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คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการ                                    
“ระบบฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” 

ส าหรับผู้ประกอบการ 
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ใน คู่มือฉบับ น้ี  จะกล่ าวถึ ง “วิธี การสมั ครเข้า ร่ วม โครงการ ระบบ “ระบบฉลากประหยั ดไฟฟ้ า                     
เบอร์ 5” ส าหรับผู้ประกอบการและผู้ประสานงาน โดยมีรายละเอียดของการด าเนินงาน ดังน้ี 

ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ได้ที่ https://no5label.egat.co.th 
โดยท าการ login ด้วย username (ผู้ใช้งาน) และ password (รหัสผ่าน) ที่ได้ ส าหรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้ใน
ระบบแล้ว  กรณีที ่ผู ้ประกอบการย ังไม ่ได้ท าการ ลงทะเบียน ในระบบกดปุ ่ม  I want to register ดังรูปที่ 1                  
เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ และ ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 

1) การลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ (กรณีสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่) 

  

 
  

 

 

 

 

1.1) ระบบแสดงประเภทผู้ใช้งาน เป็น “ผู้ประกอบการ” 

1.2) เลือกสถานประกอบการ กรณีสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ ให้เลือก “ผู้เข้าร่วมโครงการใหม่” ดังรูปที่ 3 

รูปท่ี 1 Labelno5 Application 

รูปท่ี 2 ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ รูปท่ี 2 การลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ 

https://no5label.egat.co.th/
https://no5label.egat.co.th/
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**ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่ผู้ใช้งานต้องกรอกรายละเอียด 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังรูปที่ 4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ 

รูปท่ี 4 ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ 

https://no5label.egat.co.th/
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1) ลงทะเบียนผู้ใช้งาน มีรายละเอียดการกรอกข้อมูล ดังน้ี 
  a) ระบุ Username (ผู้ใช้งาน)    
  b) ระบุ ชื่อ     
  d) ระบุ Tel. (หมายเลขโทรศัพท์)   
  e) ระ บุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
  f) ระบุ ต าแหน่ง 
  g) ระบุ E-mail 
  h) ระบุ Password (รหัสผ่าน) 

i) ท าการยืนยัน Password อีกคร้ัง (ต้องตรงกับ Password ในข้อ h) 
  j) แนบไฟล์ ส าเนาบัตรประชาชน และใบมอบอ านาจ โดยต้องเป็นไฟล์ นามสกุล pdf, jpeg, jpg, png 
และมีขนาดไม่เกิน 5 MB 

2) ลงทะเบียนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ มีรายละเอียดการกรอกข้อมูล ดังน้ี 
 a) ระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้มีอ านาจลงนาม 
 b) เลือกประเภทการจดทะเบียน (บริษัท จ ากัด/บริษัท จ ากัด มหาชน/ห้างหุ้นส่วน จ ากัด และอื่นๆ) 
 c) ระบุ ชื่อสถานประกอบการ  
 d) เลือกประเภท สถานประกอบการที่ผลิต/น าเข้า ได้แก่  
  - ผลติและจ าหน่ายเอง   - รับจ้างผลิต (OEM) 
  - น าเข้า (ระบุประเทศที่น าเข้า)    - รับจ้างผลิต 

** ทั้งน้ี ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 
e) ระบุรายละเอียด ที่อยู่ของสถานประกอบการ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ 
f) ระบุ Tel. (หมายเลขโทรศัพท์)  
g) ระบุ E- mail  
h) ระบุวันหมดอายุของ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
i) แนบไฟล์ เอกสารประกอบ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดยต้องเป็นไฟล์ นามสกุล pdf, 

jpeg, jpg, png และมีขนาดไม่เกิน 5 MB 
J) แนบไฟล์ เอกสารประกอบ เอกสารประกอบ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) โดยต้องเป็นไฟล์ 

นามสกุล pdf, jpeg, jpg, png และมีขนาดไม่เกิน 5 MB 
k) ระบุวันที่จดทะเบียน หนังสือรับรอง และ แนบไฟล์หนังสือรับรองตามกฎหมาย โดยต้องเป็นไฟล์ 

นามสกุล pdf, jpeg, jpg, png และมีขนาดไม่เกิน 5 MB 
** กรณีผู้ใช้งาน เลือกประเภทของผู้ประกอบการ (จากข้อ d) เป็น “น าเข้า” หรือ “จ้างผลิต” เพียงข้อเดียว 

ระบบจะไม่แสดงรายการข้อมูลวันที่หมดอายุ ใบประกอบกิจการโรงงาน 
1.3) เมื่อท าการกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้งาน และบริษัทเข้าร่วมโครงการ ทั้ง 2 ส่วน ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว  
ให้ท าการกดปุ่ม (หากไม่กดระบบจะไม่สามารถด าเนินการในขั้นตอนถัดไป) 
 
1.4) ระบุตัวอักษรที่เห็นในภาพ (CAPTCHA) ให้ถูกต้อง เพื่อยืนยันการลงทะเบียน (หากไม่ถูกต้องจะไม่

สามารถด าเนินการในขั้นตอนถัดไปได้) 
1.5) กดปุ่ม Register เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
1.6) กดปุ่ม Reset เมื่อต้องการเร่ิมกรอกข้อมูลใหม่อีกคร้ัง  
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2) การลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ (กรณีบริษัทสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว) 

 กรณีผู้ใช้งานต้องการ ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ (บริษัทสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว)  กดปุ่ม Register แล้ว
สามารถด าเนินการได้ ดังรูปที่ 5  

 
 

 

2.1) ระบบแสดงประเภทผู้ใช้งาน เป็น “ผู้ประกอบการ” 
2.2) เลือกสถานประกอบการ โดยเลือกจากรายชื่อสถานประกอบการ ที่ได้ท าการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม

โครงการแล้ว ที่มีอยู่ในระบบ (หากมีข้อมูลจ านวนมากผู้ใช้งานสามารถระบุค าส าคัญ เพื่อความสะดวกในการค้นหาได้) 
จากน้ันเลือกสถานประกอบการที่ต้องการ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ 

รูปท่ี 6 รายละเอียดการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ 

https://no5label.egat.co.th/
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เมื่อเลือกสถานประกอบการที่ต้องการแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลส าหรับการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ ดังรูปที่ 6 
โดยมีรายละเอียดการกรอกข้อมูล ดังน้ี 

 a) ระบุ Username (ผู้ใช้งาน)    
  b) ระบุ ชื่อ     
  d) ระบุ Tel. (หมายเลขโทรศัพท์)   
  e) ระ บุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
  f) ระบุ ต าแหน่ง 
  g) ระบุ E-mail 
  h) ระบุ Password (รหัสผ่าน) 

i) ท าการยืนยัน Password อีกคร้ัง (ต้องตรงกับ Password ในข้อ h) 
  j) แนบไฟล์ ส าเนาบัตรประชาชน และใบมอบอ านาจ โดยต้องเป็นไฟล์ นามสกุล pdf, jpeg, jpg, png 
และมีขนาดไม่เกิน 5 MB 

2.3) เมื่อท าการกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้งาน ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว  
ให้ท าการกดปุ่ม (หากไม่กดระบบจะไม่สามารถด าเนินการในขั้นตอนถัดไป) 

 
2.4) ระบุตัวอักษรที่เห็นในภาพ (CAPTCHA) ให้ถูกต้อง เพื่อยืนยันการลงทะเบียน  (หากไม่ถูกต้องจะไม่

สามารถด าเนินการในขั้นตอนถัดไปได้) 
2.5) กดปุ่ม Register เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
2.6) กดปุ่ม Reset เมื่อต้องการเร่ิมกรอกข้อมูลใหม่อีกคร้ัง  
 
**เมื่อท าการลงทะเบียนใหม่  ทั้ ง 2 กรณี  แล้ว ข้อมูล ดังกล่าว จะถูกส่งไปยังฝ่ายทดสอบของ กฟผ.                     

เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลเอกสารต่าง ๆ  และพิจารณาอนุมัติ หากได้รับการอนุมัติผ่านระบบแล้ว ผู้ใช้งานจึง
จะสามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ( login)  ด้วย username (ผู้ใช้งาน) และ password (รหัสผ่าน)  ตามที่ได้ก าหนด     
ไว้ในข้างต้น  
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