เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๔๓ ง

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 6282 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ เล่ม 1 การจัดประเภทบริภัณฑ์ และคุณลักษณะที่ตอ้ งการ
และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ เล่ม 1 การจัดประเภทบริภัณฑ์และข้อกาหนด
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลเซอร์
เล่ม 1 การจัดประเภทบริภัณฑ์ และคุณลักษณะที่ต้องการ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1604 - 2553
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4263
(พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง
ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ เล่ม 1 การจัดประเภทบริภัณฑ์
คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการ และข้ อ แนะน าส าหรั บ ผู้ ใ ช้ และก าหนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ เล่ม 1 การจัดประเภทบริภัณฑ์ และคุณลักษณะที่ต้องการ
ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553 และออกประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ เล่ม 1 การจัดประเภทบริภัณฑ์และข้อกาหนด มาตรฐานเลขที่ มอก. 60825
เล่ม 1 - 2564 ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกาหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6282 (พ.ศ.2564)
ชื่อมาตรฐาน

: ความปลอดภัยของผลิตภัณฑเลเซอร เลม 1 การจัดประเภทบริภัณฑและ
ขอกําหนด
SAFETY OF LASER PRODUCTS – PART 1: EQUIPMENT
CLASSIFICATION AND REQUIREMENTS

มาตรฐานเลขที่

: มอก. 60825 เลม 1−2564

ผูจัดทํา

: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กรรมการวิชาการ

: คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 12 เครื่องใชไฟฟา

ขอบขาย

: มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
- เกี่ยวกับความปลอดภัยผลิตภัณฑเลเซอรเปลงการแผรังสีเลเซอรในพิสัย
ความยาวคลื่น 180 nm ถึง 1 mm
- แมวาเลเซอรที่มีอยูเวลานี้เปลงที่ความยาวคลื่นนอยกวา 180 nm (ในยาน
เหนือมวงสุญญากาศ), กรณีเชนนี้ไมอยูในขอบขายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากโดยปกติแลวลําเลเซอรถูกหุมไวในเปลือก
หุมสุญญากาศ และดังนั้นตนเหตุอันตรายการแผรังสีเชิงแสงที่อาจจะเกิดขึ้น
ไดจึงนอยมากโดยสภาพ
- ผลิตภัณฑเลเซอรอาจประกอบดวยเลเซอรตัวเดียวมีหรือไมมีแหลงจายไฟฟา
กําลังแยก หรืออาจมีเลเซอรตัวเดียวหรือหลายตัวรวมอยูในระบบซับซอน
ทางกล ทางไฟฟา หรือทางแสง โดยปกติ ผลิตภัณฑเลเซอรใชในการสาธิต
เชน ปรากฏการณทางฟสิกสและทางแสง กระบวนการทําวัสดุ การอานและ
การเก็บขอมูล การสื่อสัญญาณและการแสดงผลสารสนเทศ เปนตน พบ
ระบบเหลานี้ใชในผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ผลิตภัณฑธุรกิจ ผลิตภัณฑการ
บันเทิง ผลิตภัณฑการวิจัย ผลิตภัณฑการศึกษา ผลิตภัณฑเวชกรรม และ
ผลิตภัณฑผูบริโภค
- ผลิตภัณฑเลเซอรซ่งึ ขายใหผูทํารายอื่นสําหรับใชเปนสวนประกอบของระบบ
ใด ๆ เพื่อขายตอไมอยูในขอบขายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
เนื่องจากผลิตภัณฑถึงที่สุดนั้นจะอยูในขอบขายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ผลิตภัณฑเลเซอรซึ่งผูทําขายหรือขายใหผูทํา
ผลิตภัณฑขั้นสุดทายสําหรับใชเปนชิ้นสวนซอมผลิตภัณฑขั้นสุดทายก็ไมอยู
ในขอบขายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ อยางไรก็ตาม ถาระบบ
เลเซอรภายในผลิตภัณฑเลเซอรสามารถทํางานไดเมื่อเอาออกจากผลิตภัณฑ
ขั้นสุดทายก็ใหใชขอกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กับระบบ
เลเซอรที่เอาออกได
หมายเหตุ 1 บริภัณฑที่ทํางานได ไมจําตองใชเครื่องมือเพื่อเตรียมการทํางาน

- ผลิตภัณฑเลเซอรใดอยูนอกขอกําหนดตอไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ทุกขอ ถาผูทําจัดประเภทผลิตภัณฑนั้นตามขอ 4
และขอ 5 แสดงวา ระดับการเปลงไมเกิน AEL (ขีดจํากัดการเปลงที่เขาถึง
ได) ของประเภท 1 ในภาวะการทํางาน ภาวะการบํารุงรักษา ภาวะการ
บริการ และภาวะความลมเหลว ผลิตภัณฑเลเซอรเชนนี้อาจเรียกวาเปน
ผลิตภัณฑเลเซอรยกเวน (exempt laser product)
หมายเหตุ 2 การยกเวนดังกลาวเพื่อใหแนใจวา ผลิตภัณฑเลเซอรปลอดภัยโดยตัวเอง
ถูกยกเวนจากขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 และขอ 9

- นอกจากผลเสียที่อาจเกิดจากการโดนการแผรังสีเลเซอรแลว บริภัณฑ
เลเซอรบางอยางอาจยังมีตนเหตุอนั ตรายรวมอื่น ๆ อีก เชน ไฟฟา เคมี และ
อุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิต่ํา เปนตน การแผรังสีเลเซอรอาจเปนเหตุใหเกิด
ความบกพรองทางการมองเห็นชั่วคราว เชน ตาพราและจาตา (glare)
เปนตน ผลกระทบเชนนี้ขึ้นอยูกับกิจกรรม (task) และระดับแสงโดยรอบ
และอยูนอกขอบขายมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ การจัดประเภทและ
ขอกําหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้มีเจตนากลาว
กําหนดเพียงตนเหตุอันตรายการแผรังสีเลเซอรแกตาและผิวหนังเทานั้น
ตนเหตุอันตรายอื่น ๆ ไมอยูในขอบขายมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
- อธิบายขอกําหนดขั้นต่ําสุด การเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้อาจไมพอเพียงแกระดับความปลอดภัยผลิตภัณฑที่
ตองการ ผลิตภัณฑเลเซอรอาจยังจําตองเปนไปตามขอกําหนดดานสมรรถนะ
ใชงานและขอกําหนดทดสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑอื่น ๆ
ที่ใชได
หมายเหตุ 3 มาตรฐานอืน่ ๆ อาจมีขอกําหนดเพิ่มเติม เชน ผลิตภัณฑเลเซอรประเภท
3B หรือประเภท 4 เปนตน อาจไมเหมาะสมแกการใชเปนผลิตภัณฑ
ผูบริโภค

- ในกรณีที่ระบบเลเซอรเปนสวนของบริภัณฑซ่งึ อยูในขอบขายมาตรฐานความ
ปลอดภัยผลิตภัณฑอกี มาตรฐานหนึ่ง เชน บริภัณฑทางการแพทย (IEC
60601-2-22) บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ (อนุกรม IEC 60950) เครื่อง
เสียง วีดิทัศน และเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสที่คลายกัน (มอก. 1195, IEC
60065) บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสียง - วีดิทัศน (IEC 62638-1)
บริภัณฑสําหรับใชในบรรยากาศตนเหตุอันตราย (IEC 60079) หรือของเลน
ไฟฟา (IEC 62115) เปนตน ใหใชมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ตาม IEC
Guide 1042 สําหรับตนเหตุอันตรายเหตุจากการแผรังสีเลเซอร แตถาไมมี
มาตรฐานดานความปลอดภัยผลิตภัณฑที่ใชไดก็อาจใช IEC 61010-1
- สําหรับเครื่องมือทางจักษุ เพื่อใหแนใจในความปลอดภัยผูปวย ควรพิจารณา
ISO 15004-2 และถาจะมีก็ใชหลักการของขีดจํากัดสําหรับการแผรังสี
เลเซอร (ดูภาคผนวก C และภาคผนวก D ดวย)
- ในมาตรฐานฉบับกอน ไดรวมไดโอดเปลงแสง (LEDs) ไวในขอบขาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ และอาจยังอยูในอนุกรมมาตรฐานนี้

เลมอื่น ๆ อยางไรก็ตาม ดวยวิวัฒนาการของมาตรฐานความปลอดภัย
หลอดไฟฟา ความปลอดภัยการแผรังสีเชิงแสงของ LEDs โดยทั่วไปสามารถ
ใชมาตรฐานความปลอดภัยหลอดไฟฟาซึ่งกลาวกําหนดไวเหมาะสมกวา การ
เอา LEDs ออกจากขอบขายมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ไมไดกีดกัน
มาตรฐานอื่น ๆ ไมใหรวม LEDs ไว เมื่อใดก็ตามที่อางอิงเลเซอร อาจใช
IEC 62471 เพื่อหากลุมความเสี่ยงภัยของ LEDs หรือผลิตภัณฑมี LEDs
รวมอยูตัวเดียวหรือหลายตัว มาตรฐานอื่น ๆ (แนวดิ่ง) อาจกําหนดการใช
งานการวัด การจัดประเภท ขอกําหนดจําเพาะวิศวกรรม และขอกําหนดติด
ปายและฉลากของมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้กับผลิตภัณฑ LEDs
- ผลิตภัณฑเลเซอรมีการแผรังสีที่เขาถึงไดต่ํากวาเกณฑตามขอ 4.4 นั้น ถูก
ออกแบบเพื่อทําหนาที่เปนแหลงกําเนิดแสงธรรมดาทั่วไป, และนาพอใจถึง
ขนาดเปนไปตามขอกําหนดตามขอ 4.4 อาจถูกประเมินคาในอนุกรม IEC
62471 เปนทางเลือก, “ความปลอดภัยทางชีวภาพของหลอดไฟฟาและระบบ
หลอดไฟฟา" ผลิตภัณฑเชนนี้ยังคงอยูในขอบขายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ เวนแตวาไมจําตองพิจารณาการจัดประเภทของการ
เปลงรังสีเชิงแสงดังกลาวขางตน
- คา MPE (การเผยผึ่งที่ยอมใหไดสูงสุด) ตามภาคผนวก A พัฒนาขึ้นสําหรับ
การแผรังสีเลเซอรและไมใชกับการแผรังสีขางเคียง อยางไรก็ตาม ถามีขอ
สงสัยวาการแผรังสีขางเคียงที่เขาถึงไดอาจเปนตนเหตุอันตรายก็อาจใชคา
MPE เลเซอรเพื่อประเมินคาตนเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นนี้ตามความนิยมเดิม
หรือควรพิจารณาคาขีดจํากัดการเผยผึ่งตาม IEC 62471
- คา MPE ตามภาคผนวก A ไมใชกับการเผยผึ่งตอการแผรังสีเลเซอรของ
มนุษยที่เจตนาเพื่อบําบัดรักษาทางการแพทยหรือเสริมความงาม/เครื่อง
เสริมสวย
หมายเหตุ 4 ภาคผนวก A ถึงภาคผนวก G มีวตั ถุประสงคเปนแนวทางทั่วไปและเพื่อ
แสดงตัวอยางกรณีธรรมดาตาง ๆ อยางไรก็ตาม ภาคผนวกดังกลาวไมถือ
เปนเด็ดขาดหรือหมดจด

- วัตถุประสงคของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้มีดังนี้
 เพื่ออารัมภบทระบบการจัดประเภทของเลเซอรและผลิตภัณฑเลเซอร
เปลงการแผรังสีเลเซอรในพิสัยความยาวคลื่น 180 nm ถึง 1 mm ตาม
ระดับตนเหตุอันตรายการแผรังสีรังสีเชิงแสงไวใหชวยการประเมินคา
ตนเหตุอันตรายและเพื่อชวยการหามาตรการการควบคุมโดยผูใช
 เพื่อกอตั้งขอกําหนดสําหรับผูทําเพื่อจัดสารสนเทศใหไวสามารถปรับใช
ขอควรระวังถูกตอง
 เพื่อแนใจวาคําเตือนที่ระบุไวในปายและฉลาก และขอปฏิบัติ พอเพียงแก
ตนเหตุอันตรายแตละประเภทที่ผลิตภัณฑเลเซอรแผรังสีที่เขาถึงได

 เพื่อลดความเปนไปไดของการบาดเจ็บโดยการลดการแผรังสีที่เขาถึงไดที่
ไมจําเปน และเพื่อปรับปรุงการควบคุมตนเหตุอันตรายการแผรังสีเลเซอร
โดยคุณลักษณะพิเศษทางการปองกัน (protective features)
เนื้อหาประกอบดวย

: บททั่วไป ขอบขายและวัตถุประสงค เอกสารอางอิง บทนิยาม หลักการจําแนก
ประเภท การหาระดับการเปลงที่เขาถึงไดและการจําแนกประเภทผลิตภัณฑ
ขอกําหนดจําเพาะวิศวกรรม การติดปายและฉลาก ขอกําหนดสารสนเทศอื่น
ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑเลเซอรจําเพาะ ภาคผนวก และ
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