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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 5927 (พ.ศ. 2563)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน
เล่ม 2(98) ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับเครื่องทาความชืน้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิต ภั ณ ฑ์อุต สาหกรรม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(98)
ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับเครื่องทาความชื้น มาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(98) - 2563 ไว้
ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5927 (พ.ศ.2563)
ชื อมาตรฐาน

: ความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในที่อยูอาศัยและเครื่องใชไฟฟา
อื่นที่คลายกันเลม 2(98) ขอกําหนดเฉพาะสําหรับเครื่องทําความชื้น
HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES - SAFETY –
PART 2-98: PARTICULAR REQUIREMENTS FOR HUMIDIFIERS

มาตรฐานเลขที่

: มอก. 60335 เลม 2(98)−2563

ผูจัดทํา

: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กรรมการวิชาการ

: คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 12 เครื่องใชไฟฟา

ขอบขาย

: มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
- เกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องทําความชื้นไฟฟาสําหรับใชในที่อยูอาศัย
และเครื่องใชไฟฟาที่มีจุดประสงคการใชที่คลายกัน โดยมีแรงดันไฟฟาที่
กําหนดไมเกิน 250 V สําหรับเครื่องใชไฟฟาเฟสเดียว และ 480 V สําหรับ
เครื่องใชไฟฟาอื่น ๆ
หมายเหตุ 101 ตัวอยางเครื่องทําความชื้นที่อยูใ นขอบขายของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไดแก
- เครื่องทําความชื้นที่ทําใหน้ําเปนละอองน้ํา (appliances that atomize water)
- เครื่องทําความชื้นที่ทําใหน้ําระเหยดวยความรอน (appliances that evaporate
water by heating)
- เครื่องทําความชื้นที่ใชลมเปาผานองคประกอบที่ชื้น (appliances that blow air
through a moist element.)

- เครื่องใชไฟฟาที่ไมมีเจตนาใหใชในที่อยูอาศัยตามปกติ แตถึงกระนั้นก็ตาม
อาจเปนตนกําเนิดอันตรายตอสาธารณะ เชน เครื่องใชไฟฟาที่มีเจตนาใหคน
ทั่วไปใชในรานคา ในอุตสาหกรรมขนาดยอม และในฟารม เปนตน อยูใน
ขอบขายของมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
- ตามเทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบัติ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
เกี่ยวของกับความเสี่ยงอันตรายสามัญที่เกิดจากเครื่องทําความชื้นซึ่งทุก
คนเผชิญอยูทั้งในและรอบ ๆ บาน อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมคํานึงถึง
- บุคคล (รวมถึงเด็ก) ซึ่ง
• มีความสามารถทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือ
• ขาดประสบการณและความรูที่ทําใหไมสามารถใชเครื่องใชไฟฟาไดอยาง
ปลอดภัยโดยปราศจากการควบคุมดูแลหรือการสอน
- เด็กเลนเครื่องใชไฟฟา

หมายเหตุ 102 ขอควรคํานึงมีดังนี้
- เครื่องใชไฟฟาที่มีเจตนาใหใชในยานพาหนะ บนเรือหรือเครื่องบิน
อาจตองมีขอกําหนดเพิ่มเติม
- ขอกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยอาจเพิ่มเติมโดยกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแรงงาน การประปา และองคกร
สาธารณูปโภคที่คลายกัน
หมายเหตุ 103 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง
- เครื่องใชไฟฟาสําหรับใหความรอนของเหลว (appliances for
heating liquids) (IEC 60335-2-15)
- เครื่องทําความชื้นสําหรับใชกับระบบทําความรอน ระบบระบาย
อากาศหรือระบบปรับอากาศ (humidifiers intended for use
with heating, ventilation or air-conditioning systems)
(IEC 60335-2-88)
- เครื่องใชไฟฟาที่มีจดุ ประสงคทางการแพทย (appliances for
medical purposes) (IEC 60601)
- เครื่องใชไฟฟาที่มีเจตนาใชงานในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
- เครื่องใชไฟฟาที่มีเจตนาใหใชในสถานที่ที่มภี าวะพิเศษ เชน
บรรยากาศมีการกัดกรอนหรือการระเบิด (ฝุน ไอระเหย หรือกาซ)

เนื้อหาประกอบดวย

: บททั่วไป ขอบขาย เอกสารอางอิง บทนิยาม ขอกําหนดทั่วไป ภาวะทั่วไป
สําหรับการทดสอบ การจําแนกประเภท การทําเครื่องหมายและฉลาก และขอ
ปฏิบัติ การปองกันการเขาถึงสวนมีไฟฟา การเริ่มเดินเครื่องใชไฟฟาทํางาน
ดวยมอเตอร กําลังไฟฟาเขาและกระแสไฟฟา การเกิดความรอน กระแสไฟฟา
รั่วและความทนทานไฟฟาที่อุณหภูมิทํางาน แรงดันไฟฟาเกินชั่วครู
ความตานทานตอความชื้น กระแสไฟฟารั่วและความทนทานไฟฟา
การปองกันโหลดเกินของหมอแปลงไฟฟาและวงจรไฟฟาที่เกี่ยวของ
ความทนทาน การทํางานผิดปกติ เสถียรภาพและความเสี่ยงอันตรายทางกล
ความแข็งแรงทางกล สิ่งสราง การเดินสายไฟฟาภายใน สวนประกอบ
การตอวงจรกับแหลงจายไฟฟา และสายออนภายนอก ขั้วตอสําหรับตัวนํา
ภายนอก การจัดเตรียมสําหรับการตอกับดิน หมุดเกลียวและสิ่งตอวงจร
ระยะหางในอากาศ ระยะหางตามผิวฉนวน และฉนวนของแข็ง ความตานทาน
ตอความรอนและไฟไหม ความตานทานตอการเปนสนิม การแผรังสี
ความเปนพิษ และความเสี่ยงอันตรายที่คลายกัน และภาคผนวก
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