสอบหลอดแอลอีด ีBulb E27 

ข-อ รายการ เกณฑ�การพิจารณา ทดสอบ/ตกได-ไม:เกิน 

1 Lamp input 
-กําลังไฟฟ�าเริม่ต-นต-องไม:มากกว:า10% ของกําลังไฟฟ�าท่ีกําหนด 

-ค:าเฉลี่ยของกําลังไฟฟ�าเริ่มต-นของตัวอย:างท่ีทดสอบท้ังหมดต-อง
ไม:มากกว:าค:าท่ีกําหนดเกิน7.5% 

10/0 

2 Minimum light output  

-ค:า efficacy ≥  90 lm/W 

10/0 

-ค:าefficacy เริ่มต-นของแต:ละหลอดต-องมีค:าไม:น-อยกว:าร-อยละ 80 
ของค:าท่ีกําหนด 
-ค:าฟลั๊กความส:องสว:างของแต:ละหลอด ต-องไม:น-อยกว:าร-อยละ 90 
ของค:าท่ีกําหนด  
-ค:าเฉลี่ยค:าฟลั๊กความส:องสว:างของตัวอย:างท่ีทดสอบท้ังหมดต-อง
ไม:น-อยกว:าร-อยละ 92.5 ของค:าท่ีกําหนด 

3 Power factor >0.50 ดูค:า Average 

4 CCT ตารางท่ี 7  ANSI C78.377 10/0 

5 CRI  80 ,R9>0 ดูค:า Average 

6 Lumen maintenance at 1,000 h  95% ดูค:า Average 

7 Change of chromaticity at 1,000 h ทุกหลอดต-องอยู:ใน 0.007   10/0 
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ตารางท่ี 9 เกณฑ�ประสิทธิภาพหลอดแอลอีดีประเภท PAR30/PAR38 

ตารางการทดสอบหลอดแอลอีด ีPAR30,PAR38 

ข-อ รายการ เกณฑ�การพิจารณา 
ทดสอบ/ตกได-

ไม:เกิน 

1 Minimum center beam intensity  

Beam angle <65° 

1/0  

ค:า ความเข-มแสงท่ีวัดได- ต-องไม:น-อยกว:าค:าท่ีคํานวณได-จากตามเกณฑ�
จาก Energy Star หรือ ตามเกณฑ�จาก www.edgelighting.com tool  

2 Lamp input 
-กําลังไฟฟ�าเริม่ต-นต-องไม:มากกว:า10% ของกําลังไฟฟ�าท่ีกําหนด 

-ค:าเฉลี่ยของกําลังไฟฟ�าเริ่มต-นของตัวอย:างท่ีทดสอบท้ังหมดต-องไม:
มากกว:าค:าท่ีกําหนดเกิน7.5% 

10/0 

3 Minimum light output  

- ค:า efficacy ≥ 65 lm/W 

10/0 

-ค:าefficacy เริ่มต-นของแต:ละหลอดต-องมีค:าไม:น-อยกว:าร-อยละ 80 ของ
ค:าท่ีกําหนด 
-ค:าฟลั๊กความส:องสว:างของแต:ละหลอด ต-องไม:น-อยกว:าร-อยละ 90 ของ
ค:าท่ีกําหนด  
-ค:าเฉลี่ยค:าฟลั๊กความส:องสว:างของตัวอย:างท่ีทดสอบท้ังหมดต-องไม:น-อย
กว:าร-อยละ 92.5 ของค:าท่ีกําหนด 

4 Power factor >0.50 ดูค:า Average 

5 CCT ตารางท่ี 7  ANSI C78.377 10/0 

6 CRI  80 ดูค:า Average 

7 Lumen maintenance at 1,000 h  95% ดูค:า Average 

8 Change of chromaticity at1,000 h ทุกหลอดต-องอยู:ใน 0.007   10/0 
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ตารางท่ี 10 เกณฑ�ประสิทธิภาพหลอดแอลอีดีประเภท Tube  

ตารางการทดสอบหลอดแอลอีด ีTUBE  

ข-อ รายการ เกณฑ�การพิจารณา ทดสอบ/ตกได-ไม:เกิน 

1 Lamp Input 

-กําลังไฟฟ�าเริม่ต-นต-องไม:มากกว:า10% ของกําลังไฟฟ�าท่ี
กําหนด 

-ค:าเฉลี่ยของกําลังไฟฟ�าเริ่มต-นของตัวอย:างท่ีทดสอบ
ท้ังหมดต-องไม:มากกว:าค:าท่ีกําหนดเกิน7.5% 

10/0 

2 Minimum light output  

- ค:า efficacy ≥  120 lm/W 

10/0 

-ค:าefficacy เริ่มต-นของแต:ละหลอดต-องมีค:าไม:น-อยกว:า
ร-อยละ 80 ของค:าท่ีกําหนด 
-ค:าฟลั๊กความส:องสว:างของแต:ละหลอด ต-องไม:น-อยกว:า
ร-อยละ 90 ของค:าท่ีกําหนด  
-ค:าเฉลี่ยค:าฟลั๊กความส:องสว:างของตัวอย:างท่ีทดสอบ
ท้ังหมดต-องไม:น-อยกว:าร-อยละ 92.5 ของค:าท่ีกําหนด 

3 Power factor >0.50 ดูค:า Average 

4 CCT ตารางท่ี 7 ANSI C78.377 10/0 

5 CRI  80 ,R9>0 ดูค:า Average 

6 Lumen maintenance at 1,000 h  95% ดูค:า Average 

7 Change of chromaticity at 1,000 h ทุกหลอดต-องอยู:ใน 0.007   10/0 
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ตารางท่ี 11 เกณฑ�ประสิทธิภาพหลอดแอลอีดีประเภท High Bay / Low Bay 

ตารางการทดสอบหลอดแอลอีด ีHigh Bay / Low Bay 

ข-อ รายการ เกณฑ�การพิจารณา ทดสอบ/ตกได-ไม:เกิน 

1 Lamp Input 

-กําลังไฟฟ�าเริม่ต-นต-องไม:มากกว:า10% ของกําลังไฟฟ�าท่ี
กําหนด 
-ค:าเฉลี่ยของกําลังไฟฟ�าเริ่มต-นของตัวอย:างท่ีทดสอบ
ท้ังหมดต-องไม:มากกว:าค:าท่ีกําหนดเกิน7.5% 

2/0 

2 Minimum light output  

- ค:า efficacy   90 lm/W สําหรับทุกค:า CCT 
-ค:าefficacy เริ่มต-นของแต:ละหลอดต-องมีค:าไม:น-อยกว:า
ร-อยละ 80 ของค:าท่ีกําหนด 
-ค:าฟลั๊กความส:องสว:างของแต:ละหลอด ต-องไม:น-อยกว:า
ร-อยละ 90 ของค:าท่ีกําหนด  
-ค:าเฉลี่ยค:าฟลั๊กความส:องสว:างของตัวอย:างท่ีทดสอบ
ท้ังหมดต-องไม:น-อยกว:าร-อยละ 92.5 ของค:าท่ีกําหนด 

2/0 

3 Power factor >0.90 ดูค:า Average 

4 CCT ตารางท่ี 7  ANSI C78.377  2/0 

5 CRI   70 ดูค:า Average 

6 Lumen maintenance at 1,000 h  95% ดูค:า Average 

7 Change of chromaticity at 1,000 h ทุกหลอดต-องอยู:ใน 0.007   2/0 

8 Temperature cycling test ทดสอบท่ี -10  ◦C ถึง 50  ◦C เป�นเวลา 4 ช่ัวโมง   2/0 

ตารางท่ี 12 เกณฑ�การพิจารณา CCT ตามมาตรฐาน ANSI C78.377 (Tier2) 

  ANSI C78.377 (Tier2)   

  Rated CCT Taget CCT and tolerance   

  2700K 2725 ±145   

  3000K 3045 ±175   

  3500K 3465 ±245   

  4000K 3985 ±275   

  4500K 4503 ±243   

  5000K 5028 ±283   

  5700K 5665 ±355   

  6500K 6530 ±510   
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6. การกําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงาน  
 กฟผ. กําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงานหลอดไฟฟ�าเป�น 4 ระดับ ต้ังแต: เบอร� 5, เบอร� 5 , เบอร� 5 
 และ เบอร� 5  โดย“หลอดแอลอีดีมีประสิทธิภาพพลังงานสูง ตามจํานวนดาวท่ีได-รับสูงสุดท่ี 3 
ดาว” 
 •เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานหลอดไฟฟ�าปc ค.ศ. 2019 (เริ่มใช�ตั้งแต8วันท่ี 1 มกราคม 2562) 

ตารางท่ี 13 เกณฑ�ระดับประสิทธิภาพพลังงานหลอดแอลอีดี 

ชนิดหลอดแอลอีดี 
ค8าประสิทธิภาพ (ลูเมน/วัตต�)  

เบอร� 5 เบอร� 5 ★ เบอร� 5 ★★ 
เบอร� 5 
★★★ 

MR16 65-70 71-76 77-82 > 83 
PAR30/38 65-70 71-76 77-82 > 83 
BULB E27 90.0-97.4 97.5-104.9 105.0-112.4 > 112.5 

TUBE 120-129 130-139 140-149 > 150 
HIGH/LOW BAY 90-99 100-109 110-119 > 120 

7. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน  
7.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานมี 4 รูปแบบ โดยแบ:งตามระดับประสิทธิภาพพลังงานต้ังแต: 
เบอร� 5, เบอร� 5 , เบอร� 5  และเบอร� 5  

 

รูปท่ี 2 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
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  รายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานมีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 รายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
(ขนาดจริง : กว-าง 35 มม.  สูง 43 มม.) 

 ตําแหน8งท่ี 1 แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีได-รับ 
 แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพพลังงานต้ังแต: เบอร� 5, เบอร� 5 , เบอร� 5  

และ เบอร� 5  หากหลอดไฟฟ�าได-ระดับประสิทธิภาพพลังงานใด ลูกศรจะชี้ไป
ยังช:องท่ีระบุระดับเบอร� 5 หรือสัญลักษณ�รูป  ต้ังแต: 1-3 ดาว  

ตําแหน8งท่ี 2 ประเภท ระบุผลิตภัณฑ� หลอดไฟฟ�า 
ตําแหน8งท่ี 3 ค:าไฟฟ�า XXX  (บาท/ป\) แสดงเพ่ือใช-ในการประมาณค:าไฟฟ�าท่ีใช-หลอดไฟฟ�าต:อป\ โดย

สามารถนําไปเปรียบเทียบค:าไฟฟ�ากับรุ:นอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดใกล-เคียงกันได-  
ตําแหน8งท่ี 4 ค:าประสิทธิภาพ XX.XX (ลูเมน/วัตต�)ใช-เปรียบเทียบกับรุ:นท่ีมีขนาดใกล-เคียงกันในการ

เลือกซ้ือ 
ตําแหน8งท่ี 5 ข-อมูลของผลิตภัณฑ�ท่ีได-รับการรับรองฉลากฯ  

- ยี่ห-อ  XXXX 
- รุ:น XXXX 
- ขนาด XXXX (วัตต�)   

ตําแหน8งท่ี 6 เว็บไซต� โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 แสดงข-อมูลผลิตภัณฑ�ท่ีได-รับการรับรอง
ฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 และข-อมูลต:างๆ ท่ีเก่ียวข-องกับโครงการฯ 

 
 หมายเหตุ  -     ค:าพลังงานไฟฟ�าท่ีใช-ขนาด (วัตต�) ได-จากการทดสอบ 
     ค:าไฟฟ�า (บาท/ป\) คํานวณได- ดังนี้ 
     ใช-พลังงานไฟฟ�า (หน:วย/ป\) x อัตราค:าไฟฟ�าเฉลี่ย (บาท/หน:วย) 

1 

2 

3 
4 

6 

5 



 

- โดยจากผลการศึกษามีการใช-งาน
- หลอดไฟฟ�า 
- ใน 1 วัน ใช-ค:าพลังงานไฟฟ�า 
- ดังนั้น ใน 1 
- ค:าไฟฟ�าท่ีใช-ใน 

 

7.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ

  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ท่ีได-รับฉลากฯ แล-วจะต-องติดฉลากฯ 
ข-อมูลบนฉลากได-อย:างชัดเจน กล:องละ 

- หลอด LED ประเภท MR 16 

 

- หลอด LED ประเภท PAR  

 

 

 

 

- หลอด LED ประเภท Bulb E27
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โดยจากผลการศึกษามีการใช-งานหลอดแอลอีดีวันละ 8 ชั่วโมง 
หลอดไฟฟ�า ใช-ไฟฟ�า A วัตต� (W) 

ใช-ค:าพลังงานไฟฟ�า 8×A Wh 
1 ป\ ใช-พลังงานไฟฟ�า = 365 วัน × 8 × A / 1,000 kWh

ค:าไฟฟ�าท่ีใช-ใน 1 ป\ = 365 วัน × 8 A / 1,000 kWh × 3.96 บาท

การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ท่ีได-รับฉลากฯ แล-วจะต-องติดฉลากฯ บนกล:องผลิตภัณฑ�  
กล:องละ 1 ดวงดังแสดงในรูป 

MR 16  

 

 

Bulb E27 

1,000 kWh 
บาท 

บนกล:องผลิตภัณฑ�  โดยสามารถเห็น
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- หลอด LED ประเภท Tube                         - หลอด LED ประเภท High / Low Bay 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของหลอดแอลอีดีประเภทต:างๆ 

8. การสุ8มทดสอบหลอดแอลอีดีที่ได�รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน  
 หลังจากหลอดแอลอีดีท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานออกจําหน:ายสู:ตลาด กฟผ. จะ
ดําเนินการสุ:มทดสอบ หลอดแอลอีดีตัวหลักหรือตัวเทียบรุ:นในกลุ:มเดียวกัน ท่ีติดฉลากฯ เพื่อนํากลับมาทดสอบ
ที่หน:วยงานทดสอบ ในที่นี ้ คือ สถาบันไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� (สฟอ.) ว:ายังคงระดับประสิทธิภาพตามท่ี 
กฟผ. รับรอง นอกจากนี้ยังเป�นการคุ-มครองผู-บริโภคด-วย ซึ่ง กฟผ. จะสุ:มทดสอบจากร-านค-าปลีกรุ:นละ 1 ชุด
ตัวอย:างโดยผู-เข-าร:วมโครงการฯ เป�นผู-รับภาระค:าตัวอย:างท่ีใช-ในการสุ:มทดสอบและสําหรับ หลอดแอลอีดี 
เครื่องหมายการค-าใด ท่ีไม:สามารถหาซ้ือได-จากร-านค-าปลีก ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องแจ-งรายชื่อตัวแทนจําหน:าย
เพ่ือให- กฟผ. สามารถดําเนินการจัดซ้ือได- หากไม:สามารถจัดซ้ือจากตัวแทนจําหน:ายได- กฟผ. จะสุ:มตัวอย:างรุ:น
ดังกล:าวจากโรงงานผู-ผลิต/นําเข-า โดยไม:แจ-งวัน-เวลาให-ทราบ และหากไม:พบการผลิตในรุ:นดังกล:าว กฟผ. จะ
ดําเนินการเช:นนี้อีก 2 ครั้งภายในป\นั้นๆ หากยังไม:พบการผลิต กฟผ. จะยุติการให-ฉลากฯ โดยถือว:าเครื่องหมาย
การค-า และรุ:นนั้นๆ ได-ยกเลิกการผลิต ให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ทําหนังสือแจ-งยกเลิกการผลิตมายัง กฟผ. และ 
กฟผ. จะสุ:มตัวอย:างรุ:นท่ีมีขนาดใกล-เคียงท่ีได-รับฉลากฯ จากโรงงานผู-ผลิต/นําเข-ามาทดสอบที่หน:วยงานทดสอบ 
(สฟอ.) และหากมีการเปลี่ยนแปลงหน:วยงานทดสอบจะแจ-งให-ทราบภายหลัง  

 8.1 ข้ันตอนการดําเนินการสุ8มทดสอบ 

8.1.1 กฟผ. คัดเลือกตัวอย8างจากการขอฉลากย�อนหลัง 1 ปc จาก 
- รุ:นท่ีมีการขอฉลากฯ สูงสุด 
- รุ:นท่ีมีการโฆษณาประชาสัมพันธ�ทางสื่อสิ่งพิมพ� วิทยุและโทรทัศน� 
- รุ:นท่ีไม:ผ:านการสุ:มทดสอบในป\ท่ีผ:านมา 
- รุ:นท่ีนําเทคโนโลยีใหม: มาปรับปรุงกระบวนการผลิต 

8.1.2 กฟผ. สุ8มซ้ือตัวอย8างจากร�านค�า 1 ตัวอย8าง  
-  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ รับภาระค:าตัวอย:าง 
-  กฟผ. รับภาระค:าทดสอบ 
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8.1.3 กฟผ. ส8งตัวอย8างทดสอบ ณ หน8วยงานทดสอบ ในท่ีนี้ คือ สถาบันไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� 
8.1.4 กฟผ. พิจารณาผลสุ8มทดสอบ ดังนี้  

- หากผ:านการสุ:มทดสอบ กฟผ. แจ-งผลให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ รับทราบและแจ-งรับ
ตัวอย:างคืนท่ี กฟผ. สํานักงานใหญ: หรือหน:วยงานทดสอบ (กรณีผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
ชําระค:าตัวอย:างแล-ว) 

- หากไม:ผ:านการสุ:มทดสอบ กฟผ. แจ-งผลทดสอบให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ รับทราบ และ
แจ-งรับตัวอย:างคืนท่ี กฟผ. สํานักงานใหญ: หรือหน:วยงานทดสอบ (กรณีผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ชําระค:าตัวอย:างแล-ว) โดยให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ พิจารณาว:าจะตอบรับ
ผลทดสอบหรือไม: กล:าวคือ 
- ตอบรับผลทดสอบท่ีไม:ผ:านการสุ:มทดสอบ เปลี่ยนค:าหน-าฉลาก หรือแจ-งยกเลิกการ

ผลิต 
- หรือให- กฟผ. ดําเนินการสุ:มตัวอย:างจากโรงงานผู-ผลิต/นําเข-า หรือคลังสินค-าอีก 1 

หรือ 2 ชุดตัวอย:าง (ต-องมีตัวอย:างไม:น-อยกว:า 30 ชุดตัวอย:าง) โดยผู- เข-าร:วม
โครงการฯ เป�นผู-กําหนดจํานวนตัวอย:าง เพ่ือทําการทดสอบและหาค:าเฉลี่ย (ค:า
ทดสอบและค:าตัวอย:างผู-เข-าร:วมโครงการฯ เป�นผู-รับภาระ) ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-อง
ตอบรับการสุ:มตัวอย:างเพ่ิมเติมแก: กฟผ. ภายใน 5 วันทําการ หลังจากได-รับหนังสือ
แจ-งผลการสุ:มทดสอบจาก กฟผ. และผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องมีสินค-าให- กฟผ. สุ:ม
กลับภายใน 30 วัน   

- หากผลทดสอบเฉลี่ยผ:านการสุ:มทดสอบ กฟผ. แจ-งผลให-ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ รับทราบ และแจ-งรับตัวอย:างสุ:มโรงงาน คืนท่ีหน:วยงาน
ทดสอบ 

- หากผลทดสอบเฉลี่ยไม:ผ:านการสุ:มทดสอบ กฟผ. แจ-งผลให-ผู-เข-าร:วม
โครงการฯ รับทราบ และแจ-งรับตัวอย:างสุ:มโรงงาน คืนท่ีหน:วยงาน
ทดสอบพร-อมท้ังแจ-งมาตรการแก:ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องปฏิบัติตาม
มาตรการกรณีไม:ผ:านการสุ:มทดสอบ 

8.1.5 กฟผ. เผยแพร:ข-อมูลการสุ:มทดสอบ http://labelno5.egat.co.th 

 8.2 การพิจารณาผลตามเกณฑ�การสุ8มทดสอบ 

 เกณฑ�การสุ :มทดสอบค:าประสิทธ ิภาพ (ล ูเมน/วัตต�) จะต-องไม:ตํ่ากว:าร -อยละ 95(-5%)จากค:า
ประสิทธิภาพท่ีระบุหน-าฉลากฯ  

การพิจารณาผลทดสอบสุ8มกลับฯ หลอดแอลอีดี 
กฟผ.จะนําหลอดท่ีสุ:ม ซ้ือทดสอบความปลอดภัยด-านแสงตามมาตรฐานIEC 62471 

Photobiological safety of lamps and lamp systems จํานวน1 หลอดหัวข-อตามตารางท่ี 14 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 14 หัวข-อการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62471:2006 
การทดสอบ เกณฑ� ทดสอบ/ตกไม:เกิน 

Retina Blue-light Exempt หรือ Group 1 1/0 
Retina Blue light small 
source 

Exempt หรือ Group 1 1/0 

ทดสอบค:าเบื้องต-น 10 หลอด ตามตารางท่ี 15 ดังนี้ 

ตารางท่ี 15 หัวข-อการทดสอบค:าเบื้องต-น 
การทดสอบ ทดสอบ/ตกไม:เกิน 

ค:า efficacy เปลี่ยนแปลงไม:เกินร-อยละ 5 จากค:าหน-า
ฉลาก 

ค:า average 

Power factor > 0.50 ค:า average 
CCT ตามมาตรฐาน IEC 60081 หรือ ANSI C78.377 10/0 
CRI ≥ 80, R9>0 ค:า average 
Luminious Flux 10/0 

หลังจากผ:านการทดสอบตามตารางท่ี 16 ท้ังหมด จึงทดสอบอายุการใช-งาน 1,000 ชั่วโมง และ 3,000 ชั่วโมง 10 
หลอด ตามตารางท่ี 16 ดังนี้ 

ตารางท่ี 16 หัวข-อการทดสอบอายุการใช-งาน 
การทดสอบ ทดสอบ/ตกไม:เกิน 

Lumen maintenance ≥ 95% ค:า average 
Change of Chromaticity ≤ 0.007 10/0 

หมายเหตุ: จํานวนตัวอย:างหลอดแอลอีดีท่ีนํามาสุ:มทดสอบ แบ:งเป�น 
- หลอดแอลอีดี ประเภท MR16 และ PAR30/PAR38 ใช-ตัวอย:าง 11 หลอดต:อรุ:น 
- หลอดแอลอีดี ประเภท Bulb E27 และ Tube T8 ใช-ตัวอย:าง 10 หลอดต:อรุ:น 
- หลอดแอลอีดี ประเภท High Bay และ Low Bay จะต-องส:งตัวอย:าง 2 หลอดต:อรุ:น 

8.2.1 ประเมินผลการสุ8มทดสอบ 
- ผลทดสอบจะต-องผ:านตามหัวข-อการทดสอบ จึงจะถือว:าผ:านเกณฑ�การสุ:มทดสอบ 
- หากรุ:นท่ีถูกสุ:มทดสอบประสิทธิภาพ เป�นรุ:นท่ีขอฉลากฯ แบบเทียบรุ:น เป�นตัวหลักหรือตัว

เทียบรุ:น ให-ถือว:าทุกรุ:นท่ีขอเทียบรุ:นในกลุ:มเดียวกันท้ังหมด มีผลการสุ:มทดสอบ
ประสิทธิภาพเช:นเดียวกัน 
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 8.3 มาตรการกรณีไม8ผ8านการสุ8มทดสอบ ผู�เข�าร8วมโครงการฯ ต�องปฏิบัติ ดังนี้ 

 8.3.1 กรณีตอบรับผลการสุ8มทดสอบ (รอบแรก) ต�องปฏิบัติ ดังนี้ 
  8.3.1.1 กรณีตอบรับผลการสุ8มทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือให�สุ8มตัวอย8างเพ่ิมเติม 

1. บริษัทฯ ตอบรับแบบฟอร�มยืนยันการซ้ือคืนผลิตภัณฑ�เบอร� 5 และยืนยันการยอมรับ
ผลการสุ:มทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ�เบอร� 5ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันท่ี
ได-รับหนังสือแจ-งจาก กฟผ. และยืนยันความพร-อมให- กฟผ. สุ:มตัวอย:างจากโรงงาน 
โดยระบุวันเวลาให-ชัดเจน  

2. บริษัทฯ ต-องจัดเตรียมตัวอย:างไว- จํานวน 30 ชุดตัวอย:าง/รุ:น เพ่ือให- กฟผ. เลือก
สุ:มตัวอย:างจํานวนรุ:นละ 1 หรือ 2 ชุดตัวอย:าง 

3. บริษัทฯ ต-องซ้ือตัวอย:าง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากท-องตลาดกลับคืนในราคาท่ี กฟผ. ซ้ือ
มา โดยหน:วยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจ-งหนี้ เพ่ือให-บริษัท
ดําเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับต้ังแต:วันท่ีได-รับเอกสารใบแจ-งหนี้ และนํา
ใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอย:างท่ีหน:วยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน 
15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. จะงดการจ:าย
ฉลากฯ รุ:นอ่ืน ๆ และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุ:นใหม: และ 
กฟผ. จะทําหนังสือแจ-งให-มารับตัวอย:างคืนภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีรับหนังสือ 
หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. จะดําเนินการจําหน:ายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 
26 ว:าด-วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

  8.3.1.2 กรณีตอบรับผลการสุ8มทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือเปล่ียนค8าหน�าฉลาก 

1. หากบริษัทฯ ต-องการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ตามเกณฑ�ท่ีทดสอบได-จริง 
(เบอร� 5) ตามท่ีได-แจ-งยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอให-บริษัทฯ 
ดําเนินการติดต:อกองส:งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า (กสอ-ค.) ฝGายบริหารด-าน
การใช-ไฟฟ�าและกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือ กฟผ. จะได-ดําเนินการปรับค:าหน-าฉลากตาม
จริงของรุ:นดังกล:าวต:อไป 

2. กรณีเปลี่ยนค:าหน-าฉลากฯ ให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ตรวจสอบข-อมูลเอกสาร, แคตตา
ล็อค ท่ีเก่ียวข-องโดยแก-ไขให-ถูกต-องตามผลทดสอบท่ีได-รับ และแจ-งรายละเอียด
เพ่ือให- กฟผ. ตรวจสอบ 

3. บริษัทฯ ต-องซ้ือตัวอย:าง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากท-องตลาดกลับคืนในราคาท่ี กฟผ. ซ้ือ
มา โดยหน:วยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจ-งหนี้ เพ่ือให-บริษัท
ดําเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับต้ังแต:วันท่ีได-รับเอกสารใบแจ-งหนี้ และนํา
ใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอย:างท่ีหน:วยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน 
15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. จะงดการจ:าย
ฉลากฯ รุ:นอ่ืน ๆ และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุ:นใหม: และ 
กฟผ. จะทําหนังสือแจ-งให-มารับตัวอย:างคืนภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีรับหนังสือ 
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หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. จะดําเนินการจําหน:ายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 
26 ว:าด-วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

  8.3.1.3 กรณีตอบรับผลการสุ8มทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือยกเลิกการเข�าร8วมโครงการฯ 
1. ผู-เข-าร:วมโครงการฯต-องตอบรับผลการทดสอบ ไม:ขอใช-สิทธิ์การสุ:มตัวอย:างจาก

โรงงาน (สุ:มรอบ 2) และถือว:าผลการทดสอบรอบแรก (สุ:มจากท-องตลาด) เป�นท่ีสิ้นสุด 
2. ขอให-บริษัทฯ ส:งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพท่ีมีอยู:ท้ังหมดให- กฟผ.  
3. บริษัทฯ ต-องซ้ือตัวอย:าง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากท-องตลาดกลับคืนในราคาท่ี กฟผ. ซ้ือ

มา โดยหน:วยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจ-งหนี้ เพ่ือให-บริษัท
ดําเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับต้ังแต:วันท่ีได-รับเอกสารใบแจ-งหนี้ และนํา
ใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอย:างท่ีหน:วยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน 
15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. จะงดการจ:าย
ฉลากฯ รุ:นอ่ืน ๆ และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุ:นใหม: และ 
กฟผ. จะทําหนังสือแจ-งให-มารับตัวอย:างคืนภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีรับหนังสือ 
หากพ-นระยะเวลาดังกล:าว กฟผ. จะดําเนินการจําหน:ายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 
26 ว:าด-วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

8.3.2 กรณีไม8ผ8านการสุ8มทดสอบ (รอบสอง) ต�องปฏิบัติ ดังนี้ 
  8.3.2.1 กรณีตอบรับผลการสุ8มทดสอบ (รอบสอง) เพ่ือเปล่ียนค8าหน�าฉลาก 

1. หากบริษัทฯ ต-องการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ตามเกณฑ�ท่ีทดสอบได-จริง 
(เบอร� 5) ตามท่ีได-แจ-งยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอให-บริษัทฯ 
ดําเนินการติดต:อกองส:งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า (กสอ-ค.) ฝGายบริหารด-าน
การใช-ไฟฟ�าและกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือ กฟผ. จะได-ดําเนินการปรับค:าหน-าฉลากตาม
จริงของรุ:นดังกล:าวต:อไป 

2. กรณีเปลี่ยนค:าหน-าฉลากฯให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ตรวจสอบข-อมูลเอกสาร, แคตตา
ล็อค ท่ีเก่ียวข-องโดยแก-ไขให-ถูกต-องตามผลทดสอบท่ีได-รับ และแจ-งรายละเอียด
เพ่ือให- กฟผ. ตรวจสอบ 

  8.3.2.2 กรณีตอบรับผลการสุ8มทดสอบ (รอบสอง) เพ่ือยกเลิกการเข�าร8วมโครงการฯ 
1. ยุติการเข-าร:วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 ในรุ:นดังกล:าวโดยไม:สามารถ

ดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการส:งทดสอบการติดฉลากเบอร� 5 และอ่ืนๆ ท้ังหมดเป�น
เวลา 1 ป\  

2. ขอให-บริษัทฯ ส:งคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพท่ีมีอยู:ท้ังหมดให- กฟผ.  
 
 
 



28 

 

 

รูปท่ี 5 ข้ันตอนการสุ:มทดสอบประสิทธิภาพ 
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9. การโฆษณาประชาสัมพันธ�  
เพื่อให-การดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
เป�นไปตามวัตถุประสงค�ของโครงการฯ กล:าวคือ ผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะโฆษณาประชาสัมพันธ�โดยอ-างอิงหรือใช-
ข-อมูลของโครงการฯ ได-เฉพาะผลิตภัณฑ�ท่ีมีการผลิตและจําหน:ายสู:ตลาดประเทศไทยแล-วเท:านั้น ท้ังนี้เพ่ือเป�นการ
คุ-มครองสิทธิของผู-บริโภคและให-ความเป�นธรรมแก:ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ท่ีเข-าร:วมโครงการฯ กฟผ. จึงได-ให-มี
ข-อกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธ�ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ดังนี้ 

9.1  เพ่ือเป�นข-อมูลว:าผู-เข-าร:วมโครงการฯ ได-มีการผลิตและจําหน:ายผลิตภัณฑ�ออกสู:ตลาดในประเทศไทยจริง 
กฟผ. ขอให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ดําเนินการดังนี้ 

9.1.1  ผู-เข-าร:วมโครงการฯท่ีได-รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน จะต-องดําเนินการผลิต
ผลิตภัณฑ�ออกสู:ตลาดภายใน 2 เดือนหลังจากท่ีได-รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจาก 
กฟผ. โดยผู-เข-าร:วมโครงการฯ จะต-องแจ-งแผนการผลิต และ/หรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ี
เก่ียวข-องท่ีเชื่อได-ว:ามีการผลิตและจําหน:ายสู:ตลาดประเทศไทยจริง 

9.1.2  เพ่ือเป�นการตรวจสอบว:า ผู-เข-าร:วมโครงการฯ มีการผลิต และจําหน:ายผลิตภัณฑ�รุ:นดังกล:าว 
กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผู-แทนจําหน:ายท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯแจ-ง
ไว-จํานวน 3 รายเป�นอย:างน-อยและผู-แทนจําหน:ายจะต-องสามารถส:งผลิตภัณฑ�รุ:นนั้นๆ ให-
กับกฟผ.ได-ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในด-านการตลาด  

9.1.3 กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใช-ข-อมูลท่ี กฟผ. เชื่อว:าผลิตภัณฑ�รุ:นดังกล:าวไม:ได-มีการผลิต
สําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

9.1.4 ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ต-องแจ-งข-อมูลการประมาณการการผลิตผลิตภัณฑ�ในแต:ละรุ:นและแจ-งรุ:นท่ี
มีแผนดําเนินการผลิตพร-อมรุ:นท่ียกเลิกการผลิตให- กฟผ. เป�นรายป\ 

9.2  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ สามารถนําข-อมูลของ กฟผ. ไปใช-ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ได-เฉพาะผลิตภัณฑ�
ท่ีได-มีการผลิต/นําเข-าและจําหน:ายในตลาดในประเทศไทย ตามท่ี กฟผ. ได-กําหนดไว-ในข-อ 9.1 ข-างต-น
แล-วเท:านั้น 

9.3  ในกรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:ได-ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ� ท่ีได-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
พลังงานจาก กฟผ. ตามข-อกําหนดหรือ ผู-เข-าร:วมโครงการฯได-มีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. 
จะแจ-งยกเลิกการเข-าร:วมโครงการฯ ของผลิตภัณฑ�รุ:นนั้นๆ โดยทางโทรสาร และ/หรือจดหมาย
ลงทะเบียนผู-เข-าร:วมโครงการฯจะต-องดําเนินการดังนี้ 
 ผู-เข-าร:วมโครงการฯจะต-องยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ของผลิตภัณฑ�รุ:นนั้นท่ี

อ-างอิงข-อมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทางโทรทัศน� วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ� 
และข-อมูลอิเล็กทรอนิกส�ท้ังหมด ไม:ให-เผยแพร:สู:สาธารณะภายใน 2 วันนับจากวันท่ี กฟผ. แจ-ง
โดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 



 

9.4  ในกรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯละเลยไม:ปฏิบัติตามข-อ 
ดําเนินการเป�นครั้งท่ี 2 กฟผ

  9.4.1  กฟผ. จะยกเลิกการเข-าร:วมโครงการฯ ของผู-เข-าร:วมโครงการฯ
9.4.2  หากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ยังโฆษณาประชาสัมพันธ�ต:อไป กฟผ

และเว็บไซต� http
ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร

9.5  ผู-เข-าร:วมโครงการฯ สามารถนําข-อมูลท่ีได-รับจาก กฟผ
ฉลากฯ ในการประชาสัมพันธ�ต-องมีหมายเหตุเฉพาะรุ:นท่ีผ:านการรับรองโดย กฟผ

9.6   ห-ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ�ในลักษณะการเปรียบเทียบ และ
โครงการฯ ท่ีผลิตผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
ต:างๆ ท่ีเข-าร:วมโครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ�อยู:ตลอดเวลา

9.7   การนําภาพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไปจัดพิมพ�ประกอบโฆษณา สามารถจัดทําได-โดยให-
แสดงส:วนประกอบท้ังหมดของฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุ:นพร-อมข-อมูลในฉลากฯ ให-ใช-ได-เฉพาะ
กับผลิตภัณฑ�ในรุ:นนั้นๆ เท:านั้น

9.8   การนําโลโก- ตราสัญลักษณ� กฟผ
  9.9 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีสามารถลงโฆษณาได-

  
 9.10  รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีสามารถ

ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร� 
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ในกรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯละเลยไม:ปฏิบัติตามข-อ 9.3 หรือได-ปฏิบัติตามข-อ 9.
กฟผ. จะดําเนินการดังต:อไปนี้ 

จะยกเลิกการเข-าร:วมโครงการฯ ของผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
ากผู-เข-าร:วมโครงการฯ ยังโฆษณาประชาสัมพันธ�ต:อไป กฟผ. จะแจ-งประกาศในสื่อ

http://labelno5.egat.co.th เกี่ยวกับการยกเลิกการเข-าร:วมโครงการฯ 
เห็นสมควร 

มโครงการฯ สามารถนําข-อมูลท่ีได-รับจาก กฟผ. ไปโฆษณาประชาสัมพันธ�ได- หากมีการอ-างอิงถึง
ในการประชาสัมพันธ�ต-องมีหมายเหตุเฉพาะรุ:นท่ีผ:านการรับรองโดย กฟผ. 
รโฆษณาประชาสัมพันธ�ในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใช-ข-อความระบุว:าเป�นผู-เข-าร:วม

โครงการฯ ท่ีผลิตผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
ต:างๆ ท่ีเข-าร:วมโครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ�อยู:ตลอดเวลา 

นําภาพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไปจัดพิมพ�ประกอบโฆษณา สามารถจัดทําได-โดยให-
แสดงส:วนประกอบท้ังหมดของฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุ:นพร-อมข-อมูลในฉลากฯ ให-ใช-ได-เฉพาะ
กับผลิตภัณฑ�ในรุ:นนั้นๆ เท:านั้น 
การนําโลโก- ตราสัญลักษณ� กฟผ. และฉลากฯ ไปใช- ต-องได-รับการอนุญาตจาก กฟผ
รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีสามารถลงโฆษณาได- 

รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีสามารถแสดงบนกล:องบรรจุภัณฑ� ต-องเป�นฉลากฯ ท่ี
ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร� 5 เท:านั้น พิมพ� 1 สี ตัวอย:าง เช:น 

.3 แล-วและได-มีการ

จะแจ-งประกาศในสื่อ,สิ่งพิมพ� 
เกี่ยวกับการยกเลิกการเข-าร:วมโครงการฯ 

ไปโฆษณาประชาสัมพันธ�ได- หากมีการอ-างอิงถึง
เท:านั้น  

หรือใช-ข-อความระบุว:าเป�นผู-เข-าร:วม
โครงการฯ ท่ีผลิตผลิตภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากผู-เข-าร:วมโครงการฯ 

นําภาพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไปจัดพิมพ�ประกอบโฆษณา สามารถจัดทําได-โดยให-
แสดงส:วนประกอบท้ังหมดของฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุ:นพร-อมข-อมูลในฉลากฯ ให-ใช-ได-เฉพาะ

บการอนุญาตจาก กฟผ. 

 

แสดงบนกล:องบรรจุภัณฑ� ต-องเป�นฉลากฯ ท่ี



 

 9.11  รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไม:สามารถลงโฆษณาได-

 
 
 
 

 

 
 

 
กรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:ปฏิบัติตามข-อกําหนดของโครงการฯ ในด-านการโฆษณาประชาสัมพันธ� กฟผ

จะดําเนินการ ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 กฟผ. แจ-งเตือน เพ่ือให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ปรับปรุงแก-ไข ในประเด็นดังกล:าว
ครั้งท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ�รุ:นนั้นๆ เป�นเวลา 

ฉลากฯ คืนท้ังหมด และห-ามโฆษณาประชาสัมพันธ�ใดๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ�รุ:นนั้น 
ข-อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ� ของ กฟผ

ครั้งท่ี 3 กฟผ. จะยกเลิกการเข-าร:วมโครงการฯ ของผู-เข-าร:วมโครงการฯ เป�นเวลา 
ทุกรุ:น และงดการเข-าร:วมกิจกรรมใดๆ พร-อมท้ังประกาศลงเว็บไซต�ของ กฟผ
รับทราบ 

หมายเหตุ  หากผู-เข-าร:วมโครงการฯ 
จําหน:ายของเครื่องหมายการค-านั้นๆ
ประสิทธิภาพพลังงาน
ตามกฎหมาย 

10. เคร่ืองหมายรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
กฟผ. ได-จดทะเบียนเครื่องหมาย

เครื่องหมายใช-รับรองคุณภาพสินค-าหรือบริการผู-อ่ืนว:าคุณภาพหรือลักษณะของสินค-าหรือบริการ 
 เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล-วเจ-าของเครื่องหมายมีสิทธิแต:เพียงผู-เดียวท่ีจะใช-เครื่องหมายท่ีได-

จดทะเบียนไว- กรณีผู- อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจ-าของมีสิทธิฟ�องร-องและเรียกค:าเสียหายได- ถ-าผู- อ่ืนนํา
เครื่องหมายไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟ�องให-เพิกถอนได- ฉลากแส
ทะเบียนเครื่องหมายรับรองต:อกระทรวงพาณิชย� โดยการไฟฟ�าฝGายผลิตแห:งประเทศไทย 
ต้ังอยู:เลขท่ี 53 หมู: 2 ถนนจรัญสนิทวงศ�  
ผู-ดําเนินการ 
 การจดทะเบียนแล-วจะได-รับการคุ-มครอง 
ผู-ประกอบการท่ีจะได-รับเครื่องหมายรับรองสินค-า หรือผลิตภัณฑ�เบอร� 
หลักเกณฑ�ต:อไปนี้ 
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รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไม:สามารถลงโฆษณาได- ตัวอย:าง เช:น

กรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:ปฏิบัติตามข-อกําหนดของโครงการฯ ในด-านการโฆษณาประชาสัมพันธ� กฟผ

แจ-งเตือน เพ่ือให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ปรับปรุงแก-ไข ในประเด็นดังกล:าว
จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ�รุ:นนั้นๆ เป�นเวลา 

คืนท้ังหมด และห-ามโฆษณาประชาสัมพันธ�ใดๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ�รุ:นนั้น 
ข-อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ� ของ กฟผ. 

จะยกเลิกการเข-าร:วมโครงการฯ ของผู-เข-าร:วมโครงการฯ เป�นเวลา 1 ป\ โดยยกเลิกฉลากฯ 
ทุกรุ:น และงดการเข-าร:วมกิจกรรมใดๆ พร-อมท้ังประกาศลงเว็บไซต�ของ กฟผ

เข-าร:วมโครงการฯ (พิจารณาในนามผู-รับจ-างผลิต ผู-จ-างผลิต ผู-ผลิต ผู-นําเข-า หรือผู-จัด
จําหน:ายของเครื่องหมายการค-านั้นๆ) กระทําการปลอม หรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ� กฟผ. จะดําเนินการตามมาตรการครั้งท่ี 3 ทันที และดําเนินการ

แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
ได-จดทะเบียนเครื่องหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเป�นเครื่องหมายซ่ึงเจ-าของ

เครื่องหมายใช-รับรองคุณภาพสินค-าหรือบริการผู-อ่ืนว:าคุณภาพหรือลักษณะของสินค-าหรือบริการ 
เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล-วเจ-าของเครื่องหมายมีสิทธิแต:เพียงผู-เดียวท่ีจะใช-เครื่องหมายท่ีได-

จดทะเบียนไว- กรณีผู- อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจ-าของมีสิทธิฟ�องร-องและเรียกค:าเสียหายได- ถ-าผู- อ่ืนนํา
เครื่องหมายไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟ�องให-เพิกถอนได- ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานนี้มีการจด

ะทรวงพาณิชย� โดยการไฟฟ�าฝGายผลิตแห:งประเทศไทย (กฟผ
ถนนจรัญสนิทวงศ�  ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

รับการคุ-มครอง 10 ป\ เม่ือครบกําหนดแล-วสามารถต:ออายุไปได-คราวละ 
ผู-ประกอบการท่ีจะได-รับเครื่องหมายรับรองสินค-า หรือผลิตภัณฑ�เบอร� 5 จาก กฟผ. ได-จะต-องมีคุณสมบัติตาม

ตัวอย:าง เช:น 

กรณีท่ีผู-เข-าร:วมโครงการฯ ไม:ปฏิบัติตามข-อกําหนดของโครงการฯ ในด-านการโฆษณาประชาสัมพันธ� กฟผ. 

แจ-งเตือน เพ่ือให-ผู-เข-าร:วมโครงการฯ ปรับปรุงแก-ไข ในประเด็นดังกล:าว 
จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ�รุ:นนั้นๆ เป�นเวลา 1 ป\ โดยขอ

คืนท้ังหมด และห-ามโฆษณาประชาสัมพันธ�ใดๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ�รุ:นนั้น โดยอ-างอิง

ป\ โดยยกเลิกฉลากฯ 
ทุกรุ:น และงดการเข-าร:วมกิจกรรมใดๆ พร-อมท้ังประกาศลงเว็บไซต�ของ กฟผ. ให-ประชาชน

ผู-จ-างผลิต ผู-ผลิต ผู-นําเข-า หรือผู-จัด
กระทําการปลอม หรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับ

ทันที และดําเนินการ

เป�นเครื่องหมายซ่ึงเจ-าของ
เครื่องหมายใช-รับรองคุณภาพสินค-าหรือบริการผู-อ่ืนว:าคุณภาพหรือลักษณะของสินค-าหรือบริการ  

เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแล-วเจ-าของเครื่องหมายมีสิทธิแต:เพียงผู-เดียวท่ีจะใช-เครื่องหมายท่ีได-
จดทะเบียนไว- กรณีผู- อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจ-าของมีสิทธิฟ�องร-องและเรียกค:าเสียหายได- ถ-าผู- อ่ืนนํา

ดงระดับประสิทธิภาพพลังงานนี้มีการจด
กฟผ.) สํานักงานใหญ: 

ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 เป�น

ป\ เม่ือครบกําหนดแล-วสามารถต:ออายุไปได-คราวละ 10 ป\
ได-จะต-องมีคุณสมบัติตาม



32 

 

10.1   บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหน:ายผลิตภัณฑ� ซ่ึงเป�นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด มีสิทธิท่ี
จะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานได-จาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการอนุญาตท่ี
ได-ให-เครื่องหมายรับรอง 

10.2  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานนี้ใช-กับอุปกรณ�ไฟฟ�าโดยอาจผลิตในประเทศหรือนําเข-า
จากต:างประเทศ และเป�นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเอกสารข-อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�า
เบอร� 5  

10.3 การอนุญาตให-ใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะต-องเป�นไปตามแบบและเง่ือนไขท่ีกําหนด
ตามบทบัญญัติของกฎหมายแห:งประเทศไทยท่ีใช-บังคับในขณะนั้น  และตามข-อกําหนดของโครงการ
ฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 กฟผ. ซ่ึงกําหนดวิธีการควบคุมและป�องกันการใช-เครื่องหมายโดยมิชอบ  
ท้ังนี้ผู-ได-รับอนุญาตจะต-องปฏิบัติให-เป�นไปตามเง่ือนไขข-อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 
รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินค-าในด-านประโยชน�ท่ีมีต:อการประหยัดพลังงานให-มากท่ีสุดเท:าท่ีจะ
สามารถกระทําได- 

10.4   การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน การโฆษณาและการประชาสัมพันธ�ต:อเม่ือได-รับอนุญาต
จาก กฟผ. และปฏิบัติตามเง่ือนไขของข-อกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5 ท่ีกําหนดไว-
เท:านั้น 

10.5  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะต-องปรากฏท่ีตัวสินค-าตามหลักเกณฑ�การติดฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพพลังงาน โดยสามารถเห็นได-ชัดเจนและต-องใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
พลังงานตามรูปแบบและสีท่ีกําหนดโดย กฟผ. เท:านั้น 

10.6   บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีได-รับอนุญาตให-ใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะต-องยินยอมให- 
กฟผ. เข-าตรวจสอบสถานท่ีได-เสมอ เพ่ือตรวจสอบว:ามีการใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
อย:างถูกต-อง และเป�นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

10.7   การอนุญาตให-ใช-ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานอาจถูกเพิกถอนได- หากผู-ได-รับอนุญาต
นําไปใช-ผิดไปจากข-อบังคับนี้ หรือเม่ือ กฟผ. ได-รับการร-องเรียนจากผู-ซ้ือสินค-าหรือ กฟผ. ตรวจสอบ
ท้ังในด-านคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

10.8  ผู-ประกอบการไม:สามารถจัดทําฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเองไม:ว:ากรณีใดๆ ฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีนําไปติดบนผลิตภัณฑ�ต-องขอรับจาก กฟผ. เท:านั้น ตามระเบียบท่ี
กําหนด  

10.9 ผู-ท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของ กฟผ. ถือเป�นความผิด
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค-า พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกหรือท้ังจําท้ังปรับ กฟผ. จะ
ดําเนินการตามกฎหมายทางแพ:งและอาญาจนถึงท่ีสุด 
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11. หน8วยงานและสถานที่ติดต8อ  
11.1  ผู-รับผิดชอบ  : กองส:งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ�ไฟฟ�า  
     ฝGายบริหารด-านการใช-ไฟฟ�าและกิจการเพ่ือสังคม  
     การไฟฟ�าฝGายผลิตแห:งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ: 
11.2  สถานท่ีติดต:อ    : เลขท่ี 53 หมู: 2 ถนนจรัญสนิทวงศ� ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย  
     จังหวัดนนทบุรี 11130 
11.3  หมายเลขโทรศัพท�   
  ข-อกําหนดโครงการฯ  : 0 2436 4721 และ 0 2436 4725 
  งานทดสอบ           : 0 2436 4721 และ 0 2436 4796 
 งานฉลากฯ             :  0 2436 4722 และ 0 2436 4724 
 งานด-านการตลาด   :  0 2436 4723 และ 0 2436 4726    
 งานสุ:มทดสอบ    : 0 2436 4713 และ 0 2436 4716 
11.4 หมายเลขโทรสาร    : 0 2436 4792  

12. เอกสารอ�างอิง  
  1. IES LM-79-08 : Electrical and Photometric Measurements of Solid State Lighting Product 

2. IEC 62612:2013 : Self-ballasted LED-lamps for general lighting services with supply 
voltages - Performance requirements 

 3. IEC 62722-2-1 : Luminaire performance – Part 2-1 : Particular requirement for LED luminaires 
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ภาคผนวก 

แบบฟอร�ม กฟผ. 
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-   ตัวอย:างหนังสือยืนยัน/ยอมรับข-อกําหนดโครงการฯ  
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-   ตัวอย:างหนังสือเข-าร:วมโครงการฯ ขอทดสอบ (หนังสือบริษัท) 
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-   แบบแจ-งความจํานงเข-าร:วมโครงการ (LED–01)  
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-   แบบรายการข-อมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบ (LED–02)   
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- ตัวอย:างหนังสือตอบรับผลการทดสอบ(หนังสือบริษัท) 
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- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบ (LED-03) 
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-   ตารางแสดงปริมาณการผลิต/นําเข-าเพ่ือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (LED-04) 
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-   ตัวอย:างหนังสือขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (หนังสือบริษัท) 
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