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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 5694 (พ.ศ. 2563)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย
และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกาหนดทัว่ ไป
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม ความปลอดภั ย ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกาหนดทั่วไป มาตรฐานเลขที่
มอก. 1375 - 2547
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิต ภั ณ ฑ์อุต สาหกรรม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 3323 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับ
ใช้ ใ นที่ อ ยู่ อ าศั ย และงานที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั น เล่ ม 1 ข้ อ ก าหนดทั่ ว ไป และก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
ที่คล้ายกัน ข้อกาหนดทั่วไป ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2548 และออกประกาศกาหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
ที่ ค ล้ า ยกั น ข้ อ ก าหนดทั่ ว ไป มาตรฐานเลขที่ มอก. 1375 - 2563 ขึ้ น ใหม่ ดั ง มี ร ายละเอี ยด
ต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกาหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
สุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5694 (พ.ศ.2563)
ชื่อมาตรฐาน

: ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้า
อื่นที่คล้ายกัน ข้อกําหนดทัว่ ไป
HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES-SAFETY :
GENERAL REQUIREMENTS

มาตรฐานเลขที่

: มอก. 1375−2563

ผู้จดั ทํา

: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรรมการวิชาการ

: คณะกรรมการวิชาการ คณะที่ 129 มาตรฐานความปลอดภัยของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า

ขอบข่าย

: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
- เกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในทีอ่ ยู่อาศัยและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีจุดประสงค์การใช้ที่คล้ายกัน โดยมีแรงดันไฟฟ้าที่กาํ หนด
ไม่เกิน 250 V สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟสเดียว และ 480 V สําหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
หมายเหตุ 1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าทํางาน
ด้วยแบตเตอรี่และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
เครื่องใช้ไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟฟ้าคู่ (dual supply appliance) ที่ทํางาน
ได้ทั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานหรือทํางานด้วยแบตเตอรี่ เมื่อ
เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นทํางานด้วยแบบวิธีแบตเตอรี่ ให้ถือว่าเป็น
เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานด้วยแบตเตอรี่

- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีเจตนาให้ใช้ในที่อยู่อาศัยตามปกติ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม
อาจเป็นต้นกําเนิดอันตรายต่อสาธารณะ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้คน
ทั่วไปใช้ในร้านค้า ในอุตสาหกรรมขนาดย่อม และในฟาร์ม เป็นต้น อยู่ใน
ขอบข่ายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
หมายเหตุ 2 เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ เช่น บริภัณฑ์ไฟฟ้าสําหรับการเตรียมอาหาร
เครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับการทําความสะอาดใช้ในงานเชิงพาณิชย์ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับช่างทําผม

- เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอันตรายที่คาดได้อย่างมีเหตุผลจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
ซึ่งทุกคนเผชิญอยู่ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นี้ไม่คํานึงถึง
- บุคคล (รวมถึงเด็ก) ซึ่ง
• มีความสามารถทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือ
• ขาดประสบการณ์และความรู้
ที่ทําให้ไม่สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากการ
ควบคุมดูแลหรือการสอน

- เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ 3 ข้อควรคํานึงมีดังนี้
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ใช้ในยานพาหนะ บนเรือหรือเครื่องบิน
อาจต้องมีข้อกําหนดเพิ่มเติม
- ข้อกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยอาจเพิ่มเติมโดยกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน การประปา และองค์กรสาธารณูปโภคที่คล้ายกัน
หมายเหตุ 4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึง
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ใช้ในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ใช้ในสถานที่ที่มีภาวะพิเศษ เช่น
บรรยากาศมีการกัดกร่อนหรือการระเบิด (ฝุ่น ไอระเหย หรือก๊าซ)
- โสตทัศนูปกรณ์และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน (IEC 60065)
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีจุดประสงค์ทางการแพทย์ (IEC 60601)
- เครื่องมือไฟฟ้ามือถือทํางานด้วยมอเตอร์ (IEC 60745)
- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่คล้ายกัน (IEC 60950-1)
- เครื่องมือไฟฟ้าทํางานด้วยมอเตอร์ที่เคลื่อนย้ายได้ (IEC 61029)

เนื้อหาประกอบด้วย

: ขอบข่าย เอกสารอ้างอิง บทนิยาม ข้อกําหนดทั่วไป ภาวะทั่วไปสําหรับ
การทดสอบ การจําแนกประเภท การทําเครื่องหมายและฉลาก และข้อปฏิบัติ
การป้องกันการเข้าถึงส่วนมีไฟฟ้า การเริ่มเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าทํางาน
ด้วยมอเตอร์ กําลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า การเกิดความร้อน กระแสไฟฟ้า
รั่วและความทนทานไฟฟ้าทีอ่ ุณหภูมิทํางาน แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่
ความต้านทานต่อความชื้น กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
ความทนทาน การทํางานผิดปกติ เสถียรภาพและความเสี่ยงอันตรายทางกล
ความแข็งแรงทางกล สิ่งสร้าง การเดินสายไฟฟ้าภายใน ส่วนประกอบ การต่อ
วงจรกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายอ่อนภายนอก ขั้วต่อสําหรับตัวนําภายนอก
การจัดเตรียมสําหรับการต่อกับดิน หมุดเกลียวและสิ่งต่อวงจร ระยะห่างใน
อากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนของแข็ง ความต้านทานต่อความ
ร้อนและไฟไหม้ ความต้านทานต่อการเป็นสนิม การแผ่รงั สี ความเป็นพิษ และ
ความเสี่ยงอันตรายที่คล้ายกัน ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. ภาคผนวก ค.
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