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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 5887 (พ.ศ. 2563)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า
ทางานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 1 ข้อกาหนดทัว่ ไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิต ภั ณ ฑ์อุต สาหกรรม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทางานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 1 ข้อกาหนดทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. 62841 เล่ม 1 - 2563 ไว้
ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3
สุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5887 (พ.ศ.2563)
ชื่อมาตรฐาน

: เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได และเครื่องจักรไรสวนและสนามหญา ทํางานดวย
มอเตอรไฟฟา – เฉพาะดานความปลอดภัย เลม 1 ขอกําหนดทั่วไป
ELECTRIC MOTOR-OPERATED HAND-HELD TOOLS,
TRANSPORTABLE TOOLS AND LAWN AND GARDEN MACHINERY –
SAFETY – PART 1: GENERAL REQUIREMENTS

มาตรฐานเลขที่

: มอก. 62841 เลม 1−2563

ผูจัดทํา

: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กรรมการวิชาการ

: คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 12 เครื่องใชไฟฟา

ขอบขาย

: มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
- เกี่ยวกับความปลอดภัย ของ
– เครื่องมือมือถือ (IEC 62841-2)
– เครื่องมือขนได (IEC 62841-3)
– เครื่องจักรไรสวนและสนามหญา (IEC 62841-4)
- ที่ทํางานดวยมอเตอรไฟฟา (electric motor-operated) หรือที่ขับเคลื่อน
ดวยแมเหล็กไฟฟา (magnetically driven)
- เครื่องประเภทดังกลาวตอไปนี้ จะเรียกวา “เครื่องมือ” หรือ “เครื่องจักร”
- มีแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 250 V สําหรับเครื่องมือ 1 เฟส ไฟฟา
กระแสตรงหรือไฟฟากระแสสลับ และ 480 V สําหรับเครื่องมือ 3 เฟส
ไฟฟากระแสสลับ และมีกําลังไฟฟาเขาที่กําหนดไมเกิน 3,700 W
- สําหรับเครื่องมือแบตเตอรี่ (battery tool) มีขอจํากัดในการใช
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ตามภาคผนวก K.1 และภาคผนวก L.1
- เกี่ยวกับตนเหตุอันตรายซึ่งเกิดจากเครื่องมือ ซึ่งทุกคนเผชิญอยูในการใช
ปกติและการใชผิดที่สามารถคาดการณไดอยางมีเหตุผล
- ครอบคลุมถึงเครื่องมือมีตัวใหความรอนไฟฟา (electric heating
element)
- ขอกําหนดสําหรับมอเตอรที่ไมแยกวงจรจากแหลงจายไฟฟาประธาน (the
supply) และมีฉนวนมูลฐานที่ไมไดออกแบบสําหรับแรงดันไฟฟาที่กําหนด
ของเครื่องมือใหเปนไปตามภาคผนวก B. ขอกําหนดสําหรับเครื่องมือ
ทํางานดวยมอเตอรที่มีกําลังแบตเตอรี่ประจุซ้ําไดหรือเครื่องมือขับเคลื่อน
ดวยแมเหล็กไฟฟาที่มีกําลังแบตเตอรี่ประจุซ้ําไดและหอแบตเตอรี่ (battery
pack) ใหเปนไปตามภาคผนวก K. ขอกําหนดสําหรับเครื่องมือซึ่งยังทํางาน
และ/หรือถูกประจุโดยตรงจากแหลงจายไฟฟาประธานหรือแหลงกําเนิด

ไฟฟาไมแยกวงจร (non-isolated source) ดวยใหเปนไปตามภาคผนวก
L.
- ครอบคลุมถึงเครื่องมือมือถือซึ่งสามารถติดตั้งบนขาตั้งรองรับ (support
stand) หรือขาตั้งทํางาน (working stand) สําหรับใชเปนเครื่องมือยึด
กับที่ (fixed tool) โดยไมมีการสลับเปลี่ยนเครื่องมือนั้น และชุดรวมผสม
ของเครื่องมือมือถือกับสิ่งรองรับเชนนี้ใหถือวาเปนเครื่องมือขนไดและให
เปนไปตามเลม 3 ที่เกี่ยวของ
- ไมครอบคลุมถึง
– เครื่องมือที่มีเจตนาใหใชในบรรยากาศมีการระเบิด (ฝุน ไอระเหย หรือ
กาซ)
– เครื่องมือที่ใหใชในการเตรียมและการทําอาหาร
– เครื่องมือในความมุงหมายทางการแพทย (medical purpose)
หมายเหตุ 1 อนุกรม IEC 60601 ครอบคลุมเครื่องมือในความมุงหมายทางการแพทย
หลายหลาก
– เครื่องมือที่มีเจตนาใหใชกับเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม
– เครื่องมือใหความรอน (heating tool)
หมายเหตุ 2 IEC 60335-2-45 ครอบคลุมถึงเครื่องมือใหความรอนหลายหลาก
– เครื่องใชไฟฟาใชในที่อยูอาศัยทํางานดวยมอเตอรและเครื่องใชไฟฟา
ที่คลายกัน
หมายเหตุ 3 อนุกรม IEC 60335 ครอบคลุมถึงเครื่องใชไฟฟาใชในที่อยูอาศัยทํางาน
ดวยมอเตอรและเครื่องใชไฟฟาที่คลายกันหลายหลาก
– บริภัณฑไฟฟาสําหรับเครื่องมือจักรกลอุตสาหกรรม
หมายเหตุ 4 อนุกรม IEC 60204 ครอบคลุมความปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่องจักร
– เครื่องมือตั้งโตะซึ่งทํางานดวยหมอแปลงไฟฟาแรงดันต่ําขนาดเล็ก
(small low voltage transformer operated bench tool) ที่มี
เจตนาใหทําแบบจําลอง (model making) เชน แบบจําลองของ
ยานยนตหรืออากาศยานที่ควบคุมดวยวิทยุ
หมายเหตุ 5 ในสหรัฐอเมริกาใชเงื่อนไข ดังนี้
มาตรฐานนี้เกี่ยวกับเครื่องมือซึ่งใชในสถานที่ไมมตี นเหตุอนั ตราย (nonhazard location) ตาม National Electric Code, NFPA 70.
หมายเหตุ 6 ในคานาดาใชเงื่อนไข ดังนี้
มาตรฐานนี้เกี่ยวกับเครื่องมือซึ่งใชในสถานที่ไมมตี นเหตุอันตราย
ตาม Canadian Electric Code, Part 1, CSA C22.1, และขอกําหนด
ทั่วไป - Canadian Electric Code, Part II, CAN/CSA-C22.2 No. 0.

เนื้อหาประกอบดวย

: บททั่วไป ขอบขาย เอกสารอางอิง บทนิยาม ขอกําหนดทั่วไป ภาวะทั่วไป
สําหรับการทดสอบ การแผรังสี ความเปนพิษ และตนเหตุอันตรายที่คลายกัน
การจําแนกประเภท การทําเครื่องหมาย และขอปฏิบัติ การปองกันการ
แตะตองถึงสวนมีไฟฟา การเริ่มเดินเครื่อง กําลังไฟฟาเขาและกระแสไฟฟา
ความรอน ความตานทานตอความรอนและการลุกไหม ความตานทาน
ตอความชื้น ความตานทานตอการเกิดสนิม การปองกันโหลดเกินของ

หมอแปลงไฟฟา และวงจรไฟฟารวม ความทนทาน การทํางานผิดปกติ
ตนเหตุอันตรายทางกล ความแข็งแรงทางกล การสราง การเดินสายไฟฟา
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