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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 5718 (พ.ศ. 2563)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ดวงโคมไฟฟ้า เล่ม 1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการทัว่ ไปและการทดสอบ
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บปรุง มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม ดวงโคมไฟฟ้ า เล่ ม 1
คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ มอก. 902 เล่ม 1 - 2557
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิต ภั ณ ฑ์อุต สาหกรรม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 4658 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่ อ ง ยกเลิ ก มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม ดวงโคมไฟฟ้ า ติ ด ประจ าที่ ส าหรับ
จุดประสงค์ทั่วไป และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดวงโคมไฟฟ้า เล่ม 1 คุณลักษณะ
ที่ต้องการทั่วไปและการทดสอบ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และออกประกาศกาหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดวงโคมไฟฟ้า เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและการทดสอบ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 902 เล่ม 1 - 2563 ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกาหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
สุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5718 (พ.ศ.2563)
ชื่อมาตรฐาน

: ดวงโคมไฟฟ้า เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและการทดสอบ
LUMINAIRES – PART 1: GENERAL REQUIREMENTS AND TEST

มาตรฐานเลขที่

: มอก. 902 เล่ม 1−2563

ผู้จดั ทํา

: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรรมการวิชาการ

: คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 11 สาขาไฟฟ้าส่องสว่าง

ขอบข่าย

: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
- ระบุคุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปของดวงโคมไฟฟ้าที่ประกอบรวมกับ
แหล่งกําเนิดแสงด้วยไฟฟ้า (electric light source) สําหรับการทํางาน
จากแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไม่เกิน 1 000 V คุณลักษณะที่ต้องการและการ
ทดสอบทีเ่ กี่ยวข้องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุม การ
จําแนกประเภท เครื่องหมาย โครงสร้างทางกล โครงสร้างทางไฟฟ้า และ
ความปลอดภัยชีวภาพทางแสง (photobiological safety)
- ข้อกําหนดแต่ละข้อของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ให้ใช้ร่วมกับ
ข้อ 0. และรวมถึงข้ออื่นที่เกีย่ วเนื่องซึง่ ได้อ้างถึงไว้
- มาตรฐานในอนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมดวงโคมไฟฟ้า ให้
รายละเอียดคุณลักษณะที่ตอ้ งการสําหรับดวงโคมไฟฟ้าเฉพาะแบบหรือกลุ่ม
ที่ทํางานด้วยแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไม่เกิน 1 000 V มาตรฐานเหล่านั้นได้
จัดพิมพ์แยกกันเพื่อความสะดวกในการแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อกําหนด
แต่ละข้อ ซึ่งจะเพิ่มก็ต่อเมื่อได้รับการยอมรับ
- การนําเสนอข้อมูลด้านแสงสําหรับดวงโคมไฟฟ้าอยู่ในระหว่างการพิจารณา
โดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศทางแสง (International
Commission on Illumination (CIE)) เพราะฉะนั้น จึงไม่รวมอยู่ใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
- คุณลักษณะทีต่ ้องการในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ รวมถึงอิกนิเตอร์
ที่มีค่ายอดระบุของพัลส์แรงดันไฟฟ้าไม่เกินค่าตามตารางที่ 12 คุณลักษณะที่
ต้องการใช้กับดวงโคมไฟฟ้าที่มีอิกนิเตอร์ที่ติดตั้งภายในบัลลาสต์และรวมถึง
ดวงโคมไฟฟ้าที่มีอิกนิเตอร์ที่ติดตั้งแยกจากบัลลาสต์ สําหรับดวงโคมไฟฟ้าที่
มีอิกนิเตอร์ที่ตดิ ตั้งภายในหลอดคุณลักษณะที่ต้องการอยูใ่ นระหว่างการ
พิจารณา
- คุณลักษณะทีต่ ้องการสําหรับดวงโคมไฟฟ้าแบบกึ่งดวงโคม รวมไว้ใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
-โดยทั่วไปมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการ
ด้านความปลอดภัยสําหรับดวงโคมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ของการจัดทํา

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เพื่อเตรียมคุณลักษณะที่ต้องการและการ
ทดสอบซึ่งพิจารณาแล้วว่าใช้ได้ทั่วไปกับดวงโคมไฟฟ้าส่วนใหญ่ ซึ่ง
รายละเอียดข้อกําหนดคุณลักษณะกําหนดไว้ในคุณลักษณะที่ต้องการของ
มาตรฐานในอนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมดวงโคมไฟฟ้า ด้วยเหตุ
นี้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้จึงไม่ถือว่าเป็นข้อกําหนดคุณลักษณะ
สําหรับดวงโคมไฟฟ้าแบบชนิดใด ๆ และข้อกําหนดเหล่านี้ใช้เฉพาะกับดวง
โคมไฟฟ้าแบบเฉพาะตามขอบเขตที่ได้กําหนดไว้ตามความเหมาะสมใน
อนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้า
- มาตรฐานในอนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมดวงโคมไฟฟ้า ที่ได้
อ้างอิงข้อใด ๆ ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ระบุขอบเขตของข้อ
และลําดับการทดสอบทีน่ ําไปใช้ รวมถึงคุณลักษณะที่ตอ้ งการเพิ่มเติมตาม
ความจําเป็น
- ลําดับข้อในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เป็นหมายเลขที่ไม่มีนัยสําคัญ
โดยเฉพาะ ในขณะทีล่ ําดับของการนําคุณลักษณะที่ต้องการไปใช้กําหนดไว้
ตามความเหมาะสมของมาตรฐานในอนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ดวงโคมไฟฟ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับแบบหรือกลุ่มของดวงโคมไฟฟ้า มาตรฐานทุกเล่ม
ในอนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้ามีความสมบูรณ์ใน
ตัวเอง ดังนัน้ จึงไม่มีการอ้างอิงถึงมาตรฐานเล่มอื่น ๆ ในอนุกรมมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้า
- ในกรณีทคี่ ุณลักษณะที่ต้องการใด ๆ ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
อ้างอิงถึงมาตรฐานในอนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้า
ด้วยวลี “ตามคุณลักษณะทีต่ ้องการของข้อ...ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นี้” ซึ่งใช้เพื่ออธิบายว่า ให้ใช้ตามคุณลักษณะที่ต้องการของข้อนัน้ ทั้งหมด
ยกเว้นเป็นการชัดเจนว่าใช้ไม่ได้กับดวงโคมไฟฟ้าแบบเฉพาะทีค่ รอบคลุมโดย
มาตรฐานในอนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมดวงโคมไฟฟ้านัน้
- สําหรับดวงโคมไฟฟ้ากันระเบิดที่ครอบคลุมโดย IEC 60079 คุณลักษณะที่
ต้องการของมาตรฐานในอนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคม
ไฟฟ้า (เลือกตามความเหมาะสม) เป็นการเพิ่มเติมจากคุณลักษณะที่ตอ้ งการ
ของ IEC 60079 ในกรณีใด ๆ ที่มีความขัดแย้งระหว่างมาตรฐานในอนุกรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้ากับ IEC 60079 ให้ใช้
คุณลักษณะทีต่ ้องการของ IEC 60079 ก่อน
- การปรับปรุงด้านความปลอดภัยต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งรวมอยู่
ในมาตรฐานทีม่ ีการแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง องค์กรด้านการ
มาตรฐานระดับภูมิภาคอาจรวมถึงแถลงการณ์ในมาตรฐานที่ได้รบั เพื่อ
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานฉบับก่อนหน้าตามที่แสดงโดย
ผู้ผลิตหรือองค์กรด้านการมาตรฐาน คําแถลงดังกล่าวอาจกําหนดว่าสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทีผ่ ลิตตามมาตรฐานก่อนหน้านี้อาจดําเนินต่อไปจนถึง
วันที่กําหนด หากเลยวันที่กาํ หนดต้องใช้มาตรฐานใหม่

เนื้อหาประกอบด้วย

: บททั่วไป บทนําทั่วไป บทนิยาม การจําแนกประเภทดวงโคมไฟฟ้า
เครื่องหมาย การสร้าง สายไฟฟ้าภายนอก และสายไฟฟ้าภายใน
การเตรียมการสําหรับการต่อลงดิน การป้องกันช็อกไฟฟ้า ความทนฝุ่น
วัตถุแข็ง และความชืน้ ความต้านทานฉนวนและความทนทานไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าสัมผัสและกระแสไฟฟ้าตัวนําป้องกัน ระยะห่างตามผิวฉนวน
และระยะห่างในอากาศ การทดสอบความทนทาน และการทดสอบ
ทางความร้อน ความทนความร้อน ไฟ และการเกิดรอย ขั้วต่อสายชนิด
ใช้หมุดเกลียว ขั้วต่อสายแบบไร้หมุดเกลียว และจุดต่อทางไฟฟ้า
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