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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 5822 (พ.ศ. 2563)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สาหรับใช้ในทีอ่ ยู่อาศัยและงานทีม่ ีลักษณะคล้ายกัน
ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับเครือ่ งปั๊มความร้อนไฟฟ้า เครือ่ งปรับอากาศ และเครื่องลดความชืน้
และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม ความปลอดภั ย
ของเครื่องใช้ไ ฟฟ้า สาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับ
เครื่ อ งปั๊ ม ความร้ อ นไฟฟ้ า เครื่ อ งปรั บ อากาศ และเครื่ อ งลดความชื้ น มาตรฐานเลขที่
มอก. 1529 - 2541
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิต ภั ณ ฑ์อุต สาหกรรม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 2453 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กาหนดมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุต สาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า
สาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับเครื่องปั๊มความร้อนไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ และเครื่องลดความชื้น ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2542 และออกประกาศ
กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1529 - 2561 ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการด้ านความปลอดภั ย ต้ อ งเป็ นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1529 - 2561
ใช้บังคับเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3
สุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5822 (พ.ศ.2563)
ชื่อมาตรฐาน

: เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
AIR - CONDITIONER SAFETY REQUIREMENT

มาตรฐานเลขที่

: มอก. 1529−2561

ผู้จดั ทํา

: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรรมการวิชาการ

: คณะอนุกรรมการวิชาการคณะที่ 48/10 เครื่องปรับอากาศ

ขอบข่าย

: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
- ครอบคลุมความปลอดภัยของ เครื่องปรับอากาศ ที่รวมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดสูงสุด ไม่เกิน 250 V สําหรับเครื่องปรับอากาศ
เฟสเดียว และไม่เกิน 600 V สําหรับเครื่องปรับอากาศหลายเฟส และ
ครอบคลุม ชุดย่อย (partial units) ด้วย
- ครอบคลุมเครือ่ งปรับอากาศที่มีความสามารถทําความเย็นทั้งหมด ไม่เกิน
18 000 W
- เครื่องปรับอากาศ ที่ไม่ได้มีจุดประสงค์สําหรับใช้ในที่อยูอ่ าศัยปกติ แต่
อาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ เช่น เครือ่ งปรับอากาศ
ที่มีเจตนาให้บคุ คลทั่วไปใช้ในร้าน ในโรงงานอุตสาหกรรมเบา (light
industry) และในฟาร์ม ให้อยู่ในขอบข่ายของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
- ให้ใช้กับ เครื่องปรับอากาศ ที่ใช้สารทําความเย็นติดไฟได้ สารทําความเย็น
ติดไฟได้นิยามไว้ในข้อ 3.121
- เครื่องปรับอากาศที่กล่าวข้างต้น อาจประกอบด้วยชุดประกอบจากชุดเดียว
หรือหลายชุดที่ทําจากโรงงาน ถ้าชุดประกอบมีมากกว่า 1 ชุด ต้องเป็น
ชุดประกอบทีใ่ ช้ด้วยกัน และข้อกําหนดคุณลักษณะจะต้องอยู่บนพื้นฐานของ
การใช้ชุดประกอบสําเร็จทีเ่ ข้ากันได้
หมายเหตุ 1 นิยามคําว่า “มอเตอร์คอมเพรสเซอร์” ให้ใช้ตาม มอก. 812
หมายเหตุ 2 ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของการทําความเย็นให้เป็นไปตาม ISO
5149

- ไม่คลรอบคลุมสารทําความเย็นชนิดอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจาก กลุ่ม A1, A2L,
A2 หรือ A3 ภายใต้ ISO 817 หรือ ANSI/ASHRAE 34
- ระบุข้อกําหนดเฉพาะสําหรับการใช้สารทําความเย็นติดไฟได้ ข้อกําหนด
ความปลอดภัยสําหรับสารทําความเย็นที่ไม่ได้ครอบคลุมตามมาตรฐานนี้
รวมถึงภาคผนวก ให้ใช้ตาม ISO 5149
- ส่วนของ ISO 5149 ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้มี
ดังต่อไปนี้

- เล่ม 3 การออกแบบและการสร้างบริภัณฑ์ให้ใช้กับเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและ
ระบบทัง้ หมด
- เล่ม 4 ข้อกําหนดสําหรับการใช้ประโยชน์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบสําหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คล้ายกัน ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเบา
- เล่ม 5 วิธีดําเนินการที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบสําหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คล้ายกัน ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเบา
- ตัวทําความร้อนเสริม (supplementary heater) หรือ ข้อกําหนดสําหรับ
การแยกติดตั้ง อยู่ในขอบข่ายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ยกเว้น
ตัวทําความร้อนที่ออกแบบให้เป็นส่วนหนึง่ ของเครื่องปรับอากาศ โดยมี
ชุดควบคุมประกอบรวมอยู่ภายในเครื่องปรับอากาศนั้น
หมายเหตุ 3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุม
- เครื่องปรับอากาศที่มีเจตนาให้ใช้ในยานยนต์ เรือ หรืออากาศยาน
ซึ่งจําเป็นต้องมีข้อกําหนดเพิ่มเติม
- เครื่องปรับอากาศที่อยู่ภายใต้ความดัน ซึ่งจําเป็นต้องมีข้อกําหนด
เพิ่มเติม
- อาจมีข้อกําหนดเพิ่มเติม โดยหน่วยงานอื่น เช่น กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ 4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่รวมถึง
- อุปกรณ์เพิ่มความชื้นที่มีเจตนาให้ใช้กับเครื่องทําความร้อนแลเครื่องทํา
ความเย็น (IEC 60335-2-88)
- เครื่องปรับอากาศที่ออกแบบสําหรับกระบวนทางอุตสาหกรรมเป็น
การเฉพาะ
- เครื่องปรับอากาศที่มีเจตนาให้ใช้ในสถานที่ซึ่งมีสภาวะพิเศษ เช่น ใน
บรรยากาศซึ่งก่อให้เกิดการกัดกร่อนหรือ การระเบิด (ฝุ่น ไอ หรือก๊าซ)

- ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครือ่ งปรับอากาศ ที่มีความสามารถทําความเย็นสุทธิ
ไม่เกิน 14 654 W (50 000 Btu/h) ที่ใช้สารทําความเย็น R22 ต้องเป็นไป
ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมและตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
เนื้อหาประกอบด้วย

: ขอบข่าย เอกสารอ้างอิง การให้แสงสว่างฉุกเฉิน ข้อกําหนดทั่วไป ข้อกําหนด
ทั่วไปสําหรับการทดสอบ การจําแนกประเภท การทําเครื่องหมายและฉลาก
และคู่มือ การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า การเริ่มเดินเครื่องปรับอากาศ
กําลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า การเกิดความร้อน (ว่าง) กระแสไฟฟ้ารั่ว
และความทนทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิทํางาน แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่ ความต้าน
ทางต่อความชื้น กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า การป้องกันโหลดเกิน
ของหม้อแปลงไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าที่เกีย่ วข้อง ความทนทาน การทํางาน
ผิดปกติ เสถียรภาพและอันตรายทางกล ความแข็งแรงทางกล การสร้าง การ
เดินสายไฟฟ้าภายใน ส่วนประกอบ การต่อวงจรกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสาย
อ่อนภายนอก ขั้วต่อสายสําหรับตัวนําภายนอก การจัดเตรียมสําหรับการต่อลง
ดิน หมุดเกลียว และสิ่งต่อวงจร ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน
และฉนวนของแข็ง ความต้านทานต่อความร้อนและไฟไหม้ ความต้านทานต่อ
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