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TECHNOLOGY EQUIPMENT - PART 1: SAFETY REQUIREMENTS

มาตรฐานเลขที่

: มอก. 62368 เลม 1−2563

ผูจัดทํา

: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กรรมการวิชาการ

: คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 13 อิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ขอบขาย

: มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
- กําหนดคุณลักษณะดานความปลอดภัยของอุปกรณไฟฟาและเครื่องใช
อิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับบริภัณฑเสียง วีดิทัศน บริภัณฑเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และบริภัณฑดานธุรกิจและสํานักงาน ที่มี
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 600 V มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไม
รวมขอกําหนดดานสมรรถนะหรือคุณลักษณะการทํางานของบริภัณฑ
หมายเหตุ 1 ตัวอยางของบริภัณฑที่อยูในขอบขายของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้แสดงในภาคผนวก A
หมายเหตุ 2 แรงดันไฟฟาที่กําหนด 600 V พิจารณารวมถึงบริภัณฑที่มีแรงดันไฟฟาที่
กําหนด 400/690 V

- ใชกับ
- สวนประกอบและชุดประกอบยอยที่มีไวเพื่อการประกอบรวมเปนบริภัณฑ
สวนประกอบและชุดประกอบยอยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดทุก
ขอในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ หากวาบริภัณฑสมบูรณที่
ประกอบดวยสวนประกอบและชุดประกอบยอยดังกลาว เปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
- หนวยจายไฟภายนอกที่มีวัตถุประสงคเพื่อจายไฟฟาใหบริภัณฑอื่นที่อยูใน
ขอบขายของมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
- อุปกรณเสริมที่ใชกับบริภัณฑที่อยูในขอบขายของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
- บริภัณฑขนาดใหญที่ติดตั้งในพื้นที่ที่จํากัดการเขาถึง สําหรับบริภัณฑ
เครื่องจักรขนาดใหญอาจตองมีขอกําหนดเพิ่มเติม และ
- บริภัณฑที่ใชในภูมิภาคเขตรอนชื้น
- รวมถึงขอกําหนดสําหรับบริภัณฑเสียง วีดิทัศน บริภัณฑเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีเจตนาติดตั้งภายนอกอาคาร ขอกําหนดของ

บริภัณฑภายนอกอาคาร ซึ่งเกี่ยวกับเปลือกหุมที่ใชภายนอกอาคารเหมาะ
สําหรับการติดตั้งโดยตรงในสนามและใชสําหรับหุมบริภัณฑเสียง วีดิทัศน
บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศที่ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับขอกําหนดการ
สรางจําเพาะที่ไมครอบคลุมในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ดู
ภาคผนวก Y
- การติดตั้งแตละครั้งอาจจะมีขอกําหนดเฉพาะ นอกจากนี้ขอกําหนดสําหรับ
การปองกันบริภัณฑภายนอกอาคารที่ปองกันผลกระทบจากฟาผาโดยตรงไม
อยูในขอบขายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
หมายเหตุ 3 สําหรับขอมูลในหัวขอนีด้ ู IEC 62305-1

- ถือวาระดับความสูงสูงสุดอยูที่ 2 000 m เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่นโดย
ผูทํา
- ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับบริภัณฑที่มีความสามารถในการจายไฟฟา
กระแสตรงผานสายสื่อสารที่ใชกันทั่วไป เชน USB หรือ Ethernet (PoE) มี
กําหนดใน IEC 62368-3 ซึ่ง IEC 62368-3 ไมใชกับ
- บริภัณฑที่จายกําลังไฟฟาผานตัวเชื่อมตอที่มีลิขสิทธิ์ (proprietary) หรือ
- บริภัณฑที่ใชโปรโตคอลที่มีลิขสิทธิ์ (proprietary) สําหรับการเลือก
กําลังไฟฟา
- ระบุการปองกันสําหรับคนทั่วไป (ordinary person) ผูปฏิบัติงาน
(instructed person) และผูมีทักษะ (skilled person) ขอกําหนด
เพิ่มเติมอาจนําไปใชกับบริภัณฑที่ออกแบบอยางชัดเจนหรือสําหรับการใช
งานของเด็กหรือดึงดูดความสนใจจากเด็กโดยเฉพาะ
หมายเหตุ 4 วาง
หมายเหตุ 5 วาง

- ไมครอบคลุมถึง
- บริภัณฑที่มีชิ้นสวนเคลื่อนไหวอันตรายที่ไมไดอยูในตัว เชน หุนยนต และ
หมายเหตุ 6 สําหรับขอกําหนดที่เกี่ยวของกับหุนยนตภาวะแวดลอมอุตสาหกรรม ดู
ที่ IEC 60204-1, IEC 60204-11, ISO 10218-1 และ ISO 10218-2

- หุนยนตดูแลมนุษยรวมถึงหุนยนตบริการเคลื่อนที่ หุนยนตที่ทํางานทาง
กายภาพ และหุนยนตที่ชวยในการเดินทางของมนุษย และ
หมายเหตุ 7 สําหรับขอกําหนดที่เกี่ยวของกับหุนยนตดูแลมนุษย ดูที่ ISO 13482

- ระบบจายไฟที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ เชน ชุดมอเตอร-เครื่อง
กําเนิดไฟฟา ระบบแบตเตอรี่สํารอง และหมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย
- ไมไดระบุ
- กระบวนการผลิตยกเวนการทดสอบประจํา
- ผลเสียของกาซที่ปลอยออกมาจากการสลายตัวดวยความรอนหรือการ
เผาไหม
- กระบวนการกําจัดซากบริภัณฑ
- ผลกระทบจากการขนสง (นอกเหนือจากที่ระบุไวในเอกสารนี้)
- ผลกระทบจากการจัดเก็บวัสดุ สวนประกอบหรือบริภัณฑ

- โอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจากการแผรังสีอนุภาค เชน อนุภาคแอลฟา
และอนุภาคบีตา
- โอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจากความรอนเนื่องจากพลังงานความรอน
จากการแผรังสี หรือการพาความรอน
- โอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากของเหลวที่ติดไฟได
- การใชบริภัณฑในบรรยากาศที่มีออกซิเจนอยูหนาแนนหรือบรรยากาศที่มี
โอกาสระเบิดได
- การสัมผัสกับสารเคมีนอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ 7
- เหตุการณการคายประจุไฟฟาสถิต
- การสัมผัสกับสนามแมเหล็กไฟฟา
- ประเด็นดานสิ่งแวดลอม หรือ
- ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัยในการทํางานยกเวนขอกําหนดที่เกี่ยวของ
กับเวิรคเซลล (work cells)
หมายเหตุ 8 สําหรับขอกําหนดเฉพาะดานความปลอดภัยในการใชงานและ
ซอฟตแวรของระบบที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส
(ตัวอยางเชน วงจรอิเล็กทรอนิกสปองกัน) ดู IEC 61508-1

รายละเอียดใหเปนไปตาม IEC 62368-1 ขอ 1
เนื้อหาประกอบดวย

: บททั่วไป หลักการของมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ ขอบขาย
เอกสารอางอิง บทนิยาม ขอกําหนดทั่วไป การบาดเจ็บที่เกิดจากไฟฟา
ไฟไหมที่เกิดจากไฟฟา การบาดเจ็บที่เกิดจากสารอันตราย การบาดเจ็บที่
เกิดจากทางกล การบาดเจ็บจากความรอน การแผรังสี
และภาคผนวก
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