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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 6280 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องโกน เครือ่ งตัดและเล็มผม และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีม่ ีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน
เล่ม 2 (8) ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับเครื่องโกนหนวด เครื่องตัดผม และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คล้ายกัน
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องโกน เครื่องตัดและเล็มผม
และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก. 1555 - 2550
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 37๗4
(พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง
ยกเลิกมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย
และงานที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั น ข้ อ ก าหนดเฉพาะส าหรั บ เครื่ อ งโกนหนวด เครื่ อ งตั ด และเล็ ม ผม
และเครื่องใช้ไ ฟฟ้ าที่มีลักษณะคล้ายกัน และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต สาหกรรม เครื่องโกน
เครื่องตัดและเล็มผม และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย ลงวันที่
12 กันยายน พ.ศ. 2550 และออกประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัย
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2 (8) ข้อกาหนดเฉพาะ
สาหรับเครื่องโกนหนวด เครื่องตัดผม และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คล้ายกัน มาตรฐานเลขที่ มอก. 60335
เล่ม 2(8) - 2564 ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกาหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6280 (พ.ศ.2564)
ชื่อมาตรฐาน

: ความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในที่อยูอาศัยและเครื่องใชไฟฟา
อื่นที่คลายกัน เลม 2(8) ขอกําหนดเฉพาะสําหรับเครื่องโกนหนวด เครื่องตัด
ผม และเครื่องใชไฟฟาที่คลายกัน
HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – SAFETY –
PART 2-8: PARTICULAR REQUIREMENTS FOR SHAVERS, HAIR
CLIPPERS AND SIMILAR APPLIANCES

มาตรฐานเลขที่

: มอก. 60335 เลม 2(8)−2564

ผูจัดทํา

: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กรรมการวิชาการ

: คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 12 เครื่องใชไฟฟา

ขอบขาย

: มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
- ใหเปนไปตามที่กําหนดใน IEC 60335–1 Household and similar
electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements ขอ
1 โดยแทนขอความดังนี้
- ครอบคลุมถึงเครื่องใชไฟฟาทํางานดวยแบตเตอรี่และเครื่องใชไฟฟาอื่นที่ใช
แรงดันไฟฟากระแสตรง เครื่องใชไฟฟาแหลงจายไฟฟาคู (dual supply
appliance) ที่ใชทั้งแหลงจายไฟฟาประธานหรือทํางานดวยแบตเตอรี่ก็ได
ใหถือวาเปนเครื่องใชไฟฟาทํางานดวยแบตเตอรี่เมื่อทํางานดวยแบบวิธี
แบตเตอรี่ (battery mode)
- เกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องโกนหนวดไฟฟา (electric shaver)
เครื่องตัดผมไฟฟา (electric hair clipper) และเครื่องใชไฟฟาที่คลายกัน
สําหรับใชในที่อยูอาศัยและที่มีจุดประสงคคลายกัน โดยมีแรงดันไฟฟาที่
กําหนดไมเกิน 250 V
หมายเหตุ 101 เครื่องใชไฟฟาที่คลายกัน เชน เครื่องกําจัดขน (epilator) เครื่องแตง
มือเล็บ (manicure) และเครื่องแตงเทาเล็บ (pedicure)

- เครื่องใชไฟฟาที่ไมมีเจตนาใหใชในที่อยูอาศัยตามปกติ แตถึงกระนั้นก็ตาม
อาจเปนแหลงกําเนิดอันตรายตอสาธารณะ เชน เครื่องใชไฟฟาที่มีเจตนาให
คนทั่วไปใชในรานคา และในฟารม เปนตน อยูในขอบขายของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
หมายเหตุ 102 เครื่องใชไฟฟาดังกลาว เชน เครือ่ งตัดขนสัตว (animal clipper)
กรรไกรตัดขนสัตว (animal shearer) และเครื่องใชไฟฟาสําหรับชาง
ทําผม (hairdresser)

- เกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟาที่มีตนเหตุอันตรายสามัญ (common hazard) ซึ่ง
ทุกคนเผชิญอยูตามบานเรือน อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมคํานึงถึง
- คน (รวมถึงเด็ก) ซึ่ง
• มีความสามารถทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือ
• ขาดประสบการณและความรู
- ที่ทําใหไมสามารถใชเครื่องใชไฟฟาไดอยางปลอดภัยโดยปราศจากการ
ควบคุมดูแลหรือการสอน
- เด็กเลนเครื่องใชไฟฟา
หมายเหตุ 103 ขอควรคํานึงถึง
- เครื่องใชไฟฟาที่มีเจตนาใหใชในยานพาหนะ บนเรือหรือเครื่องบิน
อาจตองมีขอกําหนดเพิ่มเติม
- ขอกําหนดเพิ่มเติมอาจระบุโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
แรงงาน และองคกรสาธารณูปโภคที่คลายกัน
หมายเหตุ 104 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมถึง
- เครื่องใชไฟฟาที่มีเจตนาใหใชในสถานที่ที่มภี าวะพิเศษ เชน
บรรยากาศมีการกัดกรอนหรือการระเบิด (ฝุน
ไอระเหย หรือกาซ)
- เครื่องนวดรางกาย (massage appliance) (IEC 60335-2-32)
- เครื่องใชไฟฟาที่มีจดุ ประสงคทางการแพทย (IEC 60601)

เนื้อหาประกอบดวย

: บททั่วไป ขอบขาย เอกสารอางอิง บทนิยาม ขอกําหนดทั่วไป ภาวะทั่วไป
สําหรับการทดสอบ การทําเครื่องหมายและฉลาก และขอปฏิบัติ การปองกัน
การเขาถึงสวนมีไฟฟา การเริ่มเดินเครื่องใชงานทํางานดวยมอเตอร
กําลังไฟฟาเขาและกระแสไฟฟา การเกิดความรอน กระแสไฟฟารั่วและ
ความทนทานไฟฟาที่อุณหภูมิทํางาน แรงดันไฟฟาเกินชั่วครู ความตานทานตอ
ความชื้น กระแสไฟฟารั่วและความทนทานไฟฟา การปองกันโหลดเกิน
ของหมอแปลงไฟฟาและวงจรไฟฟาที่เกี่ยวของ ความทนทาน การทํางาน
ผิดปกติ เสถียรภาพและความเสี่ยงอันตรายทางกล ความแข็งแรงทางกล
สิ่งสราง การเดินสายไฟฟาภายใน สวนประกอบ การตอวงจรกับแหลง
จายไฟฟา และสายออนภายนอก ขั้วตอสําหรับตัวนําภายนอก การจัดเตรียม
สําหรับการตอกับดิน หมุดเกลียวและสิ่งตอวงจร ระยะหางในอากาศ ระยะหาง
ตามผิวฉนวน และฉนวนของแข็ง ความตานทานตอความรอนและไฟไหม
ความตานทานตอการเปนสนิม การแผรังสี ความเปนพิษ และความเสี่ยง
อันตรายที่คลายกัน ภาคผนวก และบรรณานุกรม
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