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โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  

ผลิตภัณฑแอลอีดี 

1. บทนํา 

โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เปนภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. ไดกําหนดเกณฑมาตรฐาน

ระดับประสิทธิภาพพลังงานและดําเนินการใหมีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีผานเกณฑ

มาตรฐานตามขอกําหนดรวมถึงการสนับสนุนคาโฆษณาประชาสัมพันธ  

1.1 ความเปนมาของโครงการ 

รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการอนุรักษพลังงาน รณรงคใหประชาชนรูคุณคาและใชไฟฟาอยางประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปนมาตรการใหระดับหนวยงาน และประชาชนรับไปปฏิบัติ การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองคการของรัฐ ซ่ึงมีบทบาทอยางชัดเจนในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

และสังคม จึงไดดําเนินการเพ่ือใหเกิดอุปกรณไฟฟาหรือผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูงและรณรงคใหมีการใชอุปกรณ

ไฟฟาหรือผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูงดังกลาวซ่ึงตอบสนองจุดมุงหมายใหการใชไฟฟาของประเทศเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และสนองนโยบายของภาครัฐในการลดการใชพลังงานโดยรวมของประเทศ 

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 เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา กฟผ. จึงไดเปลี่ยนชื่อเปน “โครงการฉลากประหยัด

ไฟฟาเบอร 5” ภายใตโครงการใหญ “รักพอ ใชพลังงานอยางพอเพียง” และไดรับความรวมมือและการสนันสนุนจาก

ผูประกอบการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ/หรือการนําเขาอุปกรณไฟฟาหรือผลิตภัณฑประสิทธิภาพสูง

มาโดยตลอด 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  

 

โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เปนภาคสมัครใจ (Voluntary) โดย กฟผ. ไดกําหนดเกณฑมาตรฐาน

ระดับประสิทธิภาพพลังงานและดําเนินการใหมีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีผานเกณฑ

มาตรฐานตามขอกําหนดรวมถึงการสนับสนุนคาใชจาย ไดแก คาทดสอบ(เฉพาะผูผลิตในประเทศ) คาพิมพฉลาก

แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน และคาโฆษณาประชาสัมพันธ  

 

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 

- เปนการสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลรวมถึง

การประหยัดพลังงานของประเทศชาติ 

- ประชาชนมีขอมูลในการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาและผลิตภัณฑเพิ่มมากขึ้นโดยพิจารณา

จากคาไฟฟา คาประสิทธิภาพ และราคา เปนตน 

- สามารถชวยลดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาลงมีการใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

- กอใหเกิดการพัฒนาการผลิตอุปกรณไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน 

- การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด สูชั้นบรรยากาศ 

- ลดเงินตราออกตางประเทศและลดการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศในการผลิตไฟฟา 
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2. รายละเอียดการดําเนินโครงการที่ผานมา 

การดําเนินการโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ผลิตภัณฑแอลอีดีไดมีการจัดการประชุมและกิจกรรม 

อยางตอเนื่อง โดยความรวมมือจากบริษัทผูผลิต / นําเขา และผูจัดจําหนายผลิตภัณฑแอลอีดี เขารวม

ประชุม ซ่ึงในแตละการประชุมไดมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

วันท่ี 7 มิถุนายน 2555   มีมติใหดําเนินการติดฉลากฯ เบอร 5หลอดแอลอีดีประเภท MR16 เปน

ประเภทแรกซ่ึงจะนําไปใชแทนหลอดฮาโลเจนเนื่องจากเปนหลอดท่ีมีการทํา

ตลาดในขณะนั้น 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2555   กําหนดเกณฑประสิทธิภาพเบอร 5 หลอดแอลอีดีประเภท MR16 และเริ่มทดสอบ

เพ่ือติดฉลากฯ 

วันท่ี 18 กันยายน 2555   ทําพิธีลงนามความรวมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 หลอด

แอลอีดีระหวางผูประกอบการ กับ กฟผ. 

วันท่ี 9 มกราคม 2556  เสนอการดําเนินการในการขอฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา แบบ Fast 

Track และพิจารณาประเภทของผลิตภัณฑแอลอีดีเพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะดําเนินการติด

ฉลาก 

วันท่ี 8 มีนาคม 2556     กําหนดเกณฑประสิทธิภาพผลิตภัณฑแอลอีดีเพ่ิมเติมอีก 4 ประเภท คือ E27, 

PAR30/38, Tube T8 และ Street light  

วันท่ี 23 พฤษภาคม 2556  เริ่มติดฉลากฯ เบอร 5 หลอดแอลอีด ีMR16 ในงานLED Expo Thailand 2013 

วันท่ี 4 กรกฎาคม 2556  กฟผ. แจงเปลี่ยนขอกําหนดการทดสอบจาก 6,000 ชม. เปน 1,000 ชม. 

วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2557   ยกเลิกการติดฉลากฯ LED Street light  และ กําหนดอายุการใชงานข้ันต่ํา

ผลิตภัณฑแอลอีดีท่ีจะเขารวมการติดฉลากฯ เบอร 5 และกําหนดเง่ือนไขการ

รับรองการติดฉลาก LED Tube T8และกําหนดการสุมทดสอบผลิตภัณฑแอลอีดี

ครั้งเดียว 

วันท่ี 26 กันยายน 2557  มีมติเปลี่ยนแปลงขอกําหนดโครงการ ไดแก เอกสารท่ีตองยื่นกอนสงทดสอบ

มาตรฐานการทดสอบ, การสุมทดสอบ 

วันท่ี 13 สิงหาคม 2558  มีมติใหดําเนินการติดฉลากฯ High/LowBay โดยกําหนดติดฉลาก ในเดือน

มกราคม 2559  

วันท่ี 5 มิถุนายน 2560  พิจารณาและกําหนดเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานของบิลลาสตนิรภัย หลอด

คอมแพคฟลูออเรสเซนต หลอดฟลูออเรสเซนต  ผลิตภัณฑแอลอีดี การปรับ

ขอบขายการทดสอบผลิตภัณฑแอลอีดีTUBE ใหสามารถทดสอบไดทุกขนาด 
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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 ผลิตภัณฑแอลอีดีและ หลอด

คอมแพคฟลูออเรสเซนต และยกเลิกโครงการฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5 โคม

ไฟฟาแสงสวางประสิทธิภาพสูง และโคมไฟฟาสําหรับหลอดผอมเบอร 5 

วันท่ี 1 มกราคม 2562   เริ่มติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานรูปแบบใหม ผลิตภัณฑ

แอลอีดี เพ่ือวางจําหนายสูทองตลาดครั้งแรก 

 ปจจุบันโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ผลิตภัณฑแอลอีดี ยังคงดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง 
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3. ข้ันตอนการขอเขารวมโครงการ 

 

รูปท่ี 1 ข้ันตอนการขอเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ผลิตภัณฑแอลอีดี 
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3.1 ยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ 
ผูผลิต/ผูนําเขา และ/หรือผูจัดจําหนายท่ีประสงคเขารวมโครงการฯ ตองยืนยัน/ยอมรับขอกําหนด
โครงการฯ โดยผูมีอํานาจลงนามหรือผูไดรับมอบอํานาจลงนามพรอมประทับตราบริษัท ในหนังสือยืนยัน/
ยอมรับขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ผลิตภัณฑแอลอีดี และสงกลับท่ีกองสงเสริม
ประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา ฝายบริหารดานการใชไฟฟาและกิจการเพ่ือสังคม กฟผ. สํานักงานใหญ ท้ังนี้ 
หนังสือยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ผลิตภัณฑแอลอีดีมีผลบังคับใช 2 
ปปฏิทิน 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 
และขอมูลผลิตภัณฑแอลอีดี ตามรุนท่ีตองการขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน เปนไป
ตามคูมือการใชงานระบบฯ ระบบครอบคลมุการยื่นและแจงขอมูล/เอกสารท้ังในการรับรองฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพพลังงานของผลิตภัณฑแอลอีดี (งานทดสอบ, งานฉลากฯ และงานสุมทดสอบ
ประสิทธิภาพ) โดยในการรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของผลิตภัณฑแอลอีดี กฟผ. 
พิจารณาจากรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน ซ่ึงไดมาจาก 2 กรณี ดังนี้ 

3.2ก กรณีไมมีผลการทดสอบ ผูเขารวมโครงการฯ จะตองจัดสงตัวอยางผลิตภัณฑแอลอีดีพรอมกับ
ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตาม
มาตรฐาน (มอ.4) ในกรณีผลิตในประเทศ หรือใบอนุญาตทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีมีพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพ่ือจําหนายในราชอาณาจักร (มอ.6) 
ในกรณีนําเขา ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดังนี้ 

1) มอก. 1955 - 2551 บริภัณฑสองสวางและบริภัณฑท่ีคลายกัน : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวน 
(EMC) 

2) IES LM 80-08 Approved Method for Measuring Lumen Maintenance of LED 
Light Source  

3) IEC 62471 Photo biological Safety of lamps and lamp systems 
4) มอก. 2779-2562 หลอดแอลอีดีข้ัวคูท่ีออกแบบเพ่ือเปลี่ยนทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนซชนิด

ตรง: คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัย (*วันท่ีมีผลบังคับใช 29 มีนาคม 2565) 
5) มอก. 2780-2562 หลอดแอลอีดีมีบัลลาสตในตัว สําหรับการใหแสงสวางท่ัวไปดวย

แรงดันไฟฟามากกวา 50 โวลต: คุณลักษณะท่ีตองการความปลอดภัย (*วันท่ีมีผลบังคับใช 
29 มีนาคม 2565) 

  เพ่ือให กฟผ. ออกใบนําสงผลิตภัณฑเพ่ือทดสอบใหกับหองปฏิบัติการท่ี กฟผ. กําหนด 
ดําเนินการทดสอบคาประสิทธิภาพตอไป กรณีผูผลิตในประเทศ กฟผ. เปนผูรับภาระคา
ทดสอบ โดยรายละเอียดการรับภาระคาใชจายอ่ืนๆ แสดงดังขอท่ี 3.11 การรับภาระคาใชจาย 
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   3.2ข  กรณี ย่ืนผลการทดสอบ ผูเขารวมโครงการฯ มีผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน
ผลิตภัณฑแอลอีดีเปนไปตามขอ 5.1 มาตรฐานการทดสอบ และทดสอบจากหองปฏิบัติการ
ทดสอบท่ีไดรับการรับรองตาม มอก. 17025ฉบับปจจุบัน หรือหองปฏิบัติการทดสอบท่ี 
กฟผ. รับรอง ซ่ึงสามารถทดสอบตามขอกําหนดโครงการฯ ได ผูเขารวมโครงการฯ สามารถ
ยื่นผลการทดสอบท่ีมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ีแจงผลการทดสอบตามใบรายงานผลการ
ทดสอบพรอมกับเอกสารประกอบ เพ่ือให กฟผ. ดําเนินการตรวจสอบกอนแจงผลทดสอบ 
ผูเขารวมโครงการฯ ตองแสดงรายละเอียดขอมูล และสงเอกสารประกอบ ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 เอกสารท่ีเก่ียวของในการเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 

ลําดับ เอกสาร 
ผูผลิต 

และจําหนาย 

ผูนํา

เขา 

ผูรับจางผลิต 

(OEM) 

การสมัครเขารวมโครงการ 

1 หนังสือยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ✔ 

2 

ใบรับแจงประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (รง.2) หรือใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน (รง.4) หรือใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบกิจการในนิคม

อุตสาหกรรม (กนอ.) หรือใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม* 
✔ - ✔ 

3 ใบทะเบียนภาษีมลูคาเพ่ิม (ภพ.20)* ✔ 

4 หนังสือรับรองจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)* ✔ 

5 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา* ✔(ถามี) 

6 หนังสือมอบอํานาจ1 ✔(ถามี) 

 

หมายเหตุ1เอกสารยืนยนั/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ รวมท้ังเอกสารการขอสงทดสอบ การขอฉลากฯหรือเอกสารท่ียื่นกับโครงการฯ 

น้ัน ตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามหรือผูไดรับมอบอํานาจ กรณลีงนามโดยผูไดรับมอบอํานาจบริษัทตองสงหนังสือมอบอํานาจให 

กฟผ. ทุกครั้งท่ีมีการเปลีย่นแปลงหรอืเพ่ิมเติมผูไดรับมอบอํานาจ 

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

8 
เอกสาร มอก. 2779-2562 (มอ.4 หรือ มอ.6) 

วันท่ีมีผลบังคับใช 29 มีนาคม 2565 

✔ 

9 
เอกสาร มอก. 2780-2562 (มอ.4 หรือ มอ.6) 

วันท่ีมีผลบังคับใช 29 มีนาคม 2565 

✔ 

10 
เอกสาร IES LM 80-08 Approved Method for Measuring Lumen 

Maintenance of LED Light Source 

✔ 

11 IEC 62471 Photo biological Safety of lamps and lamp systems ✔ 

หมายเหตุ *เอกสารดังกลาว สงครั้งแรกท่ีเขาทดสอบและสงปละ 1 ครั้ง 
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3.3 กฟผ. ตรวจสอบเอกสาร 

ในการสงเอกสารผลิตภัณฑแอลอีดีเขาทดสอบตองเปนไปตามขอ 4 การสงเพ่ือขอฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพพลังงาน พรอมพิจารณาการรับภาระคาใชจายเปนไปตามขอ 3.11 กฟผ. จะตรวจ

รายละเอียดเอกสารวาครบถวนและถูกตองหรือไม หากไมครบถวนจะแจงกลับทางอีเมล 

3.4 กฟผ. กําหนดวันสงตัวอยางทดสอบผลิตภัณฑแอลอีดีท่ีหนวยงานทดสอบ (กรณีไมมีผลทดสอบ) 

หลังจาก ตรวจสอบวาเอกสารครบถวนและถูกตองเรียบรอยแลว กฟผ. จะนัดวันสงตัวอยางและวัน

ทดสอบผลิตภัณฑแอลอีดี ซ่ึงผูเขารวมโครงการฯ ตองดําเนินการสงตัวอยางผลิตภัณฑแอลอีดีท่ีหนวยงาน

ทดสอบรายละเอียดการสงผลิตภัณฑแอลอีดีเพ่ือเขารวมโครงการฯ เปนไปตามขอ 4 ซ่ึงวันท่ีสงตัวอยาง

ทดสอบจะแสดงสถานะในระบบฯ และแจงกลับทางอีเมล 

3.5 หนวยงานทดสอบดําเนินการทดสอบผลิตภัณฑแอลอีดีตามมาตรฐานท่ี กฟผ. กําหนด (กรณีไมมี

ผลทดสอบ) 

เม่ือหนวยงานทดสอบรับตัวอยางทดสอบผลิตภัณฑแอลอีดีไว จะตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑแอลอีดี 

ซ่ึงรายละเอียดของตัวอยางทดสอบจะตองตรงกับรายละเอียดในเอกสารท่ีผูเขารวมโครงการฯ ยื่น

รายละเอียดและเอกสาร จากนั้น หนวยงานทดสอบดําเนินการทดสอบผลิตภัณฑแอลอีดีตามมาตรฐาน 

IEC 62612:2013 IES LM79 – 08 และ IEC 62722-2-1 : 2014 หลังจากการทดสอบแลวเสร็จ หนวยงาน

ทดสอบจะสงผลทดสอบให กฟผ. 

3.6 กฟผ. แจงผลการทดสอบผลิตภัณฑแอลอีดีใหผูเขารวมโครงการฯ ทราบ 

กฟผ. จะตรวจสอบผลการทดสอบและแจงผลการทดสอบพรอมระดับประสิทธิภาพใหผูเขารวมโครงการฯ 

ทราบ โดยการกําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงาน เปนไปตามขอ 6  

หมายเหตุ 

- กรณีผู เขารวมโครงการฯ เปนผูรับภาระคาใชจายทดสอบ ผู เขารวมโครงการฯ ตอง

ดําเนินการชําระเงินใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากไดรับใบแจงคาบริการทดสอบจาก 

หนวยงานทดสอบ หากยังไมชําระเงินท่ีหนวยงานทดสอบ กฟผ. จะยังไมแจงผลการทดสอบ

ใหกับผูเขารวมโครงการฯ และไมทดสอบผลิตภัณฑแอลอีดีรุนอ่ืนดวย 

- กรณีผลิตภัณฑแอลอีดีรุนท่ีทดสอบและไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานแลวมี

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรืออุปกรณท่ีมีผลตอคาประสิทธิภาพพลังงานตองสงตัวอยาง

ผลิตภัณฑแอลอีดีเพ่ือหาคาประสิทธิภาพใหมในการทดสอบครั้งท่ี 2 ข้ึนไปพิจารณาผลการ

ทดสอบเปนไปตามตารางท่ี 2  
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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. 

แจงผลอยางเปนทางการหากพนกําหนดนี้ กฟผ. จะดําเนินการตามขอท่ี 3.11 การรับภาระคาใชจาย 

การตอบรบัผลทดสอบแบงเปน 2 กรณี คือ 

 กรณีท่ี 1 ผูเขารวมโครงการฯ รับผลทดสอบ 

ผูเขารวมโครงการฯ รับผลทดสอบและตองการติดฉลากฯ โดยยืนยันคาท่ีไดจากการทดสอบ

พรอมระบุคาท่ีตองการระบุหนาฉลากฯ โดยผูเขารวมโครงการฯสามารถสําแดงคา (Declare) 

เพ่ือระบุคาหนาฉลากฯ ได ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 การระบุคาหนาฉลาก 

 

 

 

ขอ รายการ การระบุคาหนาฉลากฯ 

1 คาประสิทธิภาพ 

- ตองไมเกินคาท่ีไดจากผลทดสอบ 

- คาประสิทธิภาพท่ีระบุตองอยูในระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไดรับ

หรือตํ่ากวาระดับประสิทธิภาพจากผลทดสอบจริงแตไมต่ํากวาระดับ

ประสิทธิภาพพลังงานเบอร 5 

2 
ระดับประสิทธิภาพ

พลังงาน 

ตองไมระบุสูงกวาระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไดรับ และสอดคลองกับ

คาประสิทธิภาพท่ีระบุ 
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  กรณีท่ี 2 ผูเขารวมโครงการฯ ไมรับผลทดสอบ 

ผูเขารวมโครงการฯ เลือกระบุไมยินดีรับผลการทดสอบ พรอมระบุสาเหตุท่ีไมรับผลการ

ทดสอบ 

หมายเหตุ : หากผูเขารวมโครงการฯ ไมตอบรับผลการทดสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนด กฟผ. 

สงวนสิทธิ์ในการรักษาสภาพผลการทดสอบนั้น ผูเขารวมโครงการฯ ไมสามารถใชผลการ

ทดสอบไดอีก 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 ผลิตภัณฑแอลอีดีในรุนนั้นๆ 

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 และผลิตภัณฑแอลอีดีรุนใดไดหยุดขอพิมพฉลากฯ 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 คาทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑแอลอีด ี

ผูเขารวมโครงการฯรับภาระใชจายคาทดสอบและคาพิมพฉลากฯ 

3.11.2 กรณีผูเขารวมโครงการฯ ตองการขอฉลากฯ เพ่ือการสงออกจําหนายในตางประเทศ 

สามารถดําเนินการโดยผูเขารวมโครงการฯ จะเปนผูรับภาระคาทดสอบ และรับภาระคาใชจายใน

การจัดทําฉลากฯ

4. การสงทดสอบเพ่ือขอฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน

ขอบขายผลิตภัณฑแอลอีดีท่ีเขารวมโครงการฯ ซ่ึงผลิตภัณฑแอลอีดท่ีี Dimmer ได ก็สามารถเขารวม

โครงการฯ และประเภทของผลิตภัณฑแอลอีดีรวมถึงอายุการใชงานข้ันต่ําของผลิตภัณฑแอลอีดีท่ีสามารถสง

เขารวมโครงการฯ มีตามตารางท่ี 4 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 แสดงอายุการใชงานข้ันต่ําของผลิตภัณฑLED แตละประเภท 

ชนิด ผลิตภัณฑแอลอีดี อายุการใชงานข้ันต่ํา 

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 
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โดยจํานวนตัวอยางผลิตภัณฑแอลอีดีท่ีสงเขาทดสอบ แบงเปน 

- ผลิตภัณฑแอลอีดีประเภท MR16 และ PAR30/PAR38 จะตองสงตัวอยาง 11 ผลิตภัณฑตอรุน  

- ผลิตภัณฑแอลอีดีประเภทBulb E27 และ Tube T8 จะตองสงตัวอยาง 10 ผลิตภัณฑตอรุน 

- ผลิตภัณฑแอลอีดี ประเภท High Bay และ Low Bay จะตองสงตัวอยาง 2 ผลิตภัณฑตอรุน 

ท้ังนี้ ผลิตภัณฑแอลอีดี ดังกลาวตองผานการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดังนี้ 

1) มอก. 1955 - 2551 บริภัณฑสองสวางและบริภัณฑท่ีคลายกัน : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวน (EMC) 
2) IES LM 80-08 Approved Method for Measuring Lumen Maintenance of LED Light 

Source 
3) IEC 62471 Photo biological Safety of lamps and lamp systems 
4) มอก. 2779-2562 หลอดแอลอีดีข้ัวคูท่ีออกแบบเพ่ือเปลี่ยนทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนซชนิดตรง: 

คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัย (*วันท่ีมีผลบังคับใช 29 มีนาคม 2565) 
5) มอก. 2780-2562 หลอดแอลอีดีมีบัลลาสตในตัว สําหรับการใหแสงสวางท่ัวไปดวยแรงดันไฟฟา

มากกวา 50 โวลต: คุณลักษณะท่ีตองการความปลอดภัย (*วันท่ีมีผลบังคับใช 29 มีนาคม 2565) 

5. การทดสอบผลิตภัณฑแอลอีดีตามมาตรฐาน 

5.1 มาตรฐานการทดสอบ 

การทดสอบผลิตภัณฑแอลอีดีปจจุบันดําเนินการทดสอบท่ีหนวยงานทดสอบซ่ึงจะใชหลักการ

เทียบเทามาตรฐานของประเทศญี่ปุน และเทียบเทากับมาตรฐานสากล 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมผลิตภัณฑแอลอีด ีท่ีทําการทดสอบจะใชมาตรฐานดังนี้ 

   - IES LM-79-08 : Electrical and Photometric Measurements of Solid  

State Lighting Product 

- IEC 62722-2-1:2014 Luminaire performance – Part 2-1 : Particular requirement 

for LED luminaires 

   - ขอกําหนดโครงการฯ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

โดยมาตรฐานท่ีใชและหัวขอการทดสอบของผลิตภัณฑแอลอีดี ดังตารางท่ี 5 

5.2 วิธีการทดสอบ 

ทําการทดสอบท่ีแรงดันไฟฟา 220 V 50 Hz ยกเวน MR16 ทดสอบท่ีแรงดันไฟฟา 12 V 50 Hz

โดยอางอิงวิธีการทดสอบจากมาตรฐาน ดังนี้ 

IES LM-79-08 , IEC 62722-2-1:2014, IEC 60081 หรือ ANSI C78.377 

5.2.1 ขอบขายการทดสอบ มีดังนี้ 

    - กําลังไฟฟาเริ่มตน 
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    - คาเริ่มตนฟลักซสองสวางเริ่มตน 

    - ประสิทธิศักยการสองสวางเริ่มตน 

    - ตัวประกอบกําลังเริ่มตน 

    - การเริ่มตนโคออรดิเนตสี  

    - อุณหภูมิสีสมมูล 

    - ดัชนีการทําใหเกิดสีท่ัวไปเริ่มตน 

    - คาดํารงลูเมนหลังอายุการใชงาน 1,000 ชั่วโมง 

    - การเปลี่ยนแปลงโคออรดิเนตสี  

    - คามุมลําแสงและคาความเขมแสง หรือ คาความสมมาตรของแสง 

ทดสอบความเขมแสงท่ีจุดก่ึงกลาง (1 ตัวอยาง) 

ตารางท่ี 5 แสดงมาตรฐานท่ีใชและหัวขอการทดสอบของผลิตภัณฑแอลอีดี 

มาตรฐาน หัวขอการทดสอบ 

IES LM-79-08 
IEC 62722-2-1 : 2014 

มุมลําแสง (Minimum center beam intensity) 

IES LM-79-08 ประสิทธิศักยการสองสวางเริ่มตน (Minimum light output) 

IES LM-79-08 ตัวประกอบกําลังเริ่มตน (Power factor) 

IES LM-79-08 ดัชนีการทําใหเกิดสีท่ัวไปเริ่มตน (Color Rendering Index : CRI) 

IES LM-79-08 คาดํารงลูเมนหลงัอายุการใชงาน 1,000 ชั่วโมง (Lumen maintenance at 1000 h) 

IES LM-79-08 การเปลี่ยนแปลงโคออรดิเนตสี (Change of chromaticity at 1000 h) 

IES LM-79-08 อุณหภูมิสีสมมูล ( Correlated Color Temperature : CCT) 

IES LM-79-08 ฟลักซการสองสวาง (Luminious Flux) 

IES LM-79-08 กําลังไฟฟา (Lamp Power) 

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

หมายเหตุ ผลิตภัณฑแอลอีดีประเภทBulb E27 และ Tube T8 ไมตองทําการทดสอบหัวขอมุมลําแสง 
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ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนตัวอยางท่ีทดสอบในแตละหัวขอการทดสอบของผลิตภัณฑแอลอีดี 

หัวขอการทดสอบ 
จํานวนตัวอยางท่ีทดสอบ 

(ตัวอยาง) 

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 เกณฑการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑแอลอีดี 

เกณฑประสิทธิภาพผลิตภัณฑแอลอีดีอางอิงจากมาตรฐาน IEA 4E (International Energy Agency 

4E Efficient Electrical End-Use Equipment)โดยอางอิงTier 1 สําหรับชนิด PAR, MR16, High Bay 

Low Bay และ Tier 2 สําหรับชนิด Tube และ Bulb E27 โดยผลิตภัณฑแอลอีดีแตละชนิดมีการกําหนด

เกณฑดังนี้ 
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ตารางท่ี 7 เกณฑประสิทธิภาพผลิตภัณฑแอลอีดปีระเภท MR16 

ตารางการทดสอบผลิตภณัฑแอลอีด ีMR16 

ขอ รายการ เกณฑการพิจารณา 
ทดสอบ/ตกได

ไมเกิน 

1 Minimum center beam intensity  

Beam angle <50° 

1/0 
 

คา ความเขมแสงท่ีวัดได ตองไมนอยกวาคาท่ีคํานวณไดจากตามเกณฑ

จาก Energy Star หรือ ตามเกณฑจาก www.edgelighting.com tool 

2 Lamp Input 

-กําลังไฟฟาเริม่ตนตองไมมากกวา10% ของกําลังไฟฟาท่ีกําหนด 

-คาเฉลี่ยของกําลังไฟฟาเริ่มตนของตัวอยางท่ีทดสอบท้ังหมดตองไม

มากกวาคาท่ีกําหนดเกิน7.5% 

10/0 

3 Minimum light output  

-คา efficacy ≥  65 lm/W 

-คาefficacy เริ่มตนของแตละตัวอยางตองมีคาไมนอยกวารอยละ 80 

ของคาท่ีกําหนด 

-คาฟลั๊กความสองสวางของแตละฃตัวอยางตองไมนอยกวารอยละ 90 

ของคาท่ีกําหนด  

-คาเฉลี่ยคาฟลั๊กความสองสวางของตัวอยางท่ีทดสอบท้ังหมดตองไมนอย

กวารอยละ 92.5 ของคาท่ีกําหนด 

10/0 

4 Power factor 
-กําลังไฟฟาท่ีกําหนด≤5W ตองไมนอยกวา 0.50 

กําลังไฟฟาท่ีกําหนด>5W แตไมเกิน 25 W  ตองไมนอยกวา 0.70 

ดูคา 

Average 

5 CCT ตารางท่ี 7  ANSI C78.377 10/0 

6 CRI 80 
ดูคา 

Average 

7 Lumen maintenance at 1,000 h 95% 
ดูคา 

Average 

8 Change of chromaticity at 1,000 h ทุกตัวอยางตองอยูใน 0.007   10/0 
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ตารางท่ี 8 เกณฑประสิทธิภาพผลิตภัณฑแอลอีดปีระเภทBulb E27 

ตารางการทดสอบผลิตภณัฑแอลอีดBีulb E27 

ขอ รายการ เกณฑการพิจารณา ทดสอบ/ตกไดไมเกิน 

1 Lamp input 

-กําลังไฟฟาเริม่ตนตองไมมากกวา10% ของกําลังไฟฟาท่ีกําหนด 

-คาเฉลี่ยของกําลังไฟฟาเริ่มตนของตัวอยางท่ีทดสอบท้ังหมดตอง

ไมมากกวาคาท่ีกําหนดเกิน7.5% 

10/0 

2 Minimum light output  

-คา efficacy ≥  90 lm/W 

10/0 

-คาefficacy เริ่มตนของแตละตัวอยางตองมีคาไมนอยกวารอยละ 

80 ของคาท่ีกําหนด 

-คาฟลั๊กความสองสวางของแตละตัวอยาง ตองไมนอยกวารอยละ 

90 ของคาท่ีกําหนด  

-คาเฉลี่ยคาฟลั๊กความสองสวางของตัวอยางท่ีทดสอบท้ังหมดตอง

ไมนอยกวารอยละ 92.5 ของคาท่ีกําหนด 

3 Power factor >0.50 ดูคา Average 

4 CCT ตารางท่ี 7  ANSI C78.377 10/0 

5 CRI 80 ,R9>0 ดูคา Average 

6 Lumen maintenance at 1,000 h 95% ดูคา Average 

7 Change of chromaticity at 1,000 h ทุกตัวอยางตองอยูใน 0.007   10/0 
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ตารางท่ี 9 เกณฑประสิทธิภาพผลิตภัณฑแอลอีดปีระเภทPAR30/PAR38 

ตารางการทดสอบผลิตภณัฑแอลอีด ีPAR30,PAR38 

ขอ รายการ เกณฑการพิจารณา 
ทดสอบ/ตกได

ไมเกิน 

1 Minimum center beam intensity  

Beam angle <65° 

1/0  

คา ความเขมแสงท่ีวัดได ตองไมนอยกวาคาท่ีคํานวณไดจากตามเกณฑ

จาก Energy Star หรือ ตามเกณฑจาก www.edgelighting.com tool  

2 Lamp input 

-กําลังไฟฟาเริม่ตนตองไมมากกวา10% ของกําลังไฟฟาท่ีกําหนด 

-คาเฉลี่ยของกําลังไฟฟาเริ่มตนของตัวอยางท่ีทดสอบท้ังหมดตองไม

มากกวาคาท่ีกําหนดเกิน7.5% 

10/0 

3 Minimum light output  

- คา efficacy ≥ 65 lm/W 

10/0 

-คาefficacy เริ่มตนของแตละตัวอยางตองมีคาไมนอยกวารอยละ 80 

ของคาท่ีกําหนด 

-คาฟลั๊กความสองสวางของแตละตัวอยาง ตองไมนอยกวารอยละ 90 

ของคาท่ีกําหนด  

-คาเฉลี่ยคาฟลั๊กความสองสวางของตัวอยางท่ีทดสอบท้ังหมดตองไมนอย

กวารอยละ 92.5 ของคาท่ีกําหนด 

4 Power factor >0.50 ดูคา Average 

5 CCT ตารางท่ี 7  ANSI C78.377 10/0 

6 CRI 80 ดูคา Average 

7 Lumen maintenance at 1,000 h 95% ดูคา Average 

8 Change of chromaticity at1,000 h ทุกตัวอยางตองอยูใน 0.007   10/0 
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ตารางท่ี 10 เกณฑประสิทธิภาพผลิตภัณฑแอลอีดีประเภทTube  

ตารางการทดสอบผลิตภณัฑแอลอีด ีTUBE  

ขอ รายการ เกณฑการพิจารณา ทดสอบ/ตกไดไมเกิน 

1 Lamp Input 

-กําลังไฟฟาเริม่ตนตองไมมากกวา10% ของกําลังไฟฟาท่ี

กําหนด 

-คาเฉลี่ยของกําลังไฟฟาเริ่มตนของตัวอยางท่ีทดสอบ

ท้ังหมดตองไมมากกวาคาท่ีกําหนดเกิน7.5% 

10/0 

2 Minimum light output  

- คา efficacy ≥  120 lm/W 

10/0 

-คาefficacy เริ่มตนของแตละตัวอยางตองมีคาไมนอยกวา

รอยละ 80 ของคาท่ีกําหนด 

-คาฟลั๊กความสองสวางของแตละตัวอยาง ตองไมนอยกวา

รอยละ 90 ของคาท่ีกําหนด  

-คาเฉลี่ยคาฟลั๊กความสองสวางของตัวอยางท่ีทดสอบ

ท้ังหมดตองไมนอยกวารอยละ 92.5 ของคาท่ีกําหนด 

3 Power factor >0.50 ดูคา Average 

4 CCT ตารางท่ี 7 ANSI C78.377 10/0 

5 CRI 80 ,R9>0 ดูคา Average 

6 Lumen maintenance at 1,000 h 95% ดูคา Average 

7 Change of chromaticity at 1,000 h ทุกตัวอยางตองอยูใน 0.007   10/0 
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ตารางท่ี 11 เกณฑประสิทธิภาพผลิตภัณฑแอลอีดีประเภทHigh Bay / Low Bay 

ตารางการทดสอบผลิตภณัฑแอลอีด ีHigh Bay / Low Bay 

ขอ รายการ เกณฑการพิจารณา ทดสอบ/ตกไดไมเกิน 

1 Lamp Input 

-กําลังไฟฟาเริม่ตนตองไมมากกวา10% ของกําลังไฟฟาท่ี

กําหนด 

-คาเฉลี่ยของกําลังไฟฟาเริ่มตนของตัวอยางท่ีทดสอบ

ท้ังหมดตองไมมากกวาคาท่ีกําหนดเกิน7.5% 

2/0 

2 Minimum light output  

- คา efficacy ≥ 90 lm/W สําหรับทุกคา CCT 

-คาefficacy เริ่มตนของแตละตัวอยางตองมีคาไมนอย

กวารอยละ 80 ของคาท่ีกําหนด 

-คาฟลั๊กความสองสวางของแตละตัวอยาง ตองไมนอย

กวารอยละ 90 ของคาท่ีกําหนด  

-คาเฉลี่ยคาฟลั๊กความสองสวางของตัวอยางท่ีทดสอบ

ท้ังหมดตองไมนอยกวารอยละ 92.5 ของคาท่ีกําหนด 

2/0 

3 Power factor >0.90 ดูคา Average 

4 CCT ตารางท่ี 7  ANSI C78.377  2/0 

5 CRI 70 ดูคา Average 

6 Lumen maintenance at 1,000 h 95% ดูคา Average 

7 Change of chromaticity at 1,000 h ทุกตัวอยางตองอยูใน 0.007   2/0 

8 Temperature cycling test ทดสอบท่ี -10 ◦C ถึง 50◦C จํานวน 1 วัฎจักร 2/0 

ตารางท่ี 12 เกณฑการพิจารณา CCT ตามมาตรฐานANSI 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. กําหนดระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑไฟฟาเปน 4 ระดับ ตั้งแต เบอร 5, เบอร 5 , เบอร 

5  และ เบอร 5  โดย“ผลิตภัณฑแอลอีดีมีประสิทธิภาพพลังงานสูง ตามจํานวนดาวท่ีไดรับสูงสุดท่ี 

3 ดาว” 

 •เกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑไฟฟาป ค.ศ. 2019 (เริ่มใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562) 

ตารางท่ี 13เกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑแอลอีดี 

ชนิดผลิตภัณฑแอลอีดี 

คาประสิทธิภาพ (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 โดยแบงตามระดับประสิทธิภาพพลังงานตั้งแต 

เบอร 5, เบอร 5 , เบอร 5  และเบอร 5  

 

รูปท่ี 2รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 
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  รายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานมีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3รายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

(ขนาดจริง : กวาง 35 มม.  สูง 43 มม.) 

 ตําแหนงท่ี 1 แสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไดรับ 

 แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพพลังงานตั้งแต เบอร 5, เบอร 5 , เบอร 5  

และ เบอร 5  หากผลติภัณฑไฟฟาไดระดับประสิทธิภาพพลังงานใด ลูกศรจะชี้

ไปยังชองท่ีระบุระดับเบอร 5 หรือสัญลักษณรูป  ตั้งแต 1-3 ดาว  

ตําแหนงท่ี 2 ประเภท ระบุผลิตภัณฑ แอลอีด ี

ตําแหนงท่ี 3 คาไฟฟา XXX  (บาท/ป) แสดงเพ่ือใชในการประมาณคาไฟฟาท่ีใชตอป โดยสามารถนําไป

เปรียบเทียบคาไฟฟากับรุนอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดใกลเคียงกันได  

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

เลือกซ้ือ 

ตําแหนงท่ี 5 ขอมูลของผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองฉลากฯ  

- ยี่หอ  XXXX 

- รุนXXXX 

- ขนาด XXXX (วัตต)   

1 

2 

3 
4 

6 5 
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ตําแหนงท่ี 6 เว็บไซต โครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 แสดงขอมูลผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรอง

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 และขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ 

 

 หมายเหตุ  -คาพลังงานไฟฟาท่ีใชขนาด (วัตต) ไดจากการทดสอบ 

   คาไฟฟา (บาท/ป) คํานวณได ดังนี้ 

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

- โดยจากผลการศึกษามีการใชงานผลิตภัณฑแอลอีดวีันละ 8 ชั่วโมง 

- ผลิตภัณฑแอลอีดีใชไฟฟา A วัตต (W) 

- ใน 1 วัน ใชคาพลังงานไฟฟา 8×AWh 

- ดังนั้น ใน 1 ป ใชพลังงานไฟฟา = 365วัน×8× A / 1,000 kWh 

- คาไฟฟาท่ีใชใน 1 ป = 365 วัน×8 A / 1,000 kWh × 3.96 บาท 
 

7.2 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 

  ผูเขารวมโครงการฯ ท่ีไดรับฉลากฯ แลวจะตองติดฉลากฯ บนกลองผลิตภัณฑ  โดยสามารถเห็น

ขอมูลบนฉลากไดอยางชัดเจน กลองละ 1 ดวงดังแสดงในรูป 

- ผลิตภัณฑLED ประเภท MR 16  

 

 

 

- ผลิตภัณฑLED ประเภท PAR  
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- ผลิตภัณฑLED ประเภท Bulb E27 

 

 

 

 

- ผลิตภัณฑLED ประเภท Tube - ผลิตภัณฑLED ประเภท High / Low Bay 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 การติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของผลิตภัณฑแอลอีดีประเภทตางๆ 

8. การสุมทดสอบผลิตภัณฑแอลอีดทีี่ไดรับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน  

 หลังจากผลิตภัณฑแอลอีดีท่ีติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานออกจําหนายสูตลาด กฟผ. จะ

ดําเนินการสุมทดสอบ ผลิตภัณฑแอลอีดีตัวหลักหรือตัวเทียบรุนในกลุมเดียวกัน ท่ีติดฉลากฯ เพื่อนํากลับมา

ทดสอบที่หนวยงานทดสอบ ในที่นี้ คือ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (สฟอ.) วายังคงระดับประสิทธิภาพ

ตามที่ กฟผ. รับรอง นอกจากนี้ยังเปนการคุมครองผูบริโภคดวย ซ่ึง กฟผ. จะสุมทดสอบจากรานคาปลีกรุนละ 

1 ชุดตัวอยางโดยผูเขารวมโครงการฯ เปนผูรับภาระคาตัวอยางท่ีใชในการสุมทดสอบและสําหรับ ผลิตภัณฑแอลอีด ี

เครื่องหมายการคาใด ท่ีไมสามารถหาซ้ือไดจากรานคาปลีก ผูเขารวมโครงการฯ ตองแจงรายชื่อตัวแทนจําหนาย

เพ่ือให กฟผ. สามารถดําเนินการจัดซ้ือได หากไมสามารถจัดซ้ือจากตัวแทนจําหนายได กฟผ. จะสุมตัวอยางรุน

ดังกลาวจากโรงงานผูผลิต/นําเขา โดยไมแจงวัน-เวลาใหทราบ และหากไมพบการผลิตในรุนดังกลาว กฟผ. จะ

ดําเนินการเชนนี้อีก 2 ครั้งภายในปนั้นๆ หากยังไมพบการผลิต กฟผ. จะยุติการใหฉลากฯ โดยถือวาเครื่องหมาย

การคา และรุนนั้นๆ ไดยกเลิกการผลิต ใหผูเขารวมโครงการฯ ทําหนังสือแจงยกเลิกการผลิตมายัง กฟผ. และ 
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กฟผ. จะสุมตัวอยางรุนท่ีมีขนาดใกลเคียงท่ีไดรับฉลากฯ จากโรงงานผูผลิต/นําเขามาทดสอบที่หนวยงานทดสอบ 

(สฟอ.) 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 สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

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 5 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

ทดสอบพรอมท้ังแจงมาตรการแกผูเขารวมโครงการฯ ตองปฏิบัติตาม

มาตรการกรณีไมผานการสุมทดสอบ 

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

 8.2 การพิจารณาผลตามเกณฑการสุมทดสอบ 

 เกณฑการสุ มทดสอบคาประสิทธ ิภาพ (ล ูเมน/วัตต ) จะตองไมต่ํากว ารอยละ 95(-5% )จากคา

ประสิทธิภาพท่ีระบุหนาฉลากฯ  

การพิจารณาผลทดสอบสุมกลับฯ ผลิตภัณฑแอลอีด ี

กฟผ .จะนํ าตั วอย าง ท่ี สุ ม ซ้ื อทดสอบความปลอดภั ยด านแสงตามมาตรฐาน IEC 62471 

Photobiological safety of lamps and lamp systems จํานวน1 ตัวอยางหัวขอตามตารางท่ี 14ดังนี้ 

ตารางท่ี 14 หัวขอการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62471:2006 

การทดสอบ เกณฑ ทดสอบ/ตกไมเกิน 

Retina Blue-light Exempt หรือ Group 1 1/0 

Retina Blue light small 

source 

Exempt หรือ Group 1 1/0 

ทดสอบคาเบื้องตน 10 ตัวอยาง ตามตารางท่ี 15 ดังนี้ 

ตารางท่ี 15 หัวขอการทดสอบคาเบื้องตน 

การทดสอบ ทดสอบ/ตกไมเกิน 

คา efficacy เปลี่ยนแปลงไมเกินรอยละ 5 จากคาหนา

ฉลาก 

คา average 

Power factor > 0.50 คา average 

CCT ตามมาตรฐาน IEC 60081 หรือ ANSI C78.377 10/0 

CRI ≥ 80, R9>0 คา average 

Luminious Flux 10/0 
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หลังจากผานการทดสอบตามตารางท่ี 16 ท้ังหมด จึงทดสอบอายุการใชงาน 1,000 ชั่วโมง และ 3,000 ชั่วโมง 10 

ตัวอยาง ตามตารางท่ี 16 ดังนี้ 

ตารางท่ี 16 หัวขอการทดสอบอายุการใชงาน 

การทดสอบ ทดสอบ/ตกไมเกิน 

Lumen maintenance ≥ 95% คา average 

Change of Chromaticity ≤ 0.007 10/0 

หมายเหตุ: จํานวนตัวอยางตัวอยางแอลอีดีท่ีนํามาสุมทดสอบ แบงเปน 

- ผลิตภัณฑแอลอีดีประเภท MR16 และ PAR30/PAR38 ใชตัวอยาง 11 ตัวอยางตอรุน 

- ผลิตภัณฑแอลอีดีประเภท Bulb E27 และ Tube T8 ใชตัวอยาง 10 ตัวอยางตอรุน 

- ผลิตภัณฑแอลอีดี ประเภท High Bay และ Low Bay จะตองสงตัวอยาง 2 ตัวอยางตอรุน 

8.2.1 ประเมินผลการสุมทดสอบ 

- ผลทดสอบจะตองผานตามหัวขอการทดสอบ จึงจะถือวาผานเกณฑการสุมทดสอบ 

- หากรุนท่ีถูกสุมทดสอบประสิทธิภาพ เปนรุนท่ีขอฉลากฯ แบบเทียบรุน เปนตัวหลักหรือตัว

เทียบรุน ให ถือวาทุกรุนท่ีขอเทียบรุนในกลุมเดียวกันท้ังหมด มีผลการสุมทดสอบ

ประสิทธิภาพเชนเดียวกัน 

 8.3 มาตรการกรณีไมผานการสุมทดสอบ ผูเขารวมโครงการฯ ตองปฏิบัติ ดังนี้ 

 8.3.1 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบแรก) ตองปฏิบัติ ดังนี้ 

  8.3.1.1 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือใหสุมตัวอยางเพ่ิมเติม 

1. บริษัทฯ ตอบรับแบบฟอรมยืนยันการซ้ือคืนผลิตภัณฑเบอร 5 และยืนยันการยอมรับ

ผลการสุมทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑเบอร 5ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันท่ี

ไดรับหนังสือแจงจาก กฟผ. และยืนยันความพรอมให กฟผ. สุมตัวอยางจากโรงงาน 

โดยระบุวันเวลาใหชัดเจน  

2. บริษัทฯ ตองจัดเตรียมตัวอยางไว จํานวน 30 ชุดตัวอยาง/รุน เพ่ือให กฟผ. เลือก

สุมตัวอยางจํานวนรุนละ 1 หรือ 2 ชุดตัวอยาง 

3. บริษัทฯ ตองซ้ือตัวอยาง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากทองตลาดกลับคืนในราคาท่ี กฟผ. ซ้ือ

มา โดยหนวยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจงหนี้ เพ่ือใหบริษัท

ดําเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับเอกสารใบแจงหนี้ และนํา

ใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอยางท่ีหนวยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน 
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15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะงดการจาย

ฉลากฯ รุนอ่ืน ๆ และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุนใหม และ 

กฟผ. จะทําหนังสือแจงใหมารับตัวอยางคืนภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีรับหนังสือ 

หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการจําหนายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 
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  8.3.1.2 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือเปล่ียนคาหนาฉลากฯ 

1. หากบริษัทฯ ตองการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ตามเกณฑท่ีทดสอบไดจริง 

(เบอร 5) ตามท่ีไดแจงยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอใหบริษัทฯ 

ดําเนินการติดตอกองสงเสริมประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา (กสอ-ค.) ฝายบริหารดาน

การใชไฟฟาและกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือ กฟผ. จะไดดําเนินการปรับคาหนาฉลากตาม

จริงของรุนดังกลาวตอไป 

2. กรณีเปลี่ยนคาหนาฉลากฯ ใหผูเขารวมโครงการฯ ตรวจสอบขอมูลเอกสาร, แคตตา

ล็อค ท่ีเก่ียวของโดยแกไขใหถูกตองตามผลทดสอบท่ีไดรับ และแจงรายละเอียด

เพ่ือให กฟผ. ตรวจสอบ 

3. บริษัทฯ ตองซ้ือตัวอยาง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากทองตลาดกลับคืนในราคาท่ี กฟผ. ซ้ือ

มา โดยหนวยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจงหนี้ เพ่ือใหบริษัท

ดําเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับเอกสารใบแจงหนี้ และนํา

ใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอยางท่ีหนวยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน 

15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะงดการจาย

ฉลากฯ รุนอ่ืน ๆ และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุนใหม และ 

กฟผ. จะทําหนังสือแจงใหมารับตัวอยางคืนภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีรับหนังสือ 

หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการจําหนายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 
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  8.3.1.3 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบแรก) เพ่ือยกเลิกการเขารวมโครงการฯ 

1. ผูเขารวมโครงการฯตองตอบรับผลการทดสอบ ไมขอใชสิทธิ์การสุมตัวอยางจาก

โรงงาน (สุมรอบ 2) และถือวาผลการทดสอบรอบแรก (สุมจากทองตลาด) เปนท่ีสิ้นสุด 

2. ขอใหบริษัทฯ สงคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพท่ีมีอยูท้ังหมดให กฟผ.  

3. บริษัทฯ ตองซ้ือตัวอยาง ท่ี กฟผ. จัดซ้ือจากทองตลาดกลับคืนในราคาท่ี กฟผ. ซ้ือ

มา โดยหนวยงานบัญชีและงบประมาณจะดําเนินการออกใบแจงหนี้ เพ่ือใหบริษัท
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ดําเนินการซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับเอกสารใบแจงหนี้ และนํา

ใบเสร็จการซ้ือคืนมารับตัวอยางท่ีหนวยงานคลังพัสดุและจัดหาในประเทศภายใน 

15 วันหลังจากชําระเงินซ้ือคืน หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะงดการจาย

ฉลากฯ รุนอ่ืน ๆ และพิจารณางดข้ึนทดสอบเพ่ือขอฉลากฯ สําหรับรุนใหม และ 

กฟผ. จะทําหนังสือแจงใหมารับตัวอยางคืนภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีรับหนังสือ 

หากพนระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะดําเนินการจําหนายตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 

26 วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2546 

8.3.2 กรณีไมผานการสุมทดสอบ (รอบสอง) ตองปฏิบัติ ดังนี้ 

  8.3.2.1 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบสอง) เพ่ือเปล่ียนคาหนาฉลากฯ 

1. หากบริษัทฯ ตองการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ ตามเกณฑท่ีทดสอบไดจริง 

(เบอร 5) ตามท่ีไดแจงยืนยันยอมรับผลการทดสอบมายัง กฟผ. ขอใหบริษัทฯ 

ดําเนินการติดตอกองสงเสริมประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา (กสอ-ค.) ฝายบริหารดาน

การใชไฟฟาและกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือ กฟผ. จะไดดําเนินการปรับคาหนาฉลากตาม

จริงของรุนดังกลาวตอไป 

2. กรณีเปลี่ยนคาหนาฉลากฯใหผูเขารวมโครงการฯ ตรวจสอบขอมูลเอกสาร, แคตตา

ล็อค ท่ีเก่ียวของโดยแกไขใหถูกตองตามผลทดสอบท่ีไดรับ และแจงรายละเอียด

เพ่ือให กฟผ. ตรวจสอบ 

  8.3.2.2 กรณีตอบรับผลการสุมทดสอบ (รอบสอง) เพ่ือยกเลิกการเขารวมโครงการฯ 

1. ยุติการเขารวมโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ในรุนดังกลาวโดยไมสามารถ

ดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการสงทดสอบการติดฉลากเบอร 5 และอ่ืนๆ ท้ังหมดเปน

เวลา 1 ป  

2. ขอใหบริษัทฯ สงคืนฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพท่ีมีอยูท้ังหมดให กฟผ.  
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9. การโฆษณาประชาสัมพันธ  

เพื่อใหการดําเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของผูเขารวมโครงการฯ 

เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ กลาวคือ ผูเขารวมโครงการฯ จะโฆษณาประชาสัมพันธโดยอางอิงหรือใช

ขอมูลของโครงการฯ ไดเฉพาะผลิตภัณฑท่ีมีการผลิตและจําหนายสูตลาดประเทศไทยแลวเทานั้น ท้ังนี้เพ่ือเปนการ

คุมครองสิทธิของผูบริโภคและใหความเปนธรรมแกผูเขารวมโครงการฯ ท่ีเขารวมโครงการฯ กฟผ. จึงไดใหมี

ขอกําหนดโฆษณาประชาสัมพันธฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 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 สีตัวอยาง เชน 

 

 

 
 

 

 

 

  

 9.11 รูปแบบฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานท่ีไมสามารถลงโฆษณาไดตัวอยาง 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. เคร่ืองหมายรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธภิาพพลังงาน 

กฟผ. ไดจดทะเบียนเครื่องหมายฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานเปนเครื่องหมายซ่ึงเจาของ

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 4721และ 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. 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 withsupply 

voltages- Performance requirements 

 3. IEC 62722-2-1 :2014 : Luminaire performance – Part 2-1 : Particular requirement for LED luminaires 
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-   ตัวอยางหนังสือยืนยัน/ยอมรับขอกําหนดโครงการฯ  
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