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โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 

1. บทนํา

โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เปนภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. ไดกําหนดเกณฑมาตรฐาน

ระดับประสิทธิภาพพลังงานและดําเนินการใหมีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีผานเกณฑ

มาตรฐานตามขอกําหนดรวมถึงการสนับสนุนคาใชจาย ไดแก คาทดสอบ (เฉพาะผูผลิตในประเทศ) และคาโฆษณา

ประชาสัมพันธ  

1.1 ความเปนมาของโครงการ 

รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการอนุรักษพลังงาน รณรงคใหประชาชนรูคุณคาและใชไฟฟาอยางประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปนมาตรการใหระดับหนวยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองคการของรัฐ ซ่ึงมีบทบาทอยางชัดเจนในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

และสังคม จึงไดดําเนินการเพ่ือใหเกิดอุปกรณไฟฟาหรือผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูงและรณรงคใหมีการใชอุปกรณ

ไฟฟาหรือผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูงดังกลาวซ่ึงตอบสนองจุดมุงหมายใหการใชไฟฟาของประเทศเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครฐัในการลดการใชพลังงานโดยรวมของประเทศ 

เม่ือวันท่ี  20 กันยายน 2536 กฟผ. ได เปดตัว “โครงการประชารวมใจ ประหยัดไฟฟา” (Together 

Conservation) ซ่ึงโครงการฯ ไดดําเนินการผลักดันใหเกิดมาตรฐานระดับประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณไฟฟา

หรือผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูงดวยการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5

หรือ ฉลากเบอร 5) โดยสนับสนุนและสงเสริมใหมีการผลิต/นําเขา จําหนาย เพ่ือใหเกิดการเลือกใชอุปกรณไฟฟาหรือ

ผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูง จนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเปนท่ีเชื่อถือและรูจักกันแพรหลายในปจจุบัน 

ป 2550 เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา กฟผ. จึงไดเปลี่ยนชื่อเปน “โครงการ

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5” ภายใตโครงการใหญ “รักพอ ใชพลังงานอยางพอเพียง” และไดรับความรวมมือและ

การสนับสนุนจากผูประกอบการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนําเขาอุปกรณไฟฟาหรือผลิตภัณฑ

ประสิทธิภาพสูงมาโดยตลอด ทําใหการดําเนินโครงการฯ เปนไปอยางราบรื่น  

ในโอกาสท่ีดําเนินโครงการฯ ครบ 25 ป เม่ือเดือนกันยายน 2561 กฟผ. ไดมีเปดตัวรูปแบบฉลากฯ ใหม 

โดยแสดงระดับประสิทธิภาพเปนเบอร 5, เบอร 5 ★, เบอร 5 ★★  และเบอร 5 ★★★  เนื่องจากฉลากฯ 

เดิม แสดงระดับประสิทธิภาพท่ีเบอร 1-5 ผูประกอบการสวนใหญจะขอเพียงเบอร 5 เทานั้น ดังนั้น เพ่ือเปนการ

เพ่ิมความชัดเจนของผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑระดับประสิทธิภาพเบอร 5 และเปนขอมูลแกผูบริโภค
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ใหตัดสินใจไดงายข้ึนอีกท้ังเปนการตอบสนองความตองการของประชาชน กฟผ. จึงปรับฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพพลังงานรูปแบบใหม กําหนดเริ่มติดฉลากฯ และวางจําหนายพรอมกันในเดือนมกราคม 2562  

1.2 วัตถุประสงค 

 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 มุงรณรงคสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาอยางรูคุณคา มีประสิทธิภาพ 

และอยางยั่งยืน ดวยวัตถุประสงคในการดําเนินโครงการฯ ดังนี้ 

- รณรงคใหผูผลิต/ผูนําเขา ผลิตและนําเขาอุปกรณไฟฟาหรือผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพสูงและจําหนายใน

ราคาท่ีเหมาะสม รวมท้ังผลักดันใหเกิดตลาดอุปกรณไฟฟาหรือผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

- จูงใจและเสริมสรางทัศนคติการประหยัดไฟฟาแกประชาชน โดยใหความรูและสรางความเขาใจท่ีถูกตอง

เก่ียวกับการใชพลังงานไฟฟาอยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 

- เปนทางเลือกของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

- สนับสนุนและแสวงหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ ดานการประหยัดไฟฟา รวมท้ังการบริหารการใช

ไฟฟาเพ่ือนําพลังงานไฟฟามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูบริโภค  

1.3 ประโยชนท่ีไดรับ 

- เปนการสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลรวมถึงการ

ประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 

- ประชาชนมีขอมูลในการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาและผลิตภัณฑเพิ่มมากขึ้นโดยพิจารณาจาก

คาไฟฟา คาประสิทธิภาพ และราคา เปนตน 

- สามารถชวยลดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาลงมีการใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

- กอใหเกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 

- การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด สูชั้นบรรยากาศ 

- ลดเงินตราออกตางประเทศและลดการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศในการผลิตไฟฟา 
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2. รายละเอียดการดําเนินโครงการที่ผานมา 

การดําเนินการครั้งแรกจัดใหมีการประชุมเม่ือวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2544 การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย โดยความรวมมือจากบริษัทผูผลิต/ นําเขา และผูจัดจําหนายหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต  

 

 

วันท่ี 24 กุมพาพันธ 2561   ชี้แจงขอกําหนดโครงการและเกณฑประสิทธิภาพ และเสนอการวิธีกําหนดเกณฑ

ประสิทธิภาพพลังงาน Ranking สําหรับผลิตภัณฑกลุมแสงสวาง 

วันท่ี 4 เมษายน 2561  พิจารณาและกําหนดเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส

และบัลลาสตนิรภัย ตาม มอก. 2337-2557 ตารางท่ี 3 (A2) อีกท้ัง กําหนดเกณฑ

ระดับประสิทธิภาพพลังงาน Ranking สําหรับ หลอด LED และ หลอดคอมแพค

ฟลูออเรสเซนต และยกเลิกโครงการฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5 โคมไฟฟาแสง

สวางประสิทธิภาพสูง และโคมไฟฟาสําหรับหลอดผอมเบอร 5 

วันท่ี 1 มกราคม 2562   เริ่มติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานรูปแบบใหม หลอดคอมแพค

ฟลูออเรสเซนต เพ่ือวางจําหนายสูทองตลาดครั้งแรก 
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3. ข้ันตอนการขอเขารวมโครงการ 

 

รูปท่ี 1 ข้ันตอนการขอเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 
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3.1 ยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ 
ผูผลิต/ผูนําเขา และ/หรือผูจัดจําหนายท่ีประสงคเขารวมโครงการฯ ตองยืนยัน/ยอมรับขอกําหนด
โครงการฯ โดยผูมีอํานาจลงนามหรือผูไดรับมอบอํานาจลงนามพรอมประทับตราบริษัท ในหนังสือยืนยัน/
ยอมรับขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต และสงกลับท่ีกอง
สงเสริมประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา ฝายบริหารดานการใชไฟฟาและกิจการเพ่ือสังคม กฟผ. สํานักงาน
ใหญ ท้ังนี้ หนังสือยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 หลอดคอมแพคฟลูออ
เรสเซนตมีผลบังคับใช 2 ปปฏิทิน หรือจนกวาจะมีการแกไขขอกําหนดโครงการฯ 

3.2 การสงทดสอบ 
ผูเขารวมโครงการฯ ตองทําหนังสือบริษัทแจงขอทดสอบและเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 
5 พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) โดยจะตองกรอกขอมูลบริษัทฯ และขอมูลผลิตภัณฑหลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต ตามรุนท่ีตองการขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน แสดงดัง
แบบฟอรม CFL-01 ถึง CFL-02 ในภาคผนวก ซ่ึงการรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
ของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต กฟผ. พิจารณาจากรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน 
ซ่ึงไดมาจาก 2 กรณี ดังนี้ 

3.2ก กรณีไมมีผลการทดสอบ ผูเขารวมโครงการฯ จะตองจัดสงตัวอยางหลอดคอมแพคฟลูออเรส
เซนตพรอมกับใบอนุญาตทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตอง
เป น ไป ต าม ม าต รฐ าน  (ม อ .4 ) ใน ก ร ณี ผ ลิ ต ใน ป ร ะ เท ศ  ห รื อ ใบ อ นุ ญ าต ทํ า
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพ่ือ
จําหนายในราชอาณาจักร (มอ.6) ในกรณีนําเขา ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
เลขท่ี มอก. 1955-2551 บริภัณฑสองสวางและบริภัณฑท่ีคลาย : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวน
วิทยุ (EMC) และ มอก. 2234-2557 หลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางท่ัวไป : 
คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัยและเอกสารประกอบ เพ่ือให กฟผ. ออกใบนําสง
ผลิตภัณฑ เพ่ือทดสอบให กับหองปฏิบัติการท่ี  กฟผ. กําหนด ดําเนินการทดสอบคา
ประสิทธิภาพตอไป กรณีผูผลิตในประเทศ กฟผ. เปนผูรับภาระคาทดสอบ โดยรายละเอียด
การรับภาระคาใชจายอ่ืนๆ แสดงดังขอท่ี 3.11 การรับภาระคาใชจาย 

   3.2ข  กรณีย่ืนผลการทดสอบ ผูเขารวมโครงการฯ มีผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานหลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนตเปนไปตามขอ 5.1 มาตรฐานการทดสอบ และทดสอบจาก
หองปฏิบั ติการทดสอบ ท่ี ไดรับการรับรองตาม มอก. 17025  ฉบับปจจุบัน  หรือ
หองปฏิบัติการทดสอบท่ี กฟผ. รับรอง ซ่ึงสามารถทดสอบตามขอกําหนดโครงการฯ ได 
ผูเขารวมโครงการฯ สามารถยื่นผลการทดสอบท่ีมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ีแจงผลการ
ทดสอบตามใบรายงานผลการทดสอบพรอมกับเอกสารประกอบ เพ่ือให กฟผ. ดําเนินการ
ตรวจสอบกอนแจงผลทดสอบ ผู เขารวมโครงการฯ ตองแสดงรายละเอียดขอมูลตาม
แบบฟอรม กฟผ. และสงเอกสารประกอบ ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 เอกสารท่ีเก่ียวของในการเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

ลําดับ เอกสาร 

ผูผลิต 

และ

จําหนาย 

ผูนํา

เขา 

ผูรับจางผลิต 

(OEM) 

การสมัครเขารวมโครงการ 

1 หนังสือยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ✔ 

2 

ใบรับแจงประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (รง.2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน (รง.4) หรือใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 

(กนอ.) หรือใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม* 

✔ - ✔ 

3 ใบทะเบียนภาษีมลูคาเพ่ิม (ภพ.20)* ✔ 

4 หนังสือรับรองจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)* ✔ 

5 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา* ✔ (ถามี) 

6 หนังสือมอบอํานาจ1 ✔ (ถามี) 

 

หมายเหตุ1เอกสารยืนยนั/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ รวมท้ังเอกสารการขอสงทดสอบ การขอฉลากฯหรือเอกสารท่ียื่นกับโครงการฯ 

น้ัน ตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามหรือผูไดรับมอบอํานาจ กรณลีงนามโดยผูไดรับมอบอํานาจบริษัทตองสงหนังสือมอบอํานาจให 

กฟผ. ทุกครั้งท่ีมีการเปลีย่นแปลงหรอืเพ่ิมเติมผูไดรับมอบอํานาจ 

การสงทดสอบ 

7 
หนังสือขอสงทดสอบ (ใบปะหนา) ลงนามบริษัท ผูเขารวมโครงการฯพรอม

ประทับตราบริษัท (ถามี) 

✔ 

8 แบบแจงความจํานงขอเขารวมโครงการ (CFL-01)  

✔ ✔ ✔ 
- ผูรับจางผลิต 

- ผูจางผลติ 

9 
แบบรายการขอมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบหลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต 

(CFL-02)  

✔ 

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

11 เอกสาร มอก. 2234-2557 (มอ.4 หรือ มอ.6) ✔ 

การขอรับฉลากฯ 

12 
หนังสือตอบรับผลการทดสอบ (ใบปะหนา) ลงนามบริษัท ผูเขารวมโครงการฯ

พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) 

✔ 

13 แบบรายการตอบรับผลการทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต (CFL-03) 

✔ 

หมายเหตุ *เอกสารดังกลาว สงครั้งแรกท่ีเขาทดสอบและสงปละ 1 ครั้ง 
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3.3 กฟผ. ตรวจสอบเอกสาร 

ในการสงเอกสารหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตเขาทดสอบตองเปนไปตามขอ 4 การสงเพ่ือขอฉลากแสดง

ระดับประสิทธิภาพพลังงาน พรอมพิจารณาการรับภาระคาใชจายเปนไปตามขอ 3.11 กฟผ. จะตรวจ

รายละเอียดเอกสารวาครบถวนและถูกตองหรือไม หากไมครบถวนจะแจงใหทราบทางโทรศัพท หรือ 

อีเมล 

3.4 กฟผ. กําหนดวันสงตัวอยางทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตท่ีหนวยงานทดสอบ(กรณีไมมี

ผลทดสอบ) 

หลังจาก ตรวจสอบวาเอกสารครบถวนและถูกตองเรียบรอยแลว กฟผ. จะนัดวันสงตัวอยางและวัน

ทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ซ่ึงผูเขารวมโครงการฯ ตองดําเนินการสงตัวอยางหลอดคอมแพค

ฟลูออเรสเซนตท่ีหนวยงานทดสอบรายละเอียดการสงหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตเพ่ือเขารวม

โครงการฯ เปนไปตามขอ 4 

3.5 หนวยงานทดสอบดําเนินการทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตตามมาตรฐานท่ี กฟผ. กําหนด

(กรณีไมมีผลทดสอบ) 

เม่ือหนวยงานทดสอบรับตัวอยางทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตไว จะตรวจสอบรายละเอียด

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ซ่ึงรายละเอียดของตัวอยางทดสอบจะตองตรงกับรายละเอียดในเอกสารท่ี

ผูเขารวมโครงการฯ ยื่นแบบแจงความจํานงขอทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต และแบบรายการ

ขอมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต (CFL-02) จากนั้น หนวยงานทดสอบ

ดําเนินการทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตตามมาตรฐาน มอก. 2233 - 2548 หลอดมีบัลลาสตใน

ตัวสําหรับการใหแสงสวางท่ัวไป และ มอก. 2310-2556 หลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวาง

ท่ัวไป : คุณลักษณะท่ีตองการดานประสิทธิภาพพลังงาน หลังจากการทดสอบแลวเสร็จ หนวยงานทดสอบ

จะสงผลทดสอบให กฟผ. 

3.6 กฟผ. แจงผลการทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตใหผูเขารวมโครงการฯ ทราบ 

กฟผ. จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจงผลการทดสอบพรอมระดับประสิทธิภาพใหผูเขารวมโครงการฯ 

ทราบ โดยการกําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงาน เปนไปตามขอ 6  

หมายเหตุ 

- กรณีผู เขารวมโครงการฯ เปนผูรับภาระคาใชจายทดสอบ ผู เขารวมโครงการฯ ตอง

ดําเนินการชําระเงินใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากไดรับใบแจงคาบริการทดสอบจาก 

หนวยงานทดสอบ หากยังไมชําระเงินท่ีหนวยงานทดสอบ กฟผ. จะยังไมแจงผลการทดสอบ

ใหกับผูเขารวมโครงการฯ และไมทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตรุนอ่ืนดวย 

- กรณีหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตรุนท่ีทดสอบและไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ

พลังงานแลวมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรืออุปกรณท่ีมีผลตอคาประสิทธิภาพตองสง
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ตัวอยางหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตเพ่ือหาคาประสิทธิภาพใหมในการทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึน

ไปพิจารณาผลการทดสอบเปนไปตามตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 การพิจารณาผลการทดสอบกรณีเปลี่ยนอุปกรณ 

คาประสิทธิภาพจากการ

ทดสอบ 

คาหนาฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพ 

ผูเขารวมโครงการฯ  

รับภาระคาพิมพฉลาก 

ดอยกวาเดิม ปรับคาตามการทดสอบใหม ตามจํานวนฉลากฯ ท่ีคงเหลือ 

เทาเดิม ใชคาตามหนาฉลากฯ เดิม - 

ดีกวาเดิม ใชคาตามหนาฉลากฯ เดิมหรือตาม

ผลการทดสอบใหม 

ตามจํานวนฉลากฯ ท่ีคงเหลือ 

กรณีเปลี่ยนคา 

 

3.7 ผูเขารวมโครงการฯ ตอบรับผลการทดสอบ  

เม่ือผูเขารวมโครงการฯ ไดรับแจงผลการทดสอบแลวผูเขารวมโครงการฯ ตองทําหนังสือตอบรับผลการ

ทดสอบให กฟผ. ไมวาจะรับผลการทดสอบหรือไมรับผลการทดสอบก็ตามภายใน 30 วันหลังจาก กฟผ. 

แจงผลอยางเปนทางการหากพนกําหนดนี ้กฟผ. จะดําเนินการตามขอท่ี 3.11 การรับภาระคาใชจาย 

การตอบรบัผลทดสอบแบงเปน 2 กรณี คือ 

 กรณีท่ี 1 ผูเขารวมโครงการฯ รับผลทดสอบ 

ผูเขารวมโครงการฯ รับผลทดสอบและตองการติดฉลากฯ โดยสงแบบฟอรม ของ กฟผ. ดังนี้ 

-    แบบรายการตอบรับผลการทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต(CFL-03) ซ่ึง

ผูเขารวมโครงการฯ ตองยืนยันคาท่ีไดจากการทดสอบพรอมระบุคาท่ีตองการระบุหนา

ฉลากฯ โดยผูเขารวมโครงการฯสามารถสําแดงคา (Declare) เพ่ือระบุคาหนาฉลากฯ ได 

ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 การระบุคาหนาฉลาก 

   

ขอ รายการ การระบุคาหนาฉลากฯ 

1 คาประสิทธิภาพ 

- ตองไมเกินคาท่ีไดจากผลการทดสอบ 
- คาประสิทธิภาพท่ีระบุตองอยูในระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไดรับ
หรือต่ํากวาระดับประสิทธิภาพจากผลทดสอบจริงแตไมต่ํากวาระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานเบอร 5 

2 
ระดับประสิทธิภาพ
พลังงาน 

ตองไมระบุสูงกวาระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไดรับ และสอดคลองกับ
คาประสิทธิภาพท่ีระบุ 
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  กรณีท่ี 2 ผูเขารวมโครงการฯ ไมรับผลทดสอบ 

ผูเขารวมโครงการฯ กรอกแบบรายการตอบรับผลการทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 

(CFL-03) ระบุไมยินดีรับผลการทดสอบ พรอมระบุสาเหตุท่ีไมรับผลการทดสอบ 

หากผูเขารวมโครงการฯ ไมตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนด กฟผ. สงวน

สิทธิ์ในการรักษาสภาพผลการทดสอบนั้น ผูเขารวมโครงการฯ ไมสามารถใชผลการทดสอบได

อีก และตองรับผิดชอบคาทดสอบตามขอ 3.11 

3.8 บริษัทดําเนินการพิมพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไดเอง 

 ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ผูเขารวมโครงการฯ สามารถพิมพฉลากฯ ไดเอง โดยมีขอกําหนด ดังนี้ 

3.8.1  ผูเขารวมโครงการฯ สามารถเลือกโรงพิมพท่ีสะดวกตอการจัดพิมพฉลากฯ โดยดําเนินการ 

ข้ึนทะเบียนโรงพิมพใหม สามารถศึกษารายละเอียดขอกําหนดไดจาก “คูมือการข้ึนทะเบียน 

โรงพิมพ” หรือ เลือกโรงพิมพท่ีข้ึนทะเบียนแลวในระบบของ กฟผ.  

3.8.2  ผูเขารวมโครงการฯ กรอกขอมูลรุนและจํานวนฉลากท่ีตองการจัดพิมพ ผานโปรแกรมขอ

ฉลากฯ ท่ีเว็บไซต http://labelno5.egat.co.th โดย กฟผ. จะตรวจสอบขอมูลและสั่งพิมพ

ฉลากฯ ไปยังโรงพิมพ โรงพิมพจะจัดทํา Artwork ให กฟผ. และผู เขารวมโครงการฯ 

ตรวจสอบความถูกตอง หลังจากนั้น กฟผ. จะอนุมัติการจัดพิมพ และโรงพิมพจัดพิมพฉลากฯ 

ฉบับจริงพรอมจัดสงตอไป 

3.9  ผูเขารวมโครงการฯ รับมอบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานและชําระคาใชจาย 

   การรับมอบฉลากฯ แบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

 กรณีท่ี 1 ผูเขารวมโครงการฯ เขารับฉลากฯ ท่ีโรงพิมพ 

 กรณีท่ี 2 โรงพิมพสงฉลากฯ ใหผูเขารวมโครงการฯ ผานบริษัทขนสง 

(ผูเขารวมโครงการฯ เปนผูรับภาระคาขนสง) 

   เม่ือผูเขารวมโครงการฯ ตรวจรับฉลากฯ ถูกตองแลว ผูเขารวมโครงการฯ ชําระคาพิมพฉลากฯ 

ใหแกโรงพิมพ และติดฉลากฯ เพ่ือวางจําหนายตอไป 

3.10  ขอปฏิบัติในการรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานหลังจากผานการทดสอบ 

3.10.1 หลังจากไดรับฉลากฯ ผูเขารวมโครงการฯ จะตองติดฉลากฯ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต

ในรุนนั้นๆ ภายในระยะเวลา 2 เดือน  

3.10.2 ผูเขารวมโครงการฯ ตองติดฉลากฯ ในรุนท่ี กฟผ. รับรองใหตรงกับรุนตาม มอก. และจะตอง

จัดทําเอกสาร สงเสริมการขาย และโฆษณาตอผูบริโภคในชื่อเดียวกัน โดยการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธเปนไปตามขอ9 
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3.10.3 การขอพิมพฉลากฯ ใหขอไดอยางตอเนื่อง หามขอพิมพเพ่ือนําไปกักตุน เนื่องจาก กฟผ. ตอง

เปลี่ยนหนาฉลากฯ ตามการเปลี่ยนแปลงของคาไฟฟา หรือดําเนินมาตรการตามผลการสุม

ทดสอบ เปนตน และเครื่องฟอกอากาศรุนใดไดหยุดขอพิมพฉลากฯ เกิน 2 ป จะยกเลิก

การรับรองฉลากฯ ในรุนนั้นๆ 

3.10.4 กรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯ ตองการเปลี่ยนชื่อรุน ใหผูเขารวมโครงการฯ ทําหนังสือแจง 

สมอ. เพ่ือขอเอกสาร มอก. เม่ือไดรับใบอนุญาตตามชื่อรุนใหม จึงทําหนังสือขอเปลี่ยนชื่อรุน

ตอ กฟผ. 

3.10.5 ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรุน (ตัวอยางทดสอบฯ) ถามีการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบ

อยางใดอยางหนึ่งของรุนนั้นๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะตองสงมาทดสอบใหมตามข้ันตอน

การทดสอบถาไมไดแจงถือวาผิดขอกําหนดของโครงการฯ 

3.11 การรับภาระคาใชจาย 

3.11.1 คาทดสอบประสิทธิภาพหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 

กฟผ. รับภาระคาทดสอบในกรณี ดังนี้ 

-  ผูเขารวมโครงการฯ ผูผลิตในประเทศ ท่ีดําเนินการสงทดสอบตัวอยางหลอดคอมแพค

ฟลูออเรสเซนตเพ่ือทดสอบหาคาประสิทธิภาพครั้งแรกของรุนนั้นๆ ท้ังนี้ผูเขารวม

โครงการฯ ตองสงเอกสารและดําเนินการตามขอกําหนดโครงการฯ โดยหลอดคอมแพค

ฟลูออเรสเซนตรุนนั้นตองไดรับใบอนุญาตทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีมีพระราช

กฤษฎีกาขอกําหนดใหเปนไปตามมาตรฐาน (แบบ มอ.4 หรือ มอ.6) แลวเทานั้น 

ผูเขารวมโครงการฯ รับภาระคาทดสอบในกรณี ดังนี้ 

- ผูนําเขา : รับภาระคาทดสอบเองท้ังหมด 

- ผูผลิตในประเทศ : รับภาระคาทดสอบในกรณีตอไปนี้ 

 กรณีผูเขารวมโครงการฯ ไมรับผลทดสอบ และตองการปรับปรุงเพ่ือสง

ทดสอบใหม ในรุนเดิม เนื่องจากการสงตัวอยางทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออ

เรสเซนตครั้งแรกไมผานเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ หรือ

ผานเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานแตไมพอใจผลทดสอบ ผู เขารวม

โครงการฯ ตองรับภาระคาทดสอบของรุนเดิมในครั้งท่ี 2 ข้ึนไป เพ่ือชดเชยกับ

การทดสอบครั้งแรก 

 กรณีผู เขารวมโครงการฯ ไมรับผลทดสอบ และไมตองการปรับปรุงเพ่ือ

ทดสอบใหม ในรุนเดิม เนื่องจากการสงตัวอยางทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออ

เรสเซนตครั้งแรกไมผานเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ 
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ผูเขารวมโครงการฯ ตองรับภาระคาทดสอบรุนอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุนเดิม

ท่ีไมรับผลการทดสอบ 

 ผูเขารวมโครงการฯ ตองแจงยืนยันผลการทดสอบ และแจงจํานวนการขอฉลากฯ 

ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจงผลทดสอบอยางเปนทางการ หากพน

กําหนด หลังจากนั้นผูเขารวมโครงการฯ ไมสามารถใชผลการทดสอบดังกลาวได

อีก และตองรับผิดชอบคาทดสอบดวย 

 กรณี ท่ีหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ท่ียื่นขอทดสอบโดยผูรับจางผลิต 

(Original Equipment Manufacturer : OEM) ถ าห ากส ง ตั วอย างหลอด

คอมแพคฟลูออเรสเซนตทดสอบแลวไมผานเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงาน

การพิจารณา ผูรับจางผลิต (OEM) ตองเปนผูรับภาระคาทดสอบ 

 กรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯ ทดสอบผานเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของ

โครงการฯ แลวไมขอพิมพฉลากฯ และไมดําเนินการผลิต ภายใน 2 เดือน 

ผูเขารวมโครงการฯ ตองรับภาระคาทดสอบในรุนนั้น 

3.11.2 กรณีผูเขารวมโครงการฯ ตองการขอฉลากฯ เพ่ือการสงออกจําหนายในตางประเทศ 

สามารถดําเนินการโดยผูเขารวมโครงการฯ จะเปนผูรับภาระคาทดสอบ และรับภาระ

คาใชจายในการจัดทําฉลากฯ 

4. การสงทดสอบเพ่ือขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

- ขอบขายหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตท่ีสามารถเขารวมโครงการฯ มีดังนี้ 

 - หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต  ชนิด ข้ัวเกลียว (E27) บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสภายใน ท่ีมีอายุการใชงาน

ตั้งแต 6,000 ชั่วโมงข้ึนไป เพ่ือคํานวณหาคาลูเมนเริ่มตน, ลูเมนหลังอายุการใชงานท่ี 2,000 ชั่วโมง และคาประ 

สิทธิภาพลูเมนตอวัตต ตามเกณฑท่ีกําหนด 

- ไมเปนรุนท่ีไมผานเกณฑการสุมทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟาของโครงการฯภายใน 1 ป นับจากการ

แจงผลสุมกลับทดสอบประสิทธิภาพการใชไฟฟา 

ท้ังนี้ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตดังกลาวตองผานการรบัรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

 - มอก. 1955-2551 บริภัณฑสองสวางและบริภัณฑท่ีคลายกัน : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 

 - มอก. 2234-2557 หลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางท่ัวไป : คุณลักษณะท่ีตองการ 

ดานความปลอดภัย 
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- การสงตัวอยางทดสอบ บริษัทจะตองสงหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ตาม วัน เวลาท่ีกําหนด ท่ีหนวย 

งานทดสอบ หรือ กฟผ.  โดยสงรุนละ 15 หลอด 

5. การทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตตามมาตรฐาน 

5.1. มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตปจจุบันดําเนินการทดสอบท่ีสถาบันไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส (สฟอ.) ตั้งอยูบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จะใชหลักการ

เทียบเทามาตรฐานของประเทศญี่ปุน และเทียบเทากับมาตรฐานสากล 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตท่ีจะทําการทดสอบนี้ กําหนด

ข้ึนโดยใชเอกสารมาตรฐานตอไปนี้เปนแนวทาง 

 มอก. 2233-2548 (หลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางท่ัวไป) 

 มอก. 2310-2556 หลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางท่ัวไป : คุณลักษณะท่ี

ตองการดานประสิทธิภาพพลังงาน 

 มอก. 623-2529 (วิธีวัดฟลักซการสองสวางของหลอดฟลูออเรสเซนตและหลอดอินแคน

เดสเซนต) 

 ขอกําหนดของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

5.2. เง่ือนไขการทดสอบ / วิธีการทดสอบ 

5.2.1. ทดสอบคาเริ่มตน 

5.2.1.1. การจัดวาง 

- ใชหลอดตัวอยางทดสอบท้ังหมดจํานวน 15 หลอด 

- วางหลอดใหฐานหลอดตั้งข้ึน (base-up position) 

5.2.1.2. ภาวะทดสอบ 

- ทดสอบในท่ีซ่ึงมีอากาศนิ่ง อุณหภูมิโดยรอบ 25 ±1°C  

- ทําการบมหลอดเปนเวลา 100 ชั่วโมงติดตอกันในสภาพการทํางานปกติ 

- เม่ือหลอดมีเสถียรภาพดีแลว แรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟตองเปลี่ยนแปลง

ไมเกิน 5% แตในขณะวัดคาตาง ๆ แรงดันไฟฟาดังกลาวตองเปลี่ยนแปลงไม

เกิน 0.2% 

5.2.2. การวัดคาเริ่มตน 

หลังจากหลอดมีเสถียรภาพดีแลว ใหทําการวัดคาเริ่มตนของหลอดท้ัง 15 หลอด 
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- คากําลังไฟฟาเริ่มตน (วัตต)   

- คาฟลักซการสองสวางของหลอดเริ่มตน (ลูเมน) ตาม มอก.623-2529  

5.2.3. ผลการทดสอบและเกณฑการตัดสิน 

1) คากําลังไฟฟาเร่ิมตน (วัตต) ของแตละหลอด ตองไมเกินรอยละ 115 ของกําลังไฟฟา

ที่กําหนด  ทั้งนี้สูงกวาไดไมเกิน 4 หลอด 

2) คาฟลักซการสองสวางเร่ิมตน ของแตละหลอด ตองไมนอยกวา 90% ของคาฟลักซ

การสองสวางที่กําหนด ทัง้นี้ต่าํกวาไดไมเกิน4 หลอด 

คาฟลั๊กซการสองสวางเร่ิมตน (%) = ลูเมนเร่ิมตนที่วัดได x 100 

                             ลูเมนทีกํ่าหนด 

3) คาประสทิธิภาพลูเมนตอวัตตข้ันต ำเฉลี่ย ตองไมต่ํากวาเกณฑทีกํ่าหนด 

  คาประสทิธิภาพลูเมนตอวัตต        = คาลูเมนเร่ิมตน 

   (ของแตละหลอด)            คากําลังไฟฟาเร่ิมตน 

จากนั้นนําคาประสิทธิภาพของหลอดทั้ง 15 หลอดมาหาคาเฉลี่ย ทั้งนี้หากหากมีหลอดที่

ขาดหรือเสียหายในระหวางการทดสอบไมตองนํามาเฉลี่ย 

5.2.4. การทดสอบอายุการใชงานและคาดํารงลูเมน (จํานวนหลอดตัวอยาง 10 หลอด) 

5.2.4.1. การจัดวาง 

- ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจํานวน 10 หลอด จากหลอดท่ีผานการยอมรับ

ในการทดสอบคาเริ่มตน 

- วางหลอดใหฐานหลอดตั้งข้ึน (base – up position) 

5.2.4.2. ภาวะการทดสอบ 

- ตองใหหลอดทํางานท่ีอุณหภูมิโดยรอบอยูระหวาง 15 องศาเซลเซียส 

ถึง 40 องศาเซลเซียส ตองหลีกเลี่ยงลมผานท่ีมากเกินไป และหลอด

ตองไมสั่นสะเทือนอยางรุนแรง หรือฉับพลัน 

- แรงดันไฟฟาทดสอบตองเปนแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดโดยมีคา

คลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ ±2 ในกรณีท่ี กําหนดเปนพิสัยแรงดันไฟฟา 

การทดสอบตองใชคาเฉลี่ย 

5.2.4.3. วิธีทดสอบ 

- ในการทดสอบคาดํารงลูเมนและอายุการใชงานของหลอด ตองปด

สวิตช (off) 8 ครั้ง ในทุกๆ 24 ชั่วโมงชวงระยะเวลาปดสวิตชตองอยู

ระหวาง 10 นาที ถึง 15 นาที และชวงระยะเวลาการเปดสวิตช (on) 

ตองใชอยางนอย 10 นาที 
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- ดําเนินการทดสอบอายุการใชงานเปนเวลา 2,000 ชั่วโมง นําหลอดมา

ทําการวัดคาลูเมน และคํานวณคาดํารงลูเมน 

- ถามีหลอดเสียหายโดยอุบัติเหตุ และ/หรือทํางานในวงจรท่ีมีภาวะไม

ถูกตองกอนท่ีจะสิ้นสุดการทดสอบอายุการใชงาน ใหเปลี่ยนหลอด

ทดสอบใหมได และใชผลการทดสอบอายุการใชงานของหลอดท่ีเปลี่ยน

ใหมนี้แทนหลอดดังกลาว 

5.2.4.4. ผลการทดสอบและเกณฑการตัดสิน 

- หลอดตองมีอายุการใชงาน 2,000 ชั่วโมง    และคาดํารงลูเมนของหลอด

หลังการใชงาน 2,000    ชั่วโมง ตองไมนอยกวารอยละ 80 

คาดํารงลูเมนท่ี 2,000 ชม.  =  คาลูเมนท่ีวัดไดหลังอายุการใชงาน 2,000 ชม. X 100 

    คาลูเมนเริ่มตนกอนทดสอบอายุการใชงาน 

- คาดํารงลูเมนของหลอดต่ํากวารอยละ 80 ไดไมเกิน 2 หลอดจึงจะถือวา

หลอดรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

5.3. เกณฑตัดสินผลการทดสอบ 

5.3.1. หลอดตัวอยางทดสอบตองเปนไปตามการทดสอบคาเริ่มตน และการทดสอบอายุการใชงาน

และคาดํารงลูเมนทุกขอ จึงจะถือวาหลอดรุนนั้นผานการทดสอบและเปนไปตามขอกําหนด

ของโครงการ 

5.3.2. การนับจํานวนหลอดท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดขอใดขอหนึ่งถาเปนหลอดเดียวกันท่ีไม

เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดรายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการใหนับเปนหนึ่งหลอด 

5.4. เกณฑระดับประสิทธิภาพลูเมนตอวัตตข้ันต่ํา 

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตรุนท่ีผานการทดสอบ และจะไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

ระดับดีมาก (เบอร 5) นั้น จะตองมีคาประสิทธิภาพลูเมนตอวัตตข้ันต่ํา ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4 มาตรฐานเกณฑพลังงาน 

ขนาดวัตต 

ประสิทธิภาพลูเมนตอวัตตข้ันต่ํา 

อุณหภูมิสีนอยกวาหรือเทากับ 

4,400 K 

ประสิทธิภาพลูเมนตอวัตตข้ันต่ํา 

อุณหภูมิสีมากกวา 4,400 K 

5  ถึง  8 53 53 

  9  ถึง  14 60 60 

15  ถึง  20 65 62 

21  ถึง  24 65 62 

25  ถึง  60 72 72 

ตารางท่ี 5 สรุปข้ันตอนการทดสอบและเกณฑการตัดสิน 

ลําดับ การทดสอบ เกณฑกําหนด เกณฑตัดสิน 

1. ทดสอบคาเริ่มตน ตัวอยาง 15 หลอด  

1.1 บมหลอด 100 ชั่วโมง 100 ชั่วโมง  

1.2 คากําลังไฟฟาเริ่มตน (W)   

1.3 คํานวณคากําลังไฟฟาเริ่มตน (%) 
≤ 115 % 

ของกําลังไฟฟาท่ีกําหนด 
สูงกวาไดไมเกิน 4 หลอด 

1.4 คาฟลั๊กซการสองสวางเริ่มตน (ลูเมน)   

1.5 คํานวณคาฟลั๊กซการสองสวางเริ่มตน (%) 
≥ 90 % ของคาฟลั๊ก 

การสองสวางท่ีกําหนด 
ต่ํากวาไดไมเกิน 4 หลอด 

*1.6 

 

 

คํานวณคาประสิทธิภาพพลังงานเฉลี่ย (ลูเมน/วัตต) 

                   5 ถึง 8 W 

                  9 ถึง 14 W 

                 15 ถึง20 W 

                 21 ถึง 24 W 

                 25 ถึง 60 W 

วอรมไวต/ คูลไวต ,เดยไลต 

53 / 53 

60 / 60  

65 / 62 

65 / 62 

72 / 72 

 

 

2. ทดสอบอายุการใชงานและคาดํารงลูเมน ตัวอยาง 10 หลอด  

2.1 ทดสอบอายุการใชงาน 2,000 ชั่วโมง 2,000 ชั่วโมง  

2.2 คาลูเมนท่ี 2,000 ชั่วโมง   

2.3 คํานวณคาดํารงลูเมน ≥ 80% ต่ํากวาไดไมเกิน 2 หลอด 
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หมายเหต ุ

- หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ท่ีเขารวมโครงการจะตองผานการทดสอบ และรับรองดานความปลอดภัย

ตามมอก. 2234-2557 และมอก. 1955-2551 โดยบริษัทจะตองแสดงหลักฐานเอกสารโดยสมบูรณครบถวน 

- หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตดังกลาว ตองเปนแบบท่ีใชบัลลาสตอิเลกทรอนิกส  โดยจะเปนแบบ Integral 

Screw-Base Unit  หรือ Modular Screw-Base CFL ก็ได (บัลลาสตแบบแกนเหล็กไมสามารถทดสอบได   

เนื่องจากเครื่องทดสอบใชแรงดันไฟฟากระแสตรงในการจุดหลอด) และมีอายุการใชงานท่ีกําหนดไมนอย

กวา 6,000 ชั่วโมง 

- ตลอดการทดสอบคาเริ่มตน และ อายุการใชงานกับคาดํารงลูเมน  ใหใชคาแรงดันไฟฟาทดสอบตามท่ี

ผูเขารวมโครงการกําหนด  เพ่ือใหสอดคลองกับคาอางอิงตางๆท่ีระบุมา อาทิเชน คากําลังไฟฟาท่ีกําหนด 

คาลูเมนท่ีกําหนด และอายุการใชงานท่ีกําหนด ท้ังนี้เพราะคาเหลานี้ผูผลิตกําหนดคาเหลานี้จากคาแรงดันท่ี

ผูผลิตทดสอบเอง หากจะนํามาเปรียบเทียบกันก็ควรใชตัวแปรในการทดสอบเดียวกัน 

- หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ท่ีเขารวมโครงการจะตองผานการทดสอบอายุการใชงานและสงรายงานการ

ทดสอบอายุการใชงาน (Type Test) เพ่ือรับรองอายุการใชงานตามท่ีระบุขางบรรจุภัณฑ 

6. การกําหนดระดับประสิทธิภาพ  

 กฟผ. กําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงานหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตเปน 4 ระดับ ตั้งแต เบอร 5, เบอร 

5 , เบอร 5  และ เบอร 5  โดย“หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตมีประสิทธิภาพพลังงานสูง 

ตามจํานวนดาวท่ีไดรับสูงสุดท่ี 3 ดาว” 

•เกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ป ค.ศ. 2019 (เริ่มใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562) 

ตารางท่ี 6 เกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

กําลังไฟฟา (วัตต) 
คาประสิทธิภาพ (ลูเมน/วัตต) 

เบอร 5 เบอร 5  เบอร 5  เบอร 5  

5-8  53-56 57-60 61-64 > 65 

9 -14  60-63 64-67 68-71 > 72 

15 – 24 (อุณหภูมิสี< 4,400K) 65-68 69-72 73-76 > 77 

15 – 24 (อุณหภูมิสี> 4,400K) 62-65 66-69 70-73 > 74 

25 – 70  72-75 76-79 80-83 > 84 
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7. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน  

7.1 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานมี 4 รูปแบบ โดยแบงตามระดับประสิทธิภาพพลังงานตั้งแต 

เบอร 5, เบอร 5 , เบอร 5  และเบอร 5  

 

รูปท่ี 2 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

  รายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานมีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 รายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

(ขนาดจริง : กวาง 35 มม.  สูง 43 มม.) 

  

1 

2 

3 
4 

6 

5 
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 ตําแหนงท่ี 1 แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไดรับ 

 แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพพลังงานตั้งแต เบอร 5, เบอร 5 , เบอร 5  

และ เบอร 5  หากหลอดไฟฟาไดระดับประสิทธิภาพพลังงานใด ลูกศรจะชี้ไป

ยังชองท่ีระบุระดับเบอร 5 หรือสัญลักษณรูป  ตั้งแต 1-3 ดาว  

ตําแหนงท่ี 2 ประเภท ระบุผลิตภัณฑ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 

ตําแหนงท่ี 3 คาไฟฟา XXX  (บาท/ป) แสดงเพ่ือใชในการประมาณคาไฟฟาท่ีใชหลอดไฟฟาตอป โดย

สามารถนําไปเปรียบเทียบคาไฟฟากับรุนอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดใกลเคียงกันได  

ตําแหนงท่ี 4 คาประสิทธิภาพ XX.XX (ลูเมน/วัตต)ใชเปรียบเทียบกับรุนท่ีมีขนาดใกลเคียงกันในการ

เลือกซ้ือ 

ตําแหนงท่ี 5 ขอมูลของผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองฉลากฯ  
- ยี่หอ  XXXX 
- รุน XXXX 
- ขนาด XXXX (วัตต)   

ตําแหนงท่ี 6 เว็บไซต โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 แสดงขอมูลผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรอง

ฉลากประหยดัไฟฟาเบอร 5 และขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ 

 หมายเหตุ  - คาพลังงานไฟฟาท่ีใชขนาด (วัตต) ไดจากการทดสอบ 

   คาไฟฟา (บาท/ป) คํานวณได ดังนี้ 

   ใชพลังงานไฟฟา (หนวย/ป) x อัตราคาไฟฟาเฉลี่ย (บาท/หนวย) 

- โดยจากผลการศึกษามีการใชงานหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตวันละ 8 ชั่วโมง 
- หลอดไฟฟา ใชไฟฟา A วัตต (W) 
- ใน 1 วัน ใชคาพลังงานไฟฟา 8×A Wh 
- ดังนั้น ใน 1 ป ใชพลังงานไฟฟา = 365 วัน × 8 A / 1,000 kWh 
- คาไฟฟาท่ีใชใน 1 ป = 365 วัน × 8 × A / 1,000 kWh × 3.96 บาท 
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7.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ 

  บริษัทจะตองติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ บนกลองผลิตภัณฑ  โดยสามารถเห็นขอมูลบน

ฉลากไดอยางชัดเจน กลองละ 1 ดวงดังแสดงในรูป 

 

 

 

รูปท่ี 4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 

8. การสุมทดสอบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตที่ไดรับฉลากแสดงระดับประสทิธิภาพพลังงาน 

 หลังจากหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานออกจําหนายสูตลาด 

กฟผ. จะดําเนินการสุมทดสอบ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตตัวหลักหรือตัวเทียบรุนในกลุมเดียวกัน ท่ีติดฉลากฯ 

เพ่ือนํากลับมาทดสอบท่ีหนวยงานทดสอบ ในท่ีนี้ คือ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (สฟอ.) วายังคงระดับ

ประสิทธิภาพตามท่ี กฟผ. รับรอง นอกจากนี้ยังเปนการคุมครองผูบริโภคดวย ซ่ึง กฟผ. จะสุมทดสอบจากรานคา

ปลีกรุนละ 1 ชุดตัวอยาง โดยผูเขารวมโครงการฯ เปนผูรับภาระคาตัวอยางท่ีใชในการสุมทดสอบ และสําหรับ 

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต เครื่องหมายการคาใด ท่ีไมสามารถหาซ้ือไดจากรานคาปลีก ผูเขารวม

โครงการฯ ตองแจงรายช่ือตัวแทนจําหนายเพ่ือให กฟผ. สามารถดําเนินการจัดซ้ือได หากไมสามารถจัดซ้ือ

จากตัวแทนจําหนายได กฟผ. จะสุมตัวอยางรุนดังกลาวจากโรงงานผูผลิต/นําเขา โดยไมแจงวัน-เวลาใหทราบ 

และหากไมพบการผลิตในรุนดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการเชนนี้อีก 2 ครั้งภายในปนั้นๆ หากยังไมพบการผลิต 

กฟผ. จะยุติการใหฉลากฯ โดยถือวาเครื่องหมายการคา และรุนนั้นๆ ไดยกเลิกการผลิต ใหผูเขารวมโครงการฯ 

ทําหนังสือแจงยกเลิกการผลิตมายัง กฟผ. และ กฟผ. จะสุมตัวอยางรุนท่ีมีขนาดใกลเคียงท่ีไดรับฉลากฯ จาก

โรงงานผูผลิต/นําเขา มาทดสอบที่หนวยงานทดสอบ (สฟอ.) และหากมีการเปลี่ยนแปลงหนวยงานทดสอบจะแจง

ใหทราบภายหลัง  

8.1 ข้ันตอนการดําเนินการสุมทดสอบ 

8.1.1 กฟผ. คัดเลือกตัวอยางจากการขอฉลากยอนหลัง 1 ป จาก 

- รุนท่ีมีการขอฉลากฯ สูงสุด 

- รุนท่ีมีการโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพ วิทยุและโทรทัศน 

- รุนท่ีไมผานการสุมทดสอบในปท่ีผานมา 
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- รุนท่ีนําเทคโนโลยใีหม มาปรับปรุงกระบวนการผลิต 

8.1.2 กฟผ. สุมซ้ือตัวอยางจากรานคา 1 ตัวอยาง  

-  ผูเขารวมโครงการฯ รับภาระคาตัวอยาง 

-  กฟผ. รับภาระคาทดสอบ 

8.1.3 กฟผ. สงตัวอยางทดสอบ ณ หนวยงานทดสอบ ในท่ีนี้ คือ สถาบันไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

8.1.4 กฟผ. พิจารณาผลสุมทดสอบ ดังนี้  

- หากผานการสุมทดสอบ กฟผ. แจงผลใหผูเขารวมโครงการฯ รับทราบและแจงรับ

ตัวอยางคืนท่ี กฟผ. สํานักงานใหญ หรือหนวยงานทดสอบ (กรณีผูเขารวมโครงการฯ 

ชําระคาตัวอยางแลว) 

- หากไมผานการสุมทดสอบ กฟผ. แจงผลทดสอบใหผูเขารวมโครงการฯ รับทราบ และ

แจงรับตัวอยางคืนท่ี กฟผ. สํานักงานใหญ หรือหนวยงานทดสอบ (กรณีผูเขารวม

โครงการฯ ชําระคาตัวอยางแลว) โดยใหผูเขารวมโครงการฯ พิจารณาวาจะตอบรับ

ผลทดสอบหรือไม กลาวคือ 

- ตอบรับผลทดสอบท่ีไมผานการสุมทดสอบ เปลี่ยนคาหนาฉลาก หรือแจงยกเลิกการ

ผลิต 

- หรือให กฟผ. ดําเนินการสุมตัวอยางจากโรงงานผูผลิต/นําเขา หรือคลังสินคาอีก 1 

หรือ 2 ชุดตัวอยาง (ตองมีตัวอยางไมนอยกวา 30 ชุดตัวอยาง) โดยผู เขารวม

โครงการฯ เปนผูกําหนดจํานวนตัวอยาง เพ่ือทําการทดสอบและหาคาเฉลี่ย (คา

ทดสอบและคาตัวอยางผูเขารวมโครงการฯ เปนผูรับภาระ) ผูเขารวมโครงการฯ ตอง

ตอบรับการสุมตัวอยางเพ่ิมเติมแก กฟผ. ภายใน 7 วันทําการ หลังจากไดรับหนังสือ

แจงผลการสุมทดสอบจาก กฟผ. และผูเขารวมโครงการฯ ตองมีสินคาให กฟผ. สุม

กลับภายใน 30 วัน   

- หากผลทดสอบเฉลี่ยผานการสุมทดสอบ กฟผ. แจงผลใหผูเขารวม

โครงการฯ รับทราบ และแจงรับตัวอยางสุมโรงงาน คืนท่ีหนวยงาน

ทดสอบ 

- หากผลทดสอบเฉลี่ยไมผานการสุมทดสอบ กฟผ. แจงผลใหผูเขารวม

โครงการฯ รับทราบ และแจงรับตัวอยางสุมโรงงาน คืนท่ีหนวยงาน

ทดสอบ พรอมท้ังแจงมาตรการแกผูเขารวมโครงการฯ ตองปฏิบัติตาม

มาตรการกรณีไมผานการสุมทดสอบ 
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8.1.5 กฟผ. เผยแพรขอมูลการสุมทดสอบ http://labelno5.egat.co.th 

 8.2 การพิจารณาผลตามเกณฑการสุมทดสอบ 

 เกณฑการสุมทดสอบคาประสิทธิภาพ (ลูเมน/วัตต) จะตองเปลี่ยนแปลงไมต่ํากวารอยละ 95  (-5%) 

จากคาผลทดสอบท่ีแสดงอยูหนาฉลากฯ 

ตารางท่ี 7 เกณฑการสุมทดสอบ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 

การทดสอบ เกณฑผานการสุมทดสอบ 

คาประสิทธิภาพ 

(ลูเมน/วัตต) 

ไมต่ํากวารอยละ 95  

จากคาประสิทธิภาพท่ีระบุหนาฉลากฯ 

8.2.1 ประเมินผลการสุมทดสอบ 

- ผลทดสอบจะตองผานตามหัวขอการทดสอบ จึงจะถือวาผานเกณฑการสุมทดสอบ 

- หากรุนท่ีถูกสุมทดสอบประสิทธิภาพ เปนรุนท่ีขอฉลากฯ แบบเทียบรุน เปนตัวหลักหรือตัว

เทียบรุน ให ถือวาทุกรุนท่ีขอเทียบรุนในกลุมเดียวกันท้ังหมด มีผลการสุมทดสอบ

ประสิทธิภาพเชนเดียวกัน 

8.3 มาตรการกรณีไมผานการสุมทดสอบ ผูเขารวมโครงการฯ ตองปฎิบัติ ดังนี้ 

 8.3.1 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบแรก) ตองปฏิบัติ ดังนี้ 

  8.3.1.1 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือใหสุมตัวอยางเพ่ิมเติม 

1. ผูเขารวมโครงการฯ ตอบรับแบบฟอรมยืนยันการซ้ือคืนผลิตภัณฑเบอร 5 และยืนยัน

การยอมรับผลการสุมทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑเบอร 5ภายใน 7 วันทําการ นับ

จากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กฟผ. และยืนยันความพรอมให กฟผ. สุมตัวอยางจาก

โรงงาน โดยระบุวันเวลาใหชัดเจน  

2. ผูเขารวมโครงการฯ ตองจัดเตรียมตัวอยางไว จํานวน 30 ชุดตัวอยาง/รุน เพ่ือให 

กฟผ. เลือกสุมตัวอยางจํานวนรุนละ 1 หรือ 2 ชุดตัวอยางโดยผูเขารวมโครงการฯ 

เปนผูรับภาระคาทดสอบสุมตัวอยางเพ่ิมเติม 

3. ผูเขารวมโครงการฯ ตองซ้ือตัวอยาง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากทองตลาดกลับคืนในราคาท่ี 

กฟผ. ซ้ือมา โดยหนวยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจงหนี้ 

เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ ดําเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับ

เอกสารใบแจงหนี้ และนําใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอยางท่ีหนวยงานคลังพัสดุและ

จัดหาในประเทศภายใน 15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพนระยะเวลาดังกลาว 

กฟผ. จะงดการจายฉลากฯ รุนอ่ืน ๆ และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ 
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สําหรับรุนใหม และ กฟผ. จะทําหนังสือแจงใหมารับตัวอยางคืนภายใน 30 วัน นับ

จากวันท่ีรับหนังสือ หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการจําหนายตาม

ระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 26 วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

  8.3.1.2 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือเปล่ียนคาหนาฉลาก 

1. หากผูเขารวมโครงการฯ ตองการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ตาม

เกณฑท่ีทดสอบไดจริง ตามท่ีไดแจงยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอให

ผูเขารวมโครงการฯ ดําเนินการติดตอกองสงเสริมประสิทธภิาพอุปกรณไฟฟา (กสอ-

ย.) ฝายบริหารดานการใชไฟฟาและกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือ กฟผ. จะไดดําเนินการ

ปรับคาหนาฉลากฯ ตามจริงของรุนดังกลาวตอไป 

2. กรณีเปลี่ยนคาหนาฉลากฯ ใหผูเขารวมโครงการฯ ตรวจสอบขอมูลเอกสาร, แคตตา

ล็อค ท่ีเก่ียวของโดยแกไขใหถูกตองตามผลทดสอบท่ีไดรับ และแจงรายละเอียด

เพ่ือให กฟผ. ตรวจสอบ 

3. ขอใหผูเขารวมโครงการฯ สงคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีมีอยู

ท้ังหมดให กฟผ.  

4. ผูเขารวมโครงการฯ ตองซ้ือตัวอยาง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากทองตลาดกลับคืนในราคาท่ี 

กฟผ. ซ้ือมา โดยหนวยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจงหนี้ 

เพ่ือใหบริษัทดําเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับเอกสารใบแจงหนี้ 

และนําใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอยางท่ีหนวยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศ

ภายใน 15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะงดการ

จายฉลากฯ รุนอ่ืนๆ และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุนใหม และ 

กฟผ. จะทําหนังสือแจงใหมารับตัวอยางคืนภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีรับหนังสือ 

หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการจําหนายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 

26 วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

  8.3.1.3 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือยกเลิกการเขารวมโครงการฯ 

1. ผูเขารวมโครงการฯตองตอบรับผลการทดสอบ ไมขอใชสิทธิ์การสุมตัวอยางจาก

โรงงาน (สุมรอบ 2) และถือวาผลการทดสอบรอบแรก (สุมจากทองตลาด) เปนท่ีสิ้นสุด 

2. ยุติการเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ในรุนดังกลาวโดยไมสามารถ

ดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการสงทดสอบการติดฉลากเบอร 5 และอ่ืนๆ ท้ังหมดเปน

เวลา 1 ป  
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3. ขอใหผูเขารวมโครงการฯ สงคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีมีอยู

ท้ังหมดให กฟผ.  

4. ผูเขารวมโครงการฯ ตองซ้ือตัวอยาง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากทองตลาดกลับคืนในราคาท่ี 

กฟผ. ซ้ือมา โดยหนวยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจงหนี้ 

เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ ดําเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับ

เอกสารใบแจงหนี้ และนําใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอยางท่ีหนวยงานคลังพัสดุและ

จัดหาในประเทศภายใน 15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพนระยะเวลาดังกลาว 

กฟผ. จะงดการจายฉลากฯ รุนอ่ืน ๆ และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ 

สําหรับรุนใหม และ กฟผ. จะทําหนังสือแจงใหมารับตัวอยางคืนภายใน 30 วัน นับ

จากวันท่ีรับหนังสือ หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการจําหนายตาม

ระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 26 วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

8.3.2 กรณีไมผานการสุมทดสอบ (รอบสอง) ตองปฏิบัติ ดังนี้ 

  8.3.2.1 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบสอง) เพ่ือเปล่ียนคาหนาฉลาก 

1. หากผูเขารวมโครงการฯ ตองการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ตาม

เกณฑท่ีทดสอบไดจริง ตามท่ีไดแจงยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอให

ผูเขารวมโครงการฯ ดําเนินการติดตอกองสงเสริมประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา (กสอ-ย.) 

ฝายบริหารดานการใชไฟฟาและกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือ กฟผ. จะไดดําเนินการปรับ

คาหนาฉลากฯ ตามจริงของรุนดังกลาวตอไป 

2. กรณีเปลี่ยนคาหนาฉลากฯใหผูเขารวมโครงการฯ ตรวจสอบขอมูลเอกสาร, แคตตา

ล็อค ท่ีเก่ียวของโดยแกไขใหถูกตองตามผลทดสอบท่ีไดรับ และแจงรายละเอียด

เพ่ือให กฟผ. ตรวจสอบ 

3. ขอใหผูเขารวมโครงการฯ สงคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีมีอยู

ท้ังหมดให กฟผ.  

  8.3.2.2 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบสอง) เพ่ือยกเลิกการเขารวมโครงการฯ 

1. ยุติการเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ในรุนดังกลาวโดยไมสามารถ

ดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการสงทดสอบการติดฉลากเบอร 5 และอ่ืนๆ ท้ังหมดเปน

เวลา 1 ป 

2. ขอใหผูเขารวมโครงการฯ สงคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีมีอยู

ท้ังหมดให กฟผ.  
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รูปท่ี 5 ข้ันตอนการสุมทดสอบประสิทธิภาพ 
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9. การโฆษณาประชาสัมพันธ  

 เพื ่อใหการดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของผูเขารวม

โครงการฯ เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ กลาวคือ ผูเขารวมโครงการฯ จะโฆษณาประชาสัมพันธโดย

อางอิงหรือใชขอมูลของโครงการฯ ไดเฉพาะผลิตภัณฑท่ีมีการผลิตและจําหนายสูตลาดประเทศไทยแลวเทานั้น 

ท้ังนี้เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของผูบริโภคและใหความเปนธรรมแกผูเขารวมโครงการฯ ท่ีเขารวมโครงการฯ กฟผ. 

จึงไดใหมีขอกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ดังนี้ 

9.1  เพ่ือเปนขอมูลวาผูเขารวมโครงการฯ ไดมีการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑออกสูตลาดในประเทศไทยจริง 

กฟผ. ขอใหผูเขารวมโครงการฯ ดําเนินการดังนี้ 

9.1.1  ผูเขารวมโครงการฯท่ีไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน จะตองดําเนินการผลิต

ผลิตภัณฑออกสูตลาดภายใน 2 เดือนหลังจากท่ีไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจาก 

กฟผ. โดยผูเขารวมโครงการฯ จะตองแจงแผนการผลิต และ/หรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ี

เก่ียวของท่ีเชื่อไดวามีการผลิตและจําหนายสูตลาดประเทศไทยจริง 

9.1.2  เพ่ือเปนการตรวจสอบวา ผูเขารวมโครงการฯ มีการผลิต และจําหนายผลิตภัณฑรุนดังกลาว 

กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผูแทนจําหนายท่ีผูเขารวมโครงการฯแจง

ไวจํานวน 3 รายเปนอยางนอยและผูแทนจําหนายจะตองสามารถสงผลิตภัณฑรุนนั้นๆ ให

กับกฟผ.ไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในดานการตลาด  

9.1.3 กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใชขอมูลท่ี กฟผ. เชื่อวาผลิตภัณฑรุนดังกลาวไมไดมีการผลิต

สําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

9.1.4 ผูเขารวมโครงการฯ ตองแจงขอมูลการประมาณการการผลิตผลิตภัณฑในแตละรุนและแจงรุนท่ี

มีแผนดําเนินการผลิตพรอมรุนท่ียกเลิกการผลิตให กฟผ. เปนรายป 

9.2  ผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําขอมูลของ กฟผ. ไปใชในการโฆษณา ประชาสัมพันธไดเฉพาะผลิตภัณฑ

ท่ีไดมีการผลิต/นําเขาและจําหนายในตลาดในประเทศไทย ตามท่ี กฟผ. ไดกําหนดไวในขอ 9.1 ขางตน

แลวเทานั้น 

9.3  ในกรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯ ไมไดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ ท่ีไดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ

พลังงานจาก กฟผ. ตามขอกําหนดหรือ ผูเขารวมโครงการฯไดมีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. 

จะแจงยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ของผลิตภัณฑรุนนั้นๆ โดยทางโทรสาร และ/หรือจดหมาย

ลงทะเบียนผูเขารวมโครงการฯจะตองดําเนินการดังนี้ 

 ผูเขารวมโครงการฯจะตองยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธของผลิตภัณฑรุนนั้นท่ี

อางอิงขอมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทางโทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ 
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และขอมูลอิเล็กทรอนิกสท้ังหมด ไมใหเผยแพรสูสาธารณะภายใน 2 วันนับจากวันท่ี กฟผ. แจง

โดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 

9.4  ในกรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯละเลยไมปฏิบัติตามขอ 9.3 หรือไดปฏิบัติตามขอ 9.3 แลวและไดมีการ

ดําเนินการเปนครั้งท่ี 2 กฟผ. จะดําเนินการดังตอไปนี้ 

  9.4.1  กฟผ. จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ของผูเขารวมโครงการฯ 

9.4.2  หากผูเขารวมโครงการฯ ยังโฆษณาประชาสัมพันธตอไป กฟผ. จะแจงประกาศในสื่อ,สิ่งพิมพ 

และเว็บไซต http://labelno5.egat.co.th เกี่ยวกับการยกเลิกการเขารวมโครงการฯ 

ตามท่ี กฟผ. เห็นสมควร 

9.5  ผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําขอมูลท่ีไดรับจาก กฟผ. ไปโฆษณาประชาสัมพันธได หากมีการอางอิงถึง

ฉลากฯ ในการประชาสัมพันธตองมีหมายเหตุเฉพาะรุนท่ีผานการรับรองโดย กฟผ. เทานั้น  

9.6   หามมีการโฆษณาประชาสัมพันธในลักษณะการเปรียบเทียบ และ/หรือใชขอความระบุวาเปนผูเขารวม

โครงการฯ ท่ีผลิตผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากผูเขารวมโครงการฯ 

ตางๆ ท่ีเขารวมโครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑอยูตลอดเวลา 

9.7   การนําภาพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไปจัดพิมพประกอบโฆษณา สามารถจัดทําไดโดยให

แสดงสวนประกอบท้ังหมดของฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุนพรอมขอมูลในฉลากฯ ใหใชไดเฉพาะ

กับผลิตภัณฑในรุนนั้นๆ เทานั้น 

9.8   การนําโลโก ตราสัญลักษณ กฟผ. และฉลากฯ ไปใช ตองไดรับการอนุญาตจาก กฟผ. 

  9.9 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีสามารถลงโฆษณาได 
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9.10  รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีสามารถแสดงบนกลองบรรจุภัณฑ ตองเปนฉลากฯ ท่ี

ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร 5 เทานั้น พิมพ 1 ส ีตัวอยาง เชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.11  รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไมสามารถลงโฆษณาได ตัวอยาง เชน 

 

 

 

 

 

 

กรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯ ไมปฏิบัติตามขอกําหนดของโครงการฯ ในดานการโฆษณาประชาสัมพันธ กฟผ. 

จะดําเนินการ ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 กฟผ. แจงเตือน เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ ปรับปรุงแกไข ในประเด็นดังกลาว 

ครั้งท่ี 2 กฟผ. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑรุนนั้นๆ เปนเวลา 1 ป โดยขอ

ฉลากฯ คืนท้ังหมด และหามโฆษณาประชาสัมพันธใดๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑรุนนั้น โดยอางอิง

ขอมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ ของ กฟผ. 

ครั้งท่ี 3 กฟผ. จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ของผูเขารวมโครงการฯ เปนเวลา 1 ป โดยยกเลิกฉลากฯ 

ทุกรุน และงดการเขารวมกิจกรรมใดๆ พรอมท้ังประกาศลงเว็บไซตของ กฟผ. ใหประชาชน

รับทราบ 

หมายเหตุ  หากผูเขารวมโครงการฯ (พิจารณาในนามผูรับจางผลิต ผูจางผลิต ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูจัด

จําหนายของเครื่องหมายการคานั้นๆ) กระทําการปลอม หรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ กฟผ. จะดําเนินการตามมาตรการครั้งท่ี 3 ทันที และดําเนินการ

ตามกฎหมาย 
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10. เคร่ืองหมายรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน  

กฟผ. ไดจดทะเบียนเครื่องหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน เปนเครื่องหมายซ่ึงเจาของ

เครื่องหมายใชรับรองคุณภาพสินคาหรือบริการผูอ่ืนวาคุณภาพหรือลักษณะของสินคาหรือบริการ  

 เครื่องหมายรับรองเม่ือจดทะเบียนแลวเจาของเครื่องหมายมีสิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะใชเครื่องหมายท่ีได

จดทะเบียนไว กรณีผู อ่ืนละเมิดในเครื่องหมาย เจาของมีสิทธิฟองรองและเรียกคาเสียหายได ถาผู อ่ืนนํา

เครื่องหมายไปจดทะเบียนซํ้าสามารถฟองใหเพิกถอนได ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานนี้มีการจด

ทะเบียนเครื่องหมายรับรองตอกระทรวงพาณิชย โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ 

ตั้งอยู เลขท่ี 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ  ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 เปน

ผูดําเนินการ 

 การจดทะเบียนแลวจะไดรับการคุมครอง 10 ป เม่ือครบกําหนดแลวสามารถตออายุไปไดคราวละ 10 ป

ผูประกอบการท่ีจะไดรับเครื่องหมายรับรองสินคา หรือผลิตภัณฑเบอร 5 จาก กฟผ. ไดจะตองมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑตอไปนี้ 

10.1   บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหนายผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด มีสิทธิท่ี

จะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไดจาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการอนุญาตท่ี

ไดใหเครื่องหมายรับรอง 

10.2  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานนี้ใชกับอุปกรณไฟฟาโดยอาจผลิตในประเทศหรือนําเขา

จากตางประเทศ และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเอกสารขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟา

เบอร 5  

10.3 การอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะตองเปนไปตามแบบและเง่ือนไขท่ีกําหนด

ตามบทบัญญัติของกฎหมายแหงประเทศไทยท่ีใชบังคับในขณะนั้น  และตามขอกําหนดของโครงการ

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 กฟผ. ซ่ึงกําหนดวิธีการควบคุมและปองกันการใชเครื่องหมายโดยมิชอบ  

ท้ังนี้ผูไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินคาในดานประโยชนท่ีมีตอการประหยัดพลังงานใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะ

สามารถกระทําได 

10.4   การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน การโฆษณาและการประชาสัมพันธตอเม่ือไดรับอนุญาต

จาก กฟผ. และปฏิบัติตามเง่ือนไขของขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ท่ีกําหนดไว

เทานั้น 

10.5  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะตองปรากฏท่ีตัวสินคาตามหลักเกณฑการติดฉลากแสดง

ระดับประสิทธิภาพพลังงาน โดยสามารถเห็นไดชัดเจนและตองใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ

พลังงานตามรูปแบบและสีท่ีกําหนดโดย กฟผ. เทานั้น 
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10.6   บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีไดรับอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะตองยินยอมให 

กฟผ. เขาตรวจสอบสถานท่ีไดเสมอ เพ่ือตรวจสอบวามีการใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน

อยางถูกตอง และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

10.7   การอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานอาจถูกเพิกถอนได หากผูไดรับอนุญาต

นําไปใชผิดไปจากขอบังคับนี้ หรือเม่ือ กฟผ. ไดรับการรองเรียนจากผูซ้ือสินคาหรือ กฟผ. ตรวจสอบ

ท้ังในดานคุณภาพและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

10.8 ผูท่ีกระทําการปลอมหรือเลียนแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของ กฟผ. ถือเปนความผิด

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกหรือท้ังจําท้ังปรับ กฟผ. จะ

ดําเนินการตามกฎหมายทางแพงและอาญาจนถึงท่ีสุด 
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11. หนวยงานและสถานที่ติดตอ  

11.1  ผูรับผิดชอบ  : กองสงเสริมประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา  

     ฝายบริหารดานการใชไฟฟาและกิจการเพ่ือสังคม  

     การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ 

11.2  สถานท่ีติดตอ    : เลขท่ี 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย  

     จังหวัดนนทบุรี 11130 

11.3  หมายเลขโทรศัพท   
  ขอกําหนดโครงการฯ  : 0 2436 4721 และ 0 2436 4725 
  งานทดสอบ           : 0 2436 4721 และ 0 2436 4796 
 งานฉลากฯ             :  0 2436 4722 และ 0 2436 4724 

 งานดานการตลาด   :  0 2436 4723 และ 0 2436 4726    

 งานสุมทดสอบ    : 0 2436 4713 และ 0 2436 4716 
11.4 หมายเลขโทรสาร    : 0 2436 4792  

12. เอกสารอางอิง  

1. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, “มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลอดคอมแพคฟลูออเรส

เซนตสําหรับใชในท่ีอยูอาศัย เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : ประสิทธิภาพพลังงาน เลขท่ี มอก. 2310-2556”, 

กระทรวงอุตสาหกรรม, กทม, 2556 
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ภาคผนวก 

แบบฟอรม กฟผ. 
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-   ตัวอยางหนังสือยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ  
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-   ตัวอยางหนังสือเขารวมโครงการฯ ขอทดสอบ (หนังสือบริษัท) 
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-   แบบแจงความจํานงเขารวมโครงการ (CFL–01) 
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-   แบบรายการขอมูลเพ่ือขอทดสอบ/ยื่นผลทดสอบ (CFL–02)   
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- ตัวอยางหนังสือตอบรับผลการทดสอบ (หนังสือบริษัท) 
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- แบบรายการตอบรับผลการทดสอบ (CFL-03)  
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