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โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  

เสื้อผาและผา 

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  

ป 2560 กฟผ. นอมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร รัชกาลที่ 9 ดานการประหยัด โดยรณรงคใหคนไทยใสเสื้อประหยัดพลังงานตามรอยพระราชปณิธานดาน

การประหยัด กฟผ. จึงไดดําเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เสื้อผาและผา ข้ึน  
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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

ใหตัดสินใจไดงายข้ึนอีกท้ังเปนการตอบสนองความตองการของประชาชน กฟผ. จึงปรับฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพพลังงานรูปแบบใหม กําหนดเริ่มติดฉลากฯ และวางจําหนายพรอมกันในเดือนมกราคม 2562  

1.2 วัตถุประสงค 

 โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 มุงรณรงคสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาอยางรูคุณคา มีประสิทธิภาพ 

และอยางยั่งยืน ดวยวัตถุประสงคในการดําเนินโครงการฯ ดังนี้ 

- รณรงคใหผูผลิต/ผูนําเขา ผลิตและนําเขาเสื้อผาและผาท่ีมีคุณภาพสูงและจําหนายในราคาท่ีเหมาะสม 

รวมท้ังผลักดันใหเกิดตลาดเสื้อผาและผาท่ีมีคุณภาพสูง 

- จูงใจและเสริมสรางทัศนคติการประหยัดไฟฟาแกประชาชน โดยใหความรูและสรางความเขาใจท่ีถูกตอง

เก่ียวกับการใชพลังงานไฟฟาอยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 

- เปนทางเลือกของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อผาและผาท่ีมีคุณภาพสูง สวมใสสบาย 

- สนับสนุนและแสวงหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ ดานการประหยัดไฟฟา รวมท้ังการบริหารการใช

ไฟฟาเพ่ือนําพลังงานไฟฟามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูบริโภค 

1.3 ประโยชนท่ีไดรับ 

- เปนการสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลรวมถึงการ

ประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 

- ประชาชนมีขอมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาและผาเพิ่มมากขึ้นโดยพิจารณาจากคาไฟฟา คา

ประสิทธิภาพ และราคา เปนตน 

- สามารถชวยลดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาลงมีการใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

- กอใหเกิดการพัฒนาการผลิตเสื้อผาและผาท่ีมีคุณภาพสูงในประเทศไทยมากข้ึน 

- การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด สูชั้นบรรยากาศ 

- ลดเงินตราออกตางประเทศและลดการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศในการผลิตไฟฟา 
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2. รายละเอียดการดําเนินโครงการที่ผานมา 

การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ผลิตภัณฑเสื้อผาและผา ไดมีการจัดการประชุมและ

กิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยไดรับความรวมมือจากบริษัทผูผลิต นําเขา และจัดจําหนายเสื้อผาและผา ซ่ึงในแตละ

การประชุมหรือกิจกรรมไดมีวาระสําคัญ ดังนี ้

วันท่ี 28 มิถุนายน 2560 พิจารณาและกําหนดขอบขายเสื้อผาท่ีสามารถเขารวมโครงการฯ 

มาตรฐานการทดสอบ เกณฑประสิทธิภาพพลังงาน รายละเอียดหนา

ฉลากฯ เบื้องตน และแผนงานการติดฉลากฯ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2560  พิจารณาเพ่ิมเติมมาตรฐานการทดสอบ และเกณฑประสิทธิภาพพลังงาน 

รูปแบบและตําแหนงการติดฉลากฯ กําหนดการพิธีลงนามความรวมมือ

(MOU)  

วันท่ี 20 กันยายน 2560  พิธีลงนามความรวมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

ผลิตภัณฑเสื้อผาระหวางผูประกอบการ กับ กฟผ. 

วันท่ี 15 มกราคม 2561 พิจารณาการเพ่ิมขอบขายผลิตภัณฑเสื้อ โดยเพ่ิมกางเกง และ กระโปรง 

และปรับชื่อโครงการเปน โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร  5 

ผลิตภัณฑเสื้อผา 

วันท่ี 31 มกราคม 2561 งานเปดตัวเสื้อผาเบอร 5 (Magic Cloth No. 5) เพ่ือเปนกิจกรรมในการ

สงเสริมทางการตลาดใหกับผูประกอบการ 

วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561  พิจารณาการเพ่ิมขอบขายผา เกณฑการตานการข้ึนขน/เม็ด แผนการ

ดําเนินงานเบอร 5 และการติดฉลากบนมวนผา 

ซ่ึงขณะนี้โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ผลิตภัณฑเสื้อผาและผา ยังคงดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง 
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3. ข้ันตอนการขอเขารวมโครงการ 

 
รูปท่ี 1 ข้ันตอนการขอเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เสื้อผาและผา 
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3.1 ยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ 

ผูผลิต/ผูนําเขา และ/หรือผูจัดจําหนายท่ีประสงคเขารวมโครงการฯ ตองยืนยัน/ยอมรับขอกําหนด

โครงการฯ โดยผูมีอํานาจลงนามหรือผูไดรับมอบอํานาจลงนามพรอมประทับตราบริษัท ในหนังสือยืนยัน/

ยอมรับขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เสื้อผาและผา และสงกลับท่ีกองสงเสริม

ประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา ฝายบริหารดานการใชไฟฟาและกิจการเพ่ือสังคม กฟผ. สํานักงานใหญ ท้ังนี้ 

หนังสือยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เสื้อผาและผา มีผลบังคับใช 2 ป

ปฏิทิน หรือจนกวาจะมีการแกไขขอกําหนดโครงการฯ 

3.2 การสงทดสอบ 

ผูเขารวมโครงการฯ ตองลงทะเบียน ระบบออนไลน : ระบบฐานขอมูลโครงการฉลากประหยัดไฟฟา

เบอร 5 ผานทางเว็บไซต http://no5label.egat.co.th/app_lbno5/public/user_login หรือ

ผานทางเว็บไซต http://labelno5.egat.co.th ผูเขารวมโครงการฯ จะตองกรอกขอมูลบริษัทฯ 

และขอมูลผลิตภัณฑเส้ือผาและผา ตามรุนท่ีตองการขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

เปนไปตามคูมือการใชงานระบบฯ ระบบครอบคลุมการยื่นและแจงขอมูล/เอกสารท้ังในการรับรอง

ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของผลิตภัณฑเสื้อผาและผา (งานทดสอบ, งานฉลากฯ และงาน

สุมทดสอบประสิทธิภาพ) โดยในการรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของผลิตภัณฑ

เสื้อผาและผา กฟผ. พิจารณาจากรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน ซ่ึงไดมาจาก 2 กรณี 

ดังนี้ 

3.2ก กรณีไมมีผลการทดสอบ ผูเขารวมโครงการฯ จะตองจัดสงตัวอยางเสื้อผาและผาพรอมกับ 

ใบอนุญาตตามมาตรฐาน CoolMode และเอกสารประกอบ เพ่ือให กฟผ. ออกใบนําสง

ผลิตภัณฑ เพ่ือทดสอบให กับหองปฏิบัติการท่ี  กฟผ. กําหนด ดําเนินการทดสอบคา

ประสิทธิภาพตอไป กรณีผูผลิตในประเทศ กฟผ. เปนผูรับภาระคาทดสอบ โดยรายละเอียด

การรับภาระคาใชจาย อ่ืนๆ แสดงดังขอท่ี 3.11 การรับภาระคาใชจาย 

   3.2ข  กรณีย่ืนผลการทดสอบ ผูเขารวมโครงการฯ มีผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานเสื้อผา

และผา เปนไปตามขอ 5.1 มาตรฐานการทดสอบ และทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบท่ี

ไดรับการรับรองตาม มอก. 17025 ฉบับปจจุบัน หรือหองปฏิบัติการทดสอบท่ี กฟผ. รับรอง 

ซ่ึงสามารถทดสอบตามขอกําหนดโครงการฯ ได ผูเขารวมโครงการฯ สามารถยื่นผลการ

ทดสอบท่ีมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ีแจงผลการทดสอบตามใบรายงานผลการทดสอบ

พรอมกับเอกสารประกอบ เพ่ือให กฟผ. ดําเนินการแจงผลทดสอบ ผูเขารวมโครงการฯ ตอง

แสดงรายละเอียดขอมูล และสงเอกสารประกอบ ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 เอกสารท่ีเก่ียวของในการเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

ลําดับ เอกสาร 
ผูผลิต 

และจําหนาย 
ผูนําเขา 

ผูรับจางผลิต 

(OEM) 

การสมัครเขารวมโครงการ 

1 หนังสือยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ✔ 

2 

ใบรับแจงประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (รง.2) หรือใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หรอืใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบ

กิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) หรือใบรับรองจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม* 

✔ - ✔ 

3 ใบทะเบียนภาษีมลูคาเพ่ิม (ภพ.20)* ✔ 

4 
หนังสือรับรองจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย)* 
✔ 

5 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา* ✔(ถามี) 

6 หนังสือมอบอํานาจ1 ✔(ถามี) 

 

หมายเหตุ1เอกสารยืนยนั/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ รวมท้ังเอกสารการขอสงทดสอบ การขอฉลากฯหรือเอกสารท่ียื่นกับ

โครงการฯ น้ัน ตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามหรือผูไดรับมอบอํานาจ กรณลีงนามโดยผูไดรบัมอบอํานาจบรษัิทตองสงหนังสือ

มอบอํานาจให กฟผ. ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมผูไดรบัมอบอํานาจ 

7 แบบฟอรมรูปถาย  ✔ 
8 เอกสารการข้ึนทะเบียน CoolMode ✔ 

หมายเหตุ  *เอกสารดังกลาว สงครั้งแรกท่ีเขาทดสอบและสงปละ 1 ครั้ง 

 

3.3 กฟผ. ตรวจสอบเอกสาร 

ในการสงเอกสารเสื้อผาและผา เขาทดสอบตองเปนไปตามขอ 4 การสงเพ่ือขอฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพพลังงาน พรอมพิจารณาการรับภาระคาใชจายเปนไปตามขอ 3.9 กฟผ. จะตรวจรายละเอียด

เอกสารวาครบถวนและถูกตองหรือไม หากไมครบถวนจะแจงกลับทางอีเมล 

3.4 กฟผ. กําหนดวันสงตัวอยางทดสอบเส้ือผาและผาท่ีหนวยงานทดสอบ (กรณีไมมีผลทดสอบ) 

หลังจาก ตรวจสอบวาเอกสารครบถวนและถูกตองเรียบรอยแลว กฟผ. จะนัดวันสงตัวอยางและวัน

ทดสอบเสื้อผาและผา ซ่ึงผูเขารวมโครงการฯ ตองดําเนินการสงตัวอยางเสื้อผาและผา ท่ีหนวยงานทดสอบ

รายละเอียดการสงเสื้อผาและผา เพ่ือเขารวมโครงการฯ เปนไปตามขอ 4 ซ่ึงวันท่ีสงตัวอยางทดสอบจะ

แสดงสถานะในระบบฯ และแจงกลับทางอีเมล 
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3.5 หนวยงานทดสอบดําเนินการทดสอบตามมาตรฐานท่ี กฟผ. กําหนด (กรณีไมมีผลทดสอบ) 

เม่ือหนวยงานทดสอบรับตัวอยางทดสอบเสื้อผาและผาไว จะตรวจสอบรายละเอียดเสื้อผาและผา ซ่ึง

รายละเอียดของตัวอยางทดสอบจะตองตรงกับรายละเอียดในเอกสารท่ีผู เขารวมโครงการฯ ยื่น

รายละเอียดและเอกสาร จากนั้น หนวยงานทดสอบดําเนินการทดสอบเสื้อผาและผาตามมาตรฐาน 

หลังจากการทดสอบแลวเสร็จ หนวยงานทดสอบจะสงผลทดสอบให กฟผ. 

3.6 กฟผ. แจงผลการทดสอบเส้ือผาและผาใหผูเขารวมโครงการฯ ทราบ 

กฟผ. จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจงผลการทดสอบพรอมระดับประสิทธิภาพใหผูเขารวมโครงการฯ 

ทราบ โดยการกําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงาน เปนไปตามขอ 6  

หมายเหตุ 

- กรณีผู เขารวมโครงการฯ เปนผูรับภาระคาใชจายทดสอบ ผู เขารวมโครงการฯ ตอง

ดําเนินการชําระเงินใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากไดรับใบแจงคาบริการทดสอบจาก 

หนวยงานทดสอบ หากยังไมชําระเงินท่ีหนวยงานทดสอบ กฟผ. จะยังไมแจงผลการทดสอบ

ใหกับผูเขารวมโครงการฯ และไมทดสอบเสื้อผาและผารุนอ่ืนดวย 

- กรณีเสื้อผาและผารุนท่ีทดสอบและไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานแลวมีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางท่ีมีผลตอคาประสิทธิภาพตองสงตัวอยางเสื้อผาและผาเพ่ือหาคา

ประสิทธิภาพใหม ในการทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไปพิจารณาผลการทดสอบเปนไปตามตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 การพิจารณาผลการทดสอบ กรณีเปลี่ยนโครงสราง 

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. 

แจงผลอยางเปนทางการหากพนกําหนดนี้ กฟผ. จะดําเนินการตามขอท่ี 3.9 การรับภาระคาใชจาย 

การตอบรบัผลทดสอบแบงเปน 2 กรณี คือ 

  กรณีท่ี 1 ผูเขารวมโครงการฯ รับผลทดสอบ 

ผูเขารวมโครงการฯ รับผลทดสอบและตองการติดฉลากฯ โดยยืนยันคาท่ีไดจากการทดสอบ

พรอมระบุคาท่ีตองการระบุหนาฉลากฯ โดยผูเขารวมโครงการฯ สามารถระบุคาหนาฉลากฯ 

ได ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 การระบุคาหนาฉลากฯ 

 

 

 

ขอ รายการ การระบุคาหนาฉลากฯ 

1 
Smoothness  

Appearance (เสื้อผา,ผา) 

- ตองไมเกินคาท่ีไดจากผลการทดสอบ 

- คาประสิทธิภาพท่ีระบุตองอยูในระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไดรับ 

  จากผลทดสอบจรงิ 

 
2 

Seam 

Smoothness  (เสื้อผา) 

3 
การตานการข้ึนขน/เม็ด 

(ผา) 
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  กรณีท่ี 2 ผูเขารวมโครงการฯ ไมรับผลทดสอบ 

ผูเขารวมโครงการฯ เลือกระบุไมยินดีรับผลการทดสอบ พรอมระบุสาเหตุท่ีไมรับผลการ

ทดสอบ 

หมายเหตุ : หากผูเขารวมโครงการฯ ไมตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนด กฟผ. 

สงวนสิทธิ์ในการรักษาสภาพผลการทดสอบนั้น ผูเขารวมโครงการฯ ไมสามารถใชผลการ

ทดสอบไดอีก และตองรับผิดชอบคาทดสอบตามขอ 3.9 

3.8 ขอปฏิบัติในการพิมพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานหลังจากผานการทดสอบ 

3.8.1  ผูเขารวมโครงการฯ สามารถเลือกโรงพิมพท่ีสะดวกตอการจัดพิมพฉลากฯ โดยดําเนินการข้ึน

ทะเบียนโรงพิมพใหม สามารถศึกษารายละเอียดขอกําหนดไดจาก “คูมือการข้ึนทะเบียนโรง

พิมพ” 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 และโรงพิมพจัดพิมพฉลาก

ฯ ฉบับจริงพรอมจัดสงตอไป3.8.2 หลังจากไดรับฉลากฯ ผูเขารวมโครงการฯ จะตองติด

ฉลากฯ เสื้อผาและผา ในรุนนั้นๆ ภายในระยะเวลา 2 เดือน  

3.8.3  ผูเขารวมโครงการฯ ตองติดฉลากฯ ในรุนท่ี กฟผ. รับรองใหตรงกับรุน และจะตองจัดทํา

เอกสาร สงเสริมการขาย และโฆษณาตอผูบริโภคในชื่อเดียวกัน โดยการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธเปนไปตามขอ 9 

3.8.4  การพิมพฉลากฯ เอง ทุกครั้งจะตองปฏิบัติตามขอ 3.8.1 b)  โดยสามารถพิมพไดอยาง

ตอเนื่อง แตหามพิมพเพ่ือนําไปกักตุน เนื่องจาก กฟผ. ตองเปลี่ยนหนาฉลากฯ ตามการ

เปลี่ยนแปลงของคาไฟฟา หรือดําเนินมาตรการตามผลการสุมกลับทดสอบ เปนตน หาก

เส้ือผาและผารุนใดไดหยุดพิมพฉลากฯ เกิน 2 ป จะยกเลิกการรับรองฉลากฯ ในรุนนั้นๆ 

3.9 การรับภาระคาใชจาย 

3.9.1 คาทดสอบประสิทธิภาพเส้ือผาและผา 

กฟผ. รับภาระคาทดสอบในกรณี ดังนี้ 

-  ผูเขารวมโครงการฯ ผูผลิตในประเทศ ท่ีดําเนินการสงทดสอบตัวอยางเสื้อผาและผา เพ่ือ

ทดสอบหาคาประสิทธิภาพครั้งแรกของรุนนั้นๆ ท้ังนี้ผูเขารวมโครงการฯ ตองสงเอกสาร

และดําเนินการตามขอกําหนดโครงการฯ โดยเสื้อผาและผารุนนั้นตองไดรับเอกสารการ

ข้ึนทะเบียน CoolMode เทานั้น 
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ผูเขารวมโครงการฯ รับภาระคาทดสอบในกรณี ดังนี้ 

- ผูนําเขา : รับภาระคาทดสอบเองท้ังหมด 

- ผูผลิตในประเทศ : รับภาระคาทดสอบในกรณีตอไปนี้ 

 กรณีผูเขารวมโครงการฯ ไมรับผลทดสอบ และตองการปรับปรุงเพ่ือสง

ทดสอบใหม ในรุนเดิม เนื่องจากการสงตัวอยางทดสอบเสื้อผาและผาครั้งแรก

ไมผานเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ หรือผานเกณฑระดับ

ประสิทธิภาพพลังงานแตไมพอใจผลทดสอบ ผูเขารวมโครงการฯ ตองรับภาระ

คาทดสอบของรุนเดิมในครั้งท่ี 2 ข้ึนไป เพ่ือชดเชยกับการทดสอบครั้งแรก 

 กรณีผู เขารวมโครงการฯ ไมรับผลทดสอบ และไมตองการปรับปรุงเพ่ือ

ทดสอบใหม ในรุนเดิม เนื่องจากการสงตัวอยางทดสอบเสื้อผาและผาครั้งแรก

ไมผานเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของโครงการฯ ผูเขารวมโครงการฯ 

ตองรับภาระคาทดสอบรุนอ่ืนชดเชยกับการทดสอบรุนเดิมท่ีไมรับผลการ

ทดสอบ 

 ผูเขารวมโครงการฯ ตองแจงยืนยันผลการทดสอบ และแจงจํานวนการขอฉลากฯ 

ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี กฟผ. แจงผลทดสอบอยางเปนทางการ หากพน

กําหนด หลังจากนั้นผูเขารวมโครงการฯ ไมสามารถใชผลการทดสอบดังกลาวได

อีก และตองรับผิดชอบคาทดสอบดวย 

 กรณีท่ีเสื้อผาและผาท่ียื่นขอทดสอบโดยผูรับจางผลิต (Original Equipment 

Manufacturer : OEM) ถาหากสงตัวอยางเสื้อผาและผาทดสอบแลวไมผาน

เกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานการพิจารณา ผูรับจางผลิต (OEM) ตองเปนผู

รับภาระคาทดสอบ 

 กรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯ ทดสอบผานเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของ

โครงการฯ แลวไมขอพิมพฉลากฯ และไมดําเนินการผลิต ภายใน 2 เดือน 

ผูเขารวมโครงการฯ ตองรับภาระคาทดสอบในรุนนั้น 

 3.9.2 กรณีผูเขารวมโครงการฯ ตองการขอฉลากฯ เพ่ือการสงออกจําหนายในตางประเทศ 

  ดําเนินการ โดยผูเขารวมโครงการฯ จะเปนผูรับภาระคาทดสอบ และรับภาระคาใชจายใน 

        การจัดทําฉลากฯ 
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4. การสงทดสอบเพ่ือขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

4.1 ขอบขายเส้ือผาและผาท่ีสามารถสงเขารวมโครงการ มีดังนี้  
- เสื้อผาชนิดผาถัก  
- เสื้อผาชนิดผาทอ  

- ผานการรับรองมาตรฐาน CoolMode 
- ไมเปนรุนท่ีไมผานเกณฑการสุมทดสอบประสิทธิภาพของโครงการฯ ภายใน 1 ป นับจากการแจงผลสุม

กลับทดสอบประสิทธิภาพ 
4.2 การเทียบรุนผลิตภัณฑเส้ือผา 

หากบริษัทมีผลิตภัณฑเสื้อผาท่ีผานการทดสอบแลว ในกรณีท่ีมีรุนใหม ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมือนเดิม 

สามารถสงเสื้อผาเขาเทียบรุนได โดยเสื้อผาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

-   เนื้อผาชนิดเดียวกันหรืออยูในกลุมเดียวกัน (ตองระบุชื่อรุน) เชนผาพ้ืนผาพิมพผาลาย 

-   ทรง (Pattern) เดียวกัน 

-   สีสามารถตางกันได (ตองระบุจํานวนสี) 

4.3 การสงตัวอยางทดสอบ บริษัทจะตองสงตัวอยางเสื้อผาและผา ตาม วัน เวลาท่ีกําหนด ท่ีบริษัทสง

เอกสารกับตัวอยางเสื้อผาและผาท่ีใชในการทดสอบไปยัง สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) และ

สําเนาเอกสารถึง กฟผ. ผานทางอีเมล การสงตัวอยางทดสอบ บริษัทตองสงเสื้อผาและผา เพ่ือทดสอบ 3 

ตัวอยางตอ 1 รูปแบบ ซ่ึงตองมีลักษณะเหมือนกันกับผลิตภัณฑท่ีจะผลิตเพ่ือจําหนายจริง  

5. การทดสอบเสื้อผาและผาตามมาตรฐาน   

การทดสอบในโครงการฯ จะดําเนินการทดสอบ ซ่ึงมีรายละเอียดการทดสอบดังตอไปนี ้

1. มาตรฐานการทดสอบ 

- มาตรฐาน CoolMode (สําหรับเสื้อผาและผา) 

- AATCC method 143 “Appearance of Apparel and Other Textile End Products after 

Repeated  (สําหรับเสื้อผา) 

  Home Laundering” 

- AATCC Test Method 124 : Smoothness Appearance of Fabrics after Repeated Home 

Laundering (สําหรับผา) 
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- การประเมินการข้ึนขนข้ึน/เม็ดหลังการซัก (After wash) อางอิงตาม ISO 12945-1 : Textiles - 

Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling - Part 1 : Pilling 

box method (สําหรับผา) 

 

การทดสอบเสื้อผาและผา ดําเนินการทดสอบท่ีหนวยงานทดสอบ หองปฏิบัติการท่ีมีระบบการควบคุม

ความเสถียรภาพ เชน อุณหภูมิ ความชื้น โดยมีระบบควบคุมสภาวะแวดลอม เพ่ือเปนการควบคุมการ

ทดสอบใหอยูในสภาวะเดียวโดยตลอดการทดสอบและหองปฏิบัติการไดรับการรับรองตามมาตรฐาน 

มอก.17025 ฉบับปจจุบัน มาตรฐานการทดสอบเสื้อผาและผาโครงการฯ เปนการทดสอบคุณสมบัติของผา 

4 ดานประกอบดวย 

1. คุณลักษณะดานความปลอดภัย ตามตารางท่ี 4 

2. คุณลักษณะดานคุณภาพและความคงทน ตามตารางท่ี 5 

3. คุณลักษณะดานการลดความรอน ตามตารางท่ี 6 

4. คุณลักษณะดานความเรียบ รายละเอียดการทดสอบตามหัวขอ 2  
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ตารางท่ี 4 คุณลักษณะดานความปลอดภัย 

รายการ

ท่ี 

คุณลักษณะ หนวย เกณฑท่ีกําหนด วิธีทดสอบ 

เสื้อผาเด็กออน(1) ชุดทํางานในสํานักงาน 

เสื้อผาท่ัวไป,ผาปูท่ีนอน

และปลอกหมอน 

1 ปริมาณฟอรมาลดไีฮด

นอยกวา 

mg/kg 20 75 ISO 14184 Part1 

2 อนุภาคโลหะหนัก นอย

กวา 

 - ตะก่ัว 

 - แคดเมี่ยม 

 - โครเมี่ยมท้ังหมด 

 - โครเมี่ยม (VI) 

 - ทองแดง 

mg/kg  

 

0.2 

0.1 

1.0 

0.5 

25.0 

 

 

1.0 

0.1 

2.0 

0.5 

50.0 

สกัดดวยสารละลาย

เหง่ือตาม ISO 150-

E04 Test Solution 

ท่ี 40oC เวลา 1 ชม.จึง

มาวัดคาดวย 

Absorption 

Spectrometer (ICP) 

สําหรับตะก่ัว แคดเมี่ยม 

โครเมี่ยม ท้ังหมดและ

ทองแดง สวน โครเมี่ยม

(VI) วัดดวย UV-VIS II 

Spectrophotometer 

3 สีเอโซ (azo dye) ท่ีใหแอ

โรมาติกเอมีน (aromatic 

amine) 

* ไมเกิน 

mg/kg 30 30 EN 14362 part 1 

หมายเหต ุ (1) เสื้อผาเด็กออน หมายถึง เด็กท่ีอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 24 เดือน 

              * หมายถึง แอโรมาติกแอมีน 24 ตัว 
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ตารางท่ี 5 คุณลักษณะดานคุณภาพและความคงทน 

รายการท่ี คุณลักษณะ หนวย 

เกณฑท่ีกําหนด 

วิธีทดสอบ เสื้อผาเด็ก

ออน(1) 

ชุดทํางานใน

สํานักงาน เสื้อผา

ท่ัวไป, 

ผาปูท่ีนอน

และปลอก

หมอน 

1 ความตานแรงดึงขาด 

(แบบแกรบ) 

(เฉพาะผาทอไมนอยกวา 

นิวตั้น (N)   
- 

111 250 (1) 

200 (2) 

 

ISO 

13934-2 

2 ความตานทานแรงดันทะล ุ

(เฉพาะผาถัก)ไมนอยกวา 

กิโล

ปาสคาล 

 (kPa) 

  
380 (4) 

280 (4)  

(เสื้อผาท่ัวไป) 

580 (4)  

(ชุดทํางานใน

สํานักงาน) 

- 
ISO 

13938-1 

3 การเปลีย่นขนาดหลังการซัก* 

5 ครั้ง ในแตละแนวไมเกิน 

  
  

รอยละ -5 (ผาทอ) 

-8 (ผาถัก) 

  
  

-5,+3 (ผาทอ) 

-7,+5 (ผาถัก) 

  
  

-5 (แนวดาน

ยืน) 

-3 (แนวดาน

พุง) (1) 

-6 (แนวดาน

ยืน) 

-6 (แนวดาน

พุง) (2) 

ISO 3759 

ISO 5077 

ISO 6330 

 

4 ความคงทนของสีตอการซัก 

ไมนอยกวา 

-การเปลีย่นส ี

- การเปอนส ี

 

 

ระดับ 

  
 

4 

4 

  

 

4 

3-4 

 

 

4 

3-4 

  

ISO  

105-C06 

5 ความคงทนของสีตอแสง 

(แสงซีนอนอารก)เมื่อเทียบ

กับผาบลูวูลมาตรฐาน ไมนอย

กวา 

ระดับ 

- 

- 3-4 (เสื้อผาท่ัวไป) 

4 (3) (ชุดทํางานใน

สํานักงาน) 

4 (3) 

ISO  

105-B02 

6 ความคงทนตอสีตอนํ้าลาย

หรือเหง่ือไมนอยกวา 

-การเปลีย่นส ี

- การเปอนส ี

 

 

เกรยสเกล

ระดับ 

  
 

4 

4 

  
 

- 

- 

  
 

- 

- 

DIN 

53160 
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หมายเหตุ: 

(1) เสนใยผสม เชน ฝาย/โพลิเอสเทอร 

(2) เสนใยธรรมชาติเชน ฝาย 100%, ไหม 100% 

(3) สําหรับผาท่ีทําจากเสนใยไหม 100% หรือเสนใยฝาย 100% ท่ีมีอัตราสวนผสมเสนใยไหมหรือฝาย 

ตั้งแต 50 % ข้ึนไป ท่ีมีสีออนระดับความเขมของสี 1/12 ใหมีความคงทนของสีตอแสงไมนอยกวา 3-4 

(4) สําหรับผาท่ีทําจากเสนใยผสมโพลียูรีเทน ใหมีความตานทานแรงดันทะลุ (เฉพาะผาถัก) ไมนอยกวา 

250  กิโลปาสคาล 

(5) เสื้อผาท่ัวไป อางอิงจาก มอก. 2346 เสื้อผาสําเร็จรูป ซ่ึงไมมีการระบุเรื่องความคงทนของสีตอแสง และ

ความตานตอแรงดันทะลุไว จึงอางอิงจาก quality characterisation of apparel 

(6) อางอิงจาก quality characterisation of apparel 

 

ตารางท่ี 6 คุณลักษณะดานการลดความรอน 

มีคุณสมบัติอยางนอย 2 ใน 3 รายการ โดยตองผานเกณฑรายการท่ี 1 Q-max เปนหลัก 

รายการท่ี คุณลักษณะ หนวย เกณฑท่ีกําหนด วิธีทดสอบ 

1 Touch feeling of warm or cool, 

Q-max 

W/cm2 min 0.14 W/cm2 KES-F7 Thermo 

Labo II 

2 การดูดซมึน้ํา (absorbency) วินาที ไมเกิน 5 วินาที (ผา

ทอ) 

ไมเกิน 2 วินาที (ผา

ถัก) 

AATCC 79 

3 การดูดน้ํา (wicking) มิลลเิมตร มากกวา 50 

มิลลเิมตร 

JIS L 1907-1994 

(Byreck) 

หมายเหตุ: การดูดซึมนํ้า (absorbency): เปนการวัดเวลาท่ีหยดนํ้าซึมลงไปในผาท่ีวางในแนวระนาบ 

      การดูดนํ้า (wicking): เปนการวัดระยะทางท่ีนํ้าซึมข้ึนมาบนผาตามแนวดิ่งในเวลา 10 นาที 

หมายเหตุ : ใบรับรองการผานมาตรฐาน CoolMode มีอายุ 3 ป หลังจากหมดอายุผูเขารวมโครงการฯ 

ตองทดสอบใหมและนําใบรับรองมายื่นใหกับ กฟผ. เพ่ือขอรับฉลากในรุนนั้นตอไป 
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2. การทดสอบ 

- การทดสอบเสื้อผา จะทดสอบคาความเรียบของผา (Smoothness Appearance ,SA) และ ความเรียบ

ของตะเข็บ (Seam Smoothness ,SS) ตามมาตรฐาน AATCC method 143 “Appearance of Apparel and 

Other Textile End Products after Repeated Home Laundering”  

- การทดสอบผา คาความเรียบของผา (Smoothness Appearance ,SA)  ตามมาตรฐาน  AATCC Test 

Method 1 2 4  : Smoothness Appearance of Fabrics after Repeated Home Laundering แ ล ะ ก า ร

ประเมินการข้ึนขนข้ึน/เม็ดหลังการซัก (After wash) อางอิงตาม ISO 12945-1 : Textiles - Determination of 

fabric propensity to surface fuzzing and to pilling - Part 1: Pilling box method  

หลังการซักและตากของเสื้อผาสําเร็จรูป  โดยเทียบกับระดับความเรียบของผามาตรฐาน 

1. ใชเครื่องซักผาอัตโนมัติฝาบนตามมาตรฐาน AATCC 

2. ตั้งการซักแบบ Normal Cycle ท่ีอุณหภูมิ 41± 3°C และอบแหง (Tumble Dry) โดยทําซํ้า 

    5 รอบ สวนผาจะใชวิธีการทําแหงดวยวิธีการตาก (Line Dry) 

3. ใชผงซักฟอกมาตรฐาน 1993 (AATCC Standard Cerence Detergent) 

4. ใชผา Load มาตรฐานรวมกับเสื้อผาทดสอบรวมน้ําหนัก 1.8 ± 0.06 kg. 

5. ประเมินความเรียบของผา (Smoothness Appearance, SA) และความเรียบของตะเข็บ 

(Seam Smoothness, SS) ของเสื้อผาทดสอบเปรียบเทียบกับแผนผามาตรฐานใชผูประเมิน 

3 คนโดยนําผลมาเฉลี่ย 

สภาวะหองทดสอบตามมาตรฐาน AATCC method 143 

 
รูปท่ี 2 การทดสอบเสื้อผา 
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เกณฑประเมินความเรียบของผา (Smoothness Appearance, SA) มีลักษณะผาตัวอยาง ดังนี้ 

 
รูปท่ี 3 ความเรียบของผามาตรฐาน 

เกณฑประเมินความเรียบของตะเข็บ (Seam Smoothness, SS) มีลักษณะตะเข็บตัวอยาง ดังนี้ 

 
รูปท่ี 4 ความเรียบของตะเข็บมาตรฐาน 

ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรูปแบบ (ตัวอยางทดสอบฯ) ถามีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผาอยางใด

อยางหนึ่งของรูปแบบนั้น ๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะตองสงมาทดสอบใหมตามข้ันตอนการทดสอบถามิไดแจงถือ

วาผิดขอกําหนดของโครงการ 
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- การประเมินความตานทานการข้ึนขนและเม็ด มีการประเมินตามาตรฐาน ISO 12945-1 : Textiles - 

Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling - Part 1: Pilling box method 

 โดย นิยามความหมายและเกณฑของการข้ึนขน / เม็ด (Pilling) เปนดังนี้ 

 - ผาใยผสมระหวางใยสังเคราะห (ซ่ึงแข็งแรง) กับใยธรรมชาติ (ซ่ึงแข็งแรงนอยกวา) มีแนวโนมท่ีจะเกิดเม็ด 

 - ทําการขัดถูผากับพ้ืนผิวท่ีหยาบ และเปรียบเทียบลักษณะของผากับรูปถายมาตรฐาน (Photographic  

            Standards) 

 - ระดับ 5 (ไมมีเม็ด – no pilling) 

 - ระดับ 1 (เกิดเม็ดอยางรุนแรง – very severe pilling)    

 

 

รูปท่ี 5 การประเมินการตานการข้ึนขนและเม็ดของผาเบอร 5 

ผลการทดสอบจะรับรองเฉพาะรูปแบบ(ตัวอยางทดสอบฯ) ถามีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผาอยางใด

อยางหนึ่งของรูปแบบนั้น ๆ ภายหลังการทดสอบฯ จะตองสงมาทดสอบใหมตามข้ันตอนการทดสอบถามิไดแจงถือ

วาผิดขอกําหนดของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

Grade 1-2 Grade 2-3 Grade 3-4 Grade 4-5 
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6. การกําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงาน  

 กฟผ. กําหนดใหระดับประสิทธิภาพพลังงานเสื้อผาและผา เปน “เบอร 5” เพียงระดับเดียวเทานั้น  โดย

พิจารณาจากคาประสิทธิภาพ คือ คาความเรียบของผา (SA) คาความเรียบของตะเข็บ (SS) และ คาการตานตอการ

ข้ึนขน/เม็ดของผา 

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

ตารางท่ี 7 เกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

รูปแบบ เกณฑเบอร 5 

ผาแบบถัก 

และผาทอ 

ความเรียบผา (Smoothness 

Appearance : SA) 

ความเรียบตะเข็บ (Seam 

Smoothness : SS) 

การตานตอการข้ึนขน/เม็ด

ของผา (Surface 

Fuzzing and Pilling) 

เสื้อผา ≥ 4.0 ≥ 4.0 - 

ผา ≥ 4.0 - ≥ เกรด 3-4 

7. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน  

7.1 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพสําหรับผลิตภัณฑเสื้อผา จะแบงออกเปน 2 แบบคือ  

1. ฉลากท่ีปายราคา (Tag) กฟผ. จายฉลากท่ีคาประสิทธิภาพฯ เบอร 5 จะมีการระบุสัญลักษณ   

   CoolMode  

2. ปายขางตัวเสื้อผา (care label) เปนฉลากท่ีใชติดบนตะเข็บเสื้อผา (ไมบังคับ) โดยผูประกอบการ   

    เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 
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รูปแบบ Tag และ care label แสดงระดับประสิทธิภาพ มีรูปแบบดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ฉลากท่ีปายราคา (Tag)    2. ปายขางตัวเสื้อผา (care label) 

     (ขนาด 5 x 12 cm)    (ขนาด ตามพ้ืนท่ีบน care label) 

 

 

 7.2 รายละเอียดของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 รูปแบบฉลากเสื้อผาเบอร 5 และ Care label 

สวนท่ี 1 

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 3 
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รูปท่ี 7  ขนาดยอสวนของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน – เสื้อผา 

(ขนาดจริง : กวาง 50 มม.  สูง 120 มม.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 ขนาดยอสวนของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน – ผา 

(ขนาดจริง : กวาง 75 มม.  สูง 150 มม.) 

 

 ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน เสื้อผาและผา ประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก 

สวนที่ 1 - แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไดรับ 

 ลักษณะเปนแถบโคงครึ่งวงกลมพ้ืนสีเขียว  แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพตั้งแต เบอร 5, เบอร 

5 , เบอร 5  และ เบอร 5  เนื่องจากผลิตภัณฑผาไดมีการกําหนดเกณฑระดับ

ประสิทธิภาพท่ี “เบอร 5” เพียงระดับเดียว ดังนั้นลูกศรจะชี้ไปยังชองท่ีระบุเบอร 5 เทานั้น ในสวน

ตําแหนงจุดศูนยกลางของแถบโคงครึ่งวงกลมนี้จะมีตัวเลข “5” สีขาวอยูภายในวงกลมสีแดง 

เพื่อย้ําระดับประสิทธิภาพอยางชัดเจน ใตแถบโคงครึ่งวงกลม แสดงถึงหนวยงานท่ีกํากับดูแล 

ดวยสัญลักษณ “การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย” อักษรยอ กฟผ. และ กระทรวงพลังงาน 

สวนท่ี 2 เปนสวนแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองฉลากฯ ตัวอักษรสีดําบนพ้ืนสีเหลือง 

ซ่ึงรายละเอียดท่ีระบุ ระบุดวยตัวอักษรสีแดง ดังนี้ 

1. คาความเรียบของผา (Smoothness Appearance : SA) 

2. ความเรียบตะเข็บ (Seam Smoothness : SS) 

2. คาการตานการข้ึนขน/เม็ด (Surface Fuzzing and Pilling) 

สวนท่ี 1 

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 3 
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สวนท่ี 3 เปนสวนท่ีแสดงถึงชองทางการติดตอสื่อสารกับ กฟผ. ผานเว็บไซต 

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

7.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

ผูเขารวมโครงการฯ ท่ีไดพิมพฉลากฯ แลวจะตองติดฉลากฯ ใหตรงตามรุนท่ีผานการทดสอบ โดยสําหรับเสื้อผา

จะเปนฉลากฯ ในรูปแบบของปายหอยเสื้อผา และสําหรับผาเปนฉลากฯ ในรูปแบบของสติ๊กเกอร ดังแสดงในรูป 

 

 

 

 

             
 การติดฉลากเสื้อผา     การติดฉลากผา 

รูปท่ี 9  การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของเสื้อผาและผา 

8. การสุมทดสอบเสื้อผาและผาที่ไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน      

 หลังจากเสื้อผาและผาท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานออกจําหนายสูตลาด กฟผ. จะ

ดําเนินการสุมทดสอบ เสื้อผาและผาตัวหลักหรือตัวเทียบรุนในกลุมเดียวกัน ท่ีติดฉลากฯ เพ่ือนํากลับมาทดสอบ

ที่หนวยงานทดสอบ ในที่นี ้ คือ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) วายังคงระดับประสิทธิภาพตามท่ี 

กฟผ. รับรอง นอกจากนี้ยังเปนการคุมครองผูบริโภคดวย ซึ่ง กฟผ. จะสุมทดสอบจากรานคาปลีกรุนละ 1 

ชุดตัวอยาง โดยผูเขารวมโครงการฯ เปนผูรับภาระคาตัวอยางท่ีใชในการสุมทดสอบ และสําหรับ เส้ือผาและผา 

เครื่องหมายการคาใด ท่ีไมสามารถหาซ้ือไดจากรานคาปลีก ผูเขารวมโครงการฯ ตองแจงรายช่ือตัวแทน

จําหนายเพ่ือให กฟผ. สามารถดําเนินการจัดซ้ือได หากไมสามารถจัดซ้ือจากตัวแทนจําหนายได กฟผ. จะสุม

ตัวอยางรุนดังกลาวจากโรงงานผูผลิต/นําเขา โดยไมแจงวัน-เวลาใหทราบ และหากไมพบการผลิตในรุน

ดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการเชนนี้อีก 2 ครั้งภายในปนั้นๆ หากยังไมพบการผลิต กฟผ. จะยุติการรับรองฉลากฯ 

โดยถือวาเครื่องหมายการคา และรุนนั้นๆ ไดยกเลิกการผลิต ใหผูเขารวมโครงการฯ ทําหนังสือแจงยกเลิกการ
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ผลิตมายัง กฟผ. และ กฟผ. จะสุมตัวอยางรุนท่ีมีขนาดใกลเคียงท่ีไดรับฉลากฯ จากโรงงานผูผลิต/นําเขา มา

ทดสอบท่ีหนวยงานทดสอบ (สสท.) และหากมีการเปลี่ยนแปลงหนวยงานทดสอบจะแจงใหทราบภายหลัง  

8.1 ข้ันตอนการดําเนินการสุมทดสอบ 

8.1.1 กฟผ. คัดเลือกตัวอยางจากการขอฉลากยอนหลัง 1 ป จาก 

- รุนท่ีมีการขอฉลากฯ สูงสุด 

- รุนท่ีมีการโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพ วิทยุและโทรทัศน 

- รุนท่ีไมผานการสุมทดสอบในปท่ีผานมา 

- รุนท่ีนําเทคโนโลยใีหม มาปรับปรุงกระบวนการผลิต 

8.1.2 กฟผ. สุมซ้ือตัวอยางจากรานคา 1 ตัวอยาง  

-  ผูเขารวมโครงการฯ รับภาระคาตัวอยาง 

-  กฟผ. รับภาระคาทดสอบ 

8.1.3 กฟผ. สงตัวอยางทดสอบ ณ หนวยงานทดสอบ ในท่ีนี้ คือ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

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 เปลี่ยนคาหนาฉลากฯ 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   
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- หากผลทดสอบเฉลี่ยผานการสุมทดสอบ กฟผ. แจงผลใหผูเขารวม

โครงการฯ รับทราบ และแจงรับตัวอยางสุมโรงงาน คืนท่ีหนวยงาน

ทดสอบ 

- หากผลทดสอบเฉลี่ยไมผานการสุมทดสอบ กฟผ. แจงผลใหผูเขารวม

โครงการฯ รับทราบ และแจงรับตัวอยางสุมโรงงาน คืนท่ีหนวยงาน

ทดสอบ พรอมท้ังแจงมาตรการแกผูเขารวมโครงการฯ ตองปฏิบัติตาม

มาตรการกรณีไมผานการสุมทดสอบ 

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

 8.2 การพิจารณาผลตามเกณฑการสุมทดสอบ 

 เกณฑการสุมทดสอบคาประสิทธิภาพ เปนไปตามตาราง 

ตารางท่ี 8 เกณฑการสุมทดสอบ เสื้อผาและผา 

การทดสอบ เกณฑผานการสุมทดสอบ 

คาประสิทธิภาพ  

(SA,SS) 

ไมต่ํากวาคาท่ีระบุหนาฉลากฯ 

 

8.2.1 ประเมินผลการสุมทดสอบ 

- ผลทดสอบจะตองผานตาม หัวขอการทดสอบ 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 5 ภายใน 7 วันทําการ 

นับจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กฟผ. และยืนยันความพรอมให กฟผ. สุมตัวอยาง

จากโรงงาน โดยระบุวันเวลาใหชัดเจน  
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2. ผูเขารวมโครงการฯ ตองจัดเตรียมตัวอยางไว จํานวน 30 ชุดตัวอยาง/รุน เพ่ือให 

กฟผ. เลือกสุมตัวอยางจํานวนรุนละ 1 หรือ 2 ชุดตัวอยาง โดยผูเขารวมโครงการฯ 

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 

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 ดําเนินการติดตอกองสงเสริมประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา (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 
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หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการจําหนายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 

26 วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

      8.3.1.3 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือยกเลิกการเขารวมโครงการฯ 

1. ผูเขารวมโครงการฯ ตองตอบรับผลการทดสอบ ไมขอใชสิทธิ์การสุมตัวอยางจาก

โรงงาน (สุมรอบ 2) และถือวาผลการทดสอบรอบแรก (สุมจากทองตลาด) เปนท่ีสิ้นสุด 

2. ยุติการเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ในรุนดังกลาว โดยไมสามารถ

ดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการสงทดสอบการติดฉลากเบอร 5 และอ่ืนๆ ท้ังหมดเปน

เวลา 1 ป  

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 

       การตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบสอง) เพ่ือยกเลิกการเขารวมโครงการฯ 

1. ยุติการเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ในรุนดังกลาว โดยไมสามารถ

ดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการสงทดสอบการติดฉลากเบอร 5 และอ่ืนๆ ท้ังหมดเปน

เวลา 1 ป 

2. ขอใหผูเขารวมโครงการฯ สงคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีมีอยู

ท้ังหมดให กฟผ.  
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รูปท่ี 18 ข้ันตอนการสุมทดสอบประสิทธิภาพ 

 

 ท่ีสถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมส่ิงทอ (สสท.) 

 ท่ีสถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมส่ิงทอ (สสท.) 
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9. การโฆษณาประชาสัมพันธ  

 เพื ่อใหการดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของผูเขารวม

โครงการฯ เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ กลาวคือ ผูเขารวมโครงการฯ จะโฆษณาประชาสัมพันธโดย

อางอิงหรือใชขอมูลของโครงการฯ ไดเฉพาะเสื้อผาและผาท่ีมีการผลิตและจําหนายสูตลาดประเทศไทยแลวเทานั้น 

ท้ังนี้เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของผูบริโภคและใหความเปนธรรมแกผูเขารวมโครงการฯ ท่ีเขารวมโครงการฯ กฟผ. 

จึงไดใหมีขอกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน ดังนี้ 

9.1  เพ่ือเปนขอมูลวาผูเขารวมโครงการฯ ไดมีการผลิตและจําหนายเสื้อผาและผาออกสูตลาดในประเทศไทย

จริง กฟผ. ขอใหผูเขารวมโครงการฯ ดําเนินการดังนี้ 

9.1.1  ผูเขารวมโครงการฯ ท่ีไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน จะตองดําเนินการผลิต

เสื้อผาและผาออกสูตลาดภายใน 2 เดือนหลังจากท่ีไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน

จาก กฟผ. โดยผูเขารวมโครงการฯ จะตองแจงแผนการผลิต และ/หรือแสดงหลักฐานเอกสารท่ี

เก่ียวของท่ีเชื่อไดวามีการผลิตและจําหนายสูตลาดประเทศไทยจริง 

9.1.2  เพ่ือเปนการตรวจสอบวา ผูเขารวมโครงการฯ มีการผลิต และจําหนายเสื้อผาและผารุนดังกลาว 

กฟผ. จะดําเนินการสํารวจตลาด โดยสํารวจจากรายชื่อผูแทนจําหนายท่ีผูเขารวมโครงการฯ 

แจงไวจํานวน 3 รายเปนอยางนอยและผูแทนจําหนายจะตองสามารถสงเสื้อผาและผารุนนั้นๆ 

ใหกับ กฟผ.ไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในดานการตลาด  

9.1.3 กฟผ. มีสิทธิท่ีจะพิจารณา โดยใชขอมูลท่ี กฟผ. เชื่อวาเสื้อผาและผารุนดังกลาวไมไดมีการผลิต

สําหรับตลาดประเทศไทยในเวลานั้นๆ จริง 

9.1.4 ผูเขารวมโครงการฯ ตองแจงขอมูลการประมาณการการผลิตเสื้อผาและผาในแตละรุนและแจง

รุนท่ีมีแผนดําเนินการผลิตพรอมรุนท่ียกเลิกการผลิตให กฟผ. เปนรายป 

9.2  ผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําขอมูลของ กฟผ. ไปใชในการโฆษณา ประชาสัมพันธไดเฉพาะเสื้อผาและ

ผาท่ีไดมีการผลิต/นําเขาและจําหนายในตลาดในประเทศไทย ตามท่ี กฟผ. ไดกําหนดไวในขอ 9.1 

ขางตนแลวเทานั้น 

9.3  ในกรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯ ไมไดดําเนินการผลิตเสื้อผาและผา ท่ีไดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ

พลังงานจาก กฟผ. ตามขอกําหนดหรือ ผูเขารวมโครงการฯ ไดมีการยกเลิกการผลิตในภายหลัง กฟผ. 

จะแจงยกเลิกการเขารวมโครงการฯ ของเสื้อผาและผารุนนั้นๆ โดยทางโทรสาร และ/หรือจดหมาย

ลงทะเบียน ผูเขารวมโครงการฯจะตองดําเนินการดังนี้ 

 ผูเขารวมโครงการฯ จะตองยกเลิก หรือถอนการโฆษณา ประชาสัมพันธของเสื้อผาและผารุนนั้น

ท่ีอางอิงขอมูลของ กฟผ. หรือ ท่ี กฟผ. ประกาศโดยสาธารณะ ท้ังทางโทรทัศน วิทยุ สื่อ
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สิ่งพิมพ และขอมูลอิเล็กทรอนิกสท้ังหมด ไมใหเผยแพรสูสาธารณะภายใน 2 วันนับจากวันท่ี 

กฟผ. แจงโดยโทรสารและหรือจดหมายลงทะเบียน 

9.4  ในกรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯ ละเลยไมปฏิบัติตามขอ 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 ท่ีผลิตเสื้อผาและผาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากผูเขารวมโครงการฯ 

ตางๆ ท่ีเขารวมโครงการฯ มีการพัฒนาประสิทธิภาพของเสื้อผาและผาอยูตลอดเวลา 

9.7   การนําภาพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไปจัดพิมพประกอบโฆษณา สามารถจัดทําไดโดยให

แสดงสวนประกอบท้ังหมดของฉลากฯ และหากมีการระบุชื่อรุนพรอมขอมูลในฉลากฯ ใหใชไดเฉพาะ

กับเสื้อผาและผาในรุนนั้นๆ 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีท่ีผูเขารวมโครงการฯ ไมปฏิบัติตามขอกําหนดของโครงการฯ ในดานการโฆษณาประชาสัมพันธ กฟผ. 

จะดําเนินการ ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1    กฟผ. แจงเตือน เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ ปรับปรุงแกไข ในประเด็นดังกลาว 

ครั้งท่ี 2  กฟผ. จะยกเลิกฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเสื้อผาและผารุนนั้นๆ เปนเวลา 1 ป โดย

ขอฉลากฯ คืนท้ังหมด และหามโฆษณาประชาสัมพันธใดๆ เก่ียวกับเสื้อผาและผารุนนั้น โดย

อางอิงขอมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเสื้อผาและผา 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
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ประสิทธิภาพพลังงานเสื้อผาและผา กฟผ. จะดําเนินการตามมาตรการครั้งท่ี 3 ทันที และ

ดําเนินการตามกฎหมาย 

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 หรือเสื้อผาและผาเบอร 5 จาก กฟผ. ไดจะตองมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑตอไปนี้ 

10.1   บุคคลหรือนิติบุคคลใดซ่ึงทําการผลิตหรือจําหนายเสื้อผาและผา ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด มีสิทธิ

ท่ีจะขอรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานไดจาก กฟผ. และ กฟผ. จะเก็บบันทึกการอนุญาตท่ี

ไดใหเครื่องหมายรับรอง 

10.2  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานนี้ใชกับเสื้อผาและผา โดยอาจผลิตในประเทศหรือนําเขา

จากตางประเทศ และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามเอกสารขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟา

เบอร 5  

10.3   การอนุญาตใหใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะตองเปนไปตามแบบและเง่ือนไขท่ีกําหนด

ตามบทบัญญัติของกฎหมายแหงประเทศไทยท่ีใชบังคับในขณะนั้น  และตามขอกําหนดของโครงการ

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 กฟผ. ซ่ึงกําหนดวิธีการควบคุมและปองกันการใชเครื่อง  หมายโดยมิชอบ  

ท้ังนี้ผูไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดของตัวสินคาในดานประโยชนท่ีมีตอการประหยัดพลังงานใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะ

สามารถกระทําได 

10.4   การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน การโฆษณาและการประชาสัมพันธตอเม่ือไดรับอนุญาต

จาก กฟผ. และปฏิบัติตามเง่ือนไขของขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ท่ีกําหนดไว

เทานั้น 
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10.5  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานจะตองปรากฏท่ีตัวสินคาตามหลักเกณฑการติดฉลากแสดง

ระดับประสิทธิภาพพลังงาน โดยสามารถเห็นไดชัดเจนและตองใชฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ

พลังงานตามรูปแบบและสีท่ีกําหนดโดย กฟผ. เทานั้น 

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. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, “เกณฑคุณลักษณะของผา CoolMode”, กทม , 2561 
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ภาคผนวก 

แบบฟอรม กฟผ. 
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-   ตัวอยางหนังสือยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ (หนังสือบริษัท) 

 

35 
 


	1. บทนำ
	2. รายละเอียดการดำเนินโครงการที่ผ่านมา
	3. ขั้นตอนการขอเข้าร่วมโครงการ
	4. การส่งทดสอบเพื่อขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
	5. การทดสอบเสื้อผ้าและผ้าตามมาตรฐาน
	6. การกำหนดระดับประสิทธิภาพพลังงาน
	7. รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
	8. การสุ่มทดสอบเสื้อผ้าและผ้าที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
	8.1 ขั้นตอนการดำเนินการสุ่มทดสอบ
	8.1.1 กฟผ. คัดเลือกตัวอย่างจากการขอฉลากย้อนหลัง 1 ปี จาก
	- รุ่นที่มีการขอฉลากฯ สูงสุด
	- รุ่นที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์
	8.1.2 กฟผ. สุ่มซื้อตัวอย่างจากร้านค้า 1 ตัวอย่าง
	8.1.3 กฟผ. ส่งตัวอย่างทดสอบ ณ หน่วยงานทดสอบ ในที่นี้ คือ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
	8.1.4 กฟผ. พิจารณาผลสุ่มทดสอบ ดังนี้
	8.1.5 กฟผ. เผยแพร่ข้อมูลการสุ่มทดสอบ http://labelno5.egat.co.th
	8.2.1 ประเมินผลการสุ่มทดสอบ
	8.3 มาตรการกรณีไม่ผ่านการสุ่มทดสอบ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฎิบัติ ดังนี้
	8.3.1 กรณีตอบรับผลการสุ่มทดสอบ (รอบแรก) ต้องปฏิบัติ ดังนี้
	8.3.1.1 กรณีตอบรับผลการสุ่มทดสอบ (รอบแรก) เพื่อให้สุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม
	8.3.1.2 กรณีตอบรับผลการสุ่มทดสอบ (รอบแรก) เพื่อเปลี่ยนค่าหน้าฉลาก
	8.3.1.3 กรณีตอบรับผลการสุ่มทดสอบ (รอบแรก) เพื่อยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ
	8.3.2 กรณีไม่ผ่านการสุ่มทดสอบ (รอบสอง) ต้องปฏิบัติ ดังนี้
	การตอบรับผลการสุ่มทดสอบ (รอบสอง) เพื่อยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ

	9. การโฆษณาประชาสัมพันธ์
	10. เครื่องหมายรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
	11. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
	12. เอกสารอ้างอิง
	ภาคผนวก
	แบบฟอร์ม กฟผ.

