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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 6164 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับกระทะไฟฟ้าอเนกประสงค์เชิงพาณิชย์
และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน
เล่ม 2(39) ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับกระทะไฟฟ้าอเนกประสงค์เชิงพาณิชย์
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม ความปลอดภั ย ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทีม่ ีลักษณะคล้ายกัน ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับกระทะไฟฟ้า
อเนกประสงค์เชิงพาณิชย์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1594 - 2553
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิต ภั ณ ฑ์อุต สาหกรรม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 4260 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่ อ ง ยกเลิ ก มาตรฐานผลิต ภั ณ ฑ์ อุต สาหกรรม ความปลอดภั ยของเครื่องใช้ไฟฟ้า
สาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับกระทะไฟฟ้าอเนกประสงค์
เชิงพาณิชย์ เฉพาะด้านความปลอดภัย และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัย
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับกระทะไฟฟ้า
อเนกประสงค์เชิงพาณิชย์ ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553 และออกประกาศกาหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
ที่คล้ายกัน เล่ม 2(39) ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับกระทะไฟฟ้าอเนกประสงค์เชิงพาณิชย์ มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(39) - 2564 ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกาหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4
สุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6164 (พ.ศ.2564)
ชื่อมาตรฐาน

: ความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในที่อยูอาศัยและเครื่องใชไฟฟา
อื่นที่คลายกัน เลม 2(39) ขอกําหนดเฉพาะสําหรับกระทะไฟฟาอเนกประสงค
เชิงพาณิชย
HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – SAFETY –
PART 2-39: PARTICULAR REQUIREMENTS FOR COMMERCIAL
ELECTRIC MULTI-PURPOSE COOKING PANS

มาตรฐานเลขที่

: มอก. 60335 เลม 2(39)−2564

ผูจัดทํา

: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กรรมการวิชาการ

: กรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 12 เครื่องใชไฟฟา คณะอนุกรรมการ
วิชาการรายสาขา คณะที่ 12/5 มาตรฐานกระทะไฟฟา

ขอบขาย

: มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
- ใหเปนไปตามที่กําหนดใน IEC 60335–1 Household and similar
electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
ขอ 1 ยกเวนดังตอไปนี้
แทนที่ขอความ :
- ครอบคลุมความปลอดภัยของกระทะอเนกประสงคเชิงพาณิชยที่ไมมีเจตนา
ใหใชในที่อยูอาศัยและการใชที่คลายกัน โดยมีแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน
250 V สําหรับเครื่องใชไฟฟาเฟสเดียวตอวงจรระหวางเฟสกับตัวนําเปน
กลาง และ 480 V สําหรับเครื่องใชไฟฟาอื่น ๆ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ยังเกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟามีความดันและ
เครื่องใชไฟฟามีสวนที่มีความดัน
หมายเหตุ 101 เครื่องใชไฟฟาเหลานี้ใชประกอบอาหารสําหรับการบริโภคเชิงพาณิชย
เชน ในครัวของภัตตาคาร ในโรงอาหาร ในโรงพยาบาล เปนตน และใน
วิสาหกิจเชิงพาณิชย เชน รานขนมปง รานขายเนื้อ (butcheries)

- สวนทางไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาที่ใชพลังงานรูปแบบอื่นก็อยูในขอบขาย
ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
- ตราบเทาที่สามารถปฏิบัติได มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้เกี่ยวของกับ
ตนเหตุอันตรายสามัญ (common hazard) ที่เกิดจากเครื่องใชไฟฟาชนิด
ตาง ๆ
หมายเหตุ 102 ตองคํานึงถึงความจริงที่วา
– เครื่องใชไฟฟาที่มีเจตนาใหใชในยานพาหนะ บนเรือ หรือบน
เครื่องบิน อาจตองมีขอกําหนดเพิ่มเติม

– ขอกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยอาจเพิ่มเติมโดยกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแรงงาน การประปา และองคกรสาธารณูปโภค
ที่คลายกัน
หมายเหตุ 103 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง
– เครื่องใชไฟฟาที่มีเจตนาใหใชในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
– เครื่องใชไฟฟาที่มีเจตนาใหใชในสถานที่ที่มภี าวะพิเศษ เชน มี
บรรยากาศกัดกรอนหรืออาจกอใหเกิดการระเบิด (ฝุน ไอ หรือกาซ)
– เครื่องใชไฟฟาสําหรับการผลิตอาหารปริมาณมากตอเนื่อง
– กระทะกนลึก (deep fat fryers) (IEC 60335-2-37)

เนื้อหาประกอบดวย

: บททั่วไป ขอบขาย เอกสารอางอิง บทนิยาม ขอกําหนดทั่วไป ภาวะทั่วไป
สําหรับการทดสอบ การจําแนกประเภท การทําเครื่องหมายและฉลาก และ
ขอปฏิบัติ การปองกันการเขาถึงสวนมีไฟฟา การเริ่มเดินเครื่องใชไฟฟาทํางาน
ดวยมอเตอร กําลังไฟฟาเขาและกระแสไฟฟา การเกิดความรอน ไมมีขอความ
กระแสไฟฟารั่วและความทนทานไฟฟาที่อุณหภูมิทํางาน แรงดันไฟฟาเกิน
ชั่วครู ความตานทานตอความชื้น กระแสไฟฟารั่วและความทนทานไฟฟา
การปองกันโหลดเกินของหมอแปลงไฟฟาและวงจรไฟฟาที่เกี่ยวของ
ความทนทาน การทํางานผิดปกติ เสถียรภาพและความเสี่ยงอันตรายทางกล
ความแข็งแรงทางกล สิ่งสราง การเดินสายไฟฟาภายใน สวนประกอบ
การตอวงจรกับแหลงจายไฟฟา และสายออนภายนอก ขั้วตอสําหรับตัวนํา
ภายนอก การจัดเตรียมสําหรับตอลงดิน หมุดเกลียวและสิ่งตอวงจร ระยะหาง
ในอากาศ ระยะหางตามผิวฉนวน และฉนวนของแข็ง ความตานทานตอ
ความรอนและไฟไหม ความตานทานตอการเปนสนิม การแผรังสี
ความเปนพิษ และความเสี่ยงอันตรายที่คลายกัน และภาคผนวก
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