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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 5507 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลอดไฟฟ้า
และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจดุ ประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน
เล่ม 1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการด้านความปลอดภัย
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดไฟฟ้า มาตรฐานเลขที่
มอก. 4 เล่ม 1 - 2529
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิต ภั ณ ฑ์อุต สาหกรรม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม
จานวน 2 ฉบับ ดังต่อไปนี้
1. ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ 424 (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกาหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดไฟฟ้า ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2522
2. ประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม ฉบั บ ที่ 1003 (พ.ศ. 2529) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลอดไฟฟ้า (แก้ไขครั้งที่ 1) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529
และออกประกาศก าหนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม หลอดไฟฟ้ า ไส้ ทั ง สเตนส าหรั บ
ใช้ ใ นที่ อ ยู่ อ าศั ย และที่ มี จุ ด ประสงค์ ใ ห้ แ สงสว่ า งทั่ ว ไปที่ ค ล้ า ยกั น เล่ ม 1 คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการ
ด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก. 4 เล่ม 1 - 2558 ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้าย
ประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดไฟฟ้า
ไส้ทังสเตนสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 1 คุณลักษณะ
ที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 4 เล่ม 1 - 2558 ใช้บังคับเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
สุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5507 (พ.ศ.2562)
ชื่อมาตรฐาน

: หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจดุ ประสงค์ให้แสงสว่าง
ทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการด้านความปลอดภัย
TUNGSTEN FILAMENT LAMPS FOR DOMESTICS AND SIMILAR
LIGHTING PURPOSE PART 1 SAFETY SPECIFICATION

มาตรฐานเลขที่

: มอก. 4 เล่ม 1−2558

ผู้จดั ทํา

: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรรมการวิชาการ

: คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 1 มาตรฐานหลอดไฟฟ้า

ขอบข่าย

: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
- ครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยและการสับเปลี่ยน
ทดแทนกันได้ของหลอดไฟฟ้าไส้ทงั สเตนสําหรับให้แสงสว่างทั่วไป ทีม่ ี
ข้อกําหนดคุณลักษณะดังนี้
- กําลังไฟฟ้าที่กาํ หนดไม่เกิน 200 W
- แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดตั้งแต่ 50 V ถึง 250 V
- รูปทรงกระเปาะ* A B C G M P PS PAR หรือ R หรือรูปทรง
กระเปาะอื่นทีห่ ลอดไฟฟ้ามีเจตนาเพื่อตอบสนองจุดประสงค์เดียวกัน
กับหลอดไฟฟ้าที่มีรูปทรงกระเปาะดังกล่าว
- ลักษณะผิวทุกชนิดของกระเปาะ
- ขั้วหลอดแบบ B15d B22d E12 E14 E17 E27 หรือ
E27/5139
ในทางปฏิบัตเิ ท่าที่เป็นไปได้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ยังใช้ได้
กับหลอดไฟฟ้าที่มีกระเปาะและขั้วหลอดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ขา้ งบน ซึ่ง
มีไว้เพื่อตอบสนองจุดประสงค์เดียวกัน
กําหนดวิธที ี่ผทู้ ําควรใช้เพื่อแสดงว่า ผลิตภัณฑ์ของตนเป็นไปตามมาตรฐานนี้
บนพืน้ ฐานของการประเมินการผลิตรวมทัง้ หมดที่สัมพันธ์กับการบันทึก
การทดสอบของตนในผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป วิธีนี้สามารถนําไปใช้ได้สําหรับ
จุดประสงค์เพือ่ การรับรอง รวมทั้งรายละเอียดของวิธีการทดสอบรุ่น
ซึ่งสามารถใช้ในการประเมินที่จํากัดขอบเขตของรุ่นได้ให้ไว้แล้ว
ครอบคลุมความปลอดภัยด้านชีวภาพทางแสง (photobiological safety)
ตาม IEC 62471 และ IEC/TR 62471-2 หลอดไฟฟ้าที่ครอบคลุม
ตามมาตรฐานนี้ไม่อยู่ในระดับความเสี่ยงทีจ่ ําเป็นต้องแสดงเครื่องหมาย
กลุ่มเสี่ยงนี้

เกี่ยวข้องกับเกณฑ์กําหนดด้านความปลอดภัยเท่านัน้ และไม่คํานึง
ถึงสมรรถนะของหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนทีเ่ กี่ยวกับฟลักซ์การส่องสว่าง
อายุการใช้งาน หรือลักษณะเฉพาะด้านการสิน้ เปลืองพลังงาน คุณลักษณะ
เฉพาะดังกล่าวที่เกี่ยวกับประเภทที่ตามปกติใช้สําหรับให้แสงสว่างทั่วไป
ควรอ้างอิงตาม IEC 60064
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: ทั่วไป คุณลักษณะที่ต้องการ ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง. ภาคผนวก จ. ภาคผนวก ฉ. ภาคผนวก ช. ภาคผนวก ซ.
ภาคผนวก ฌ. ภาคผนวก ญ. และภาคผนวก ฎ.

จํานวนหน้า

: 53 หน้า

ISBN

: 978-616-475-128-6

ICS

: 29.140.20

สถานทีจ่ ดั เก็บ

: ห้องสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร 10400

สถานทีจ่ ําหน่าย

: กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3426

