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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 5942 (พ.ศ. 2563)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน
ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับเครือ่ งมือทาความร้อนหยิบยกได้
และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน
เล่ม 2(45) ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับเครื่องมือให้ความร้อนหยิบยกได้
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับเครื่องมือทาความร้อนหยิบยกได้
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1872 - 2542
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิต ภั ณ ฑ์อุต สาหกรรม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 3245 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับเครื่องมือทาความร้อนหยิบยกได้ ลงวันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2547 และออกประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัย
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(45) ข้อกาหนดเฉพาะ
สำหรับเครื่องมือให้ควำมร้อนหยิบยกได้ มำตรฐำนเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(45) - 2563 ขึ้นใหม่
ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกาหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5942 (พ.ศ.2563)
ชื่อมาตรฐาน

: ความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในที่อยูอาศัยและเครื่องใชไฟฟา
อื่นที่คลายกัน เลม 2(45) ขอกําหนดเฉพาะสําหรับเครื่องมือใหความรอน
หยิบยกได
HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – SAFETY
PART 2-45 : PARTICULAR REQUIREMENTS FOR PORTABLE
HEATING TOOLS AND SIMILAR APPLIANCES

มาตรฐานเลขที่

: มอก. 60335 เลม 2(45)−2563

ผูจัดทํา

: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กรรมการวิชาการ

: คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 12 เครื่องใชไฟฟา

ขอบขาย

: มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
- เกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องมือทําความรอนหยิบยกไดและ
เครื่องใชไฟฟาอื่นที่มีจุดประสงคการใชที่คลายกัน โดยมีแรงดันไฟฟาที่
กําหนดไมเกิน 250 V
- เครื่องใชไฟฟาที่ไมมีเจตนาใหใชในที่อยูอาศัยตามปกติ แตถึงกระนั้นก็ตาม
อาจเปนตนกําเนิดอันตรายตอสาธารณะ เชน เครื่องใชไฟฟาที่มีเจตนาใหคน
ทั่วไปใชในรานคา ในอุตสาหกรรมขนาดยอม และในฟารม เปนตน อยูใน
ขอบขายของมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
- เครื่องใชไฟฟาซึ่งอาจตองใชเมื่อติดตั้งบนที่รองรับ อยูในขอบขายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
หมายเหตุ 101 ตัวอยางเครื่องใชไฟฟาที่อยูในขอบขายของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไดแก
- เครื่องประทับตรา (branding tools)
- ปากกาหัวเผา (burning-in pens)
- เครื่องบัดกรีทอรอยสาย (conduit-soldering tools)
- เครื่องมือดัดโคง (dehorning tool)
- เครื่องละลายสารบัดกรี (desoldering tools)
- เครื่องจุดไฟ (firelighters)
- ปนยิงกาว (glue guns)
- ปนเปาลมรอน (heat guns)
- เครื่องเชื่อมฟลมใชในบาน (household film-welding appliances)
- เครื่องลอกสี (paint strippers)
- เครื่องตัดพลาสติก (plastic-cutting tools)
- หัวแรงปน (soldering guns)
- หัวแรง (soldering irons)

- คีมปอกฉีก (stripping pliers)
- เครื่องเชื่อมทอรอยสายเทอรมอพลาสติก (thermoplastic conduit-welding
tools)

- ตามเทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบัติ มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
เกี่ยวของกับความเสี่ยงอันตรายสามัญที่เกิดจากเครื่องมือทําความรอนหยิบ
ยกไดซึ่งทุกคนเผชิญอยูทั้งในและรอบ ๆ บาน อยางไรก็ตาม โดยทั่วไป
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมคํานึงถึง
- บุคคล (รวมถึงเด็ก) ซึ่ง
• มีความสามารถทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือ
• ขาดประสบการณและความรู
- ทีท่ ําใหไมสามารถใชเครืองมือทําความรอนหยิบยกไดอยางปลอดภัยโดย
ปราศจากการควบคุมดูแลหรือการสอน
- เด็กที่เลนกับเครื่องมือทําความรอนหยิบยกได
หมายเหตุ 102 ขอควรคํานึงมีดังนี้
- เครื่องมือทําความรอนหยิบยกไดที่มุงหมายใหใชในยานยนต บนเรือ หรือเครื่องบิน
อาจตองมีขอกําหนดเพิ่มเติมตามความจําเปน
- ในหลายประเทศขอกําหนดเพิ่มเติมจะถูกระบุโดยองคกรสาธารณสุขแหงชาติ องคกร
แหงชาติซึ่งรับผิดชอบดานพิทักษผใู ชแรงงาน และองคกรที่คลายกัน
หมายเหตุ 103 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง
- เครื่องมือมือถือทํางานดวยมอเตอร (hand-held motor-operated electric
tool) (IEC 60745)
- เครื่องมือขนไดทํางานดวยมอเตอร (transportable motor-operated electric
tools) (IEC 61029)
- เครื่องใชที่ออกแบบสําหรับจุดประสงคทางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
- เครื่องทําความรอนที่มุงหมายใหใชในสถานทีม่ ีภาวะพิเศษ เชน บรรยากาศที่
กอใหเกิดการกัดกรอน หรือระเบิด (ฝุน ไอ หรือ กาซ)
- เครื่องมือที่ใชความถี่สูงทําความรอน ที่ไมเปนหัวแรงเหนี่ยวนํา (tools using highfrequency heating other than induction soldering irons)
- เครื่องเชื่อมไฟฟา (arc-welding equipment)

- รายละเอียดใหเปนไปตาม IEC 60335-2-45 ขอ 1
เนื้อหาประกอบดวย

: บททั่วไป ขอบขาย เอกสารอางอิง บทนิยาม ขอกําหนดทั่วไป ภาวะทั่วไป
สําหรับการทดสอบ การจําแนกประเภท การทําเครื่องหมายและฉลาก และ
ขอปฏิบัติ การปองกันการเขาถึงสวนมีไฟฟา การเริ่มเดินเครื่องใชไฟฟาทํางาน
ดวยมอเตอร กําลังไฟฟาเขาและกระแสไฟฟา การเกิดความรอน ไมมีขอความ
กระแสไฟฟารั่วและความทนทานไฟฟาที่อุณหภูมิทํางาน แรงดันไฟฟาเกิน
ชั่วครู ความตานทานตอความชื้น กระแสไฟฟารั่วและความทนทานไฟฟา
การปองกันโหลดเกินของหมอแปลงไฟฟา และวงจรไฟฟาที่เกี่ยวของ
ความทนทาน การทํางานผิดปกติ เสถียรภาพและความเสี่ยงอันตรายทางกล
ความแข็งแรงทางกล สิ่งสราง การเดินสายไฟฟาภายใน สวนประกอบ การตอ
วงจรกับแหลงจายไฟฟา และสายออนภายนอก ขั้วตอสําหรับตัวนําภายนอก

การจัดเตรียมสําหรับการตอกับดิน หมุดเกลียวและสิ่งตอวงจร ระยะหางใน
อากาศระยะหางตามผิวฉนวน และฉนวนของแข็ง ความตานทานตอความรอน
และไฟไหม ความตานทานตอการเปนสนิม การแผรังสี ความเปนพิษ และ
ความเสี่ยงอันตรายที่คลายกัน และภาคผนวก
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