
สาขาและขอบข่ายการรับรองระบบงาน ประเภทที ่5 และ ประเภทที ่1a ปรับปรุงเม่ือ : 17/06/2564

ล าดบั กลุ่ม มาตรฐาน ช่ือมาตรฐาน

มอก. 2186-2547
ตูเ้ย็นส าหรับใช้ในทีอ่ยู่อาศัย เฉพาะดา้นส่ิงแวดล้อม : 
ประสิทธิภาพพลังงาน

รูปแบบ
(Type 1a)

รูปแบบ
(Type 5)

IEC 62552:2007 Ed.1.0 ยกเว้นข้อ 14
Household refrigerating appliances - Characteristics and 
test methods

-
รูปแบบ
(Type 5)

มอก. 1462-2548 เคร่ืองซกัผ้าใช้ในทีอ่ยู่อาศัย
รูปแบบ

(Type 1a)
รูปแบบ
(Type 5)

JIS C 9606:1993
JIS C 9606:2007

Electric washing machines -
รูปแบบ
(Type 5)

IEC60456 Ed.4.0
IEC60456 Ed.5.0

Electric washing machines for household use - Methods 
for measuring the performance

-
รูปแบบ
(Type 5)

3 HOUS IEC60705:2010 Ed.4.0 ข้อ.9
Household microwave ovens - Methods for measuring 
performance

รูปแบบ
(Type 1a)

รูปแบบ
(Type 5)

มอก. 2545-2555
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า - คุณลักษณะทีต่อ้งการดา้น
ประสิทธิภาพพลังงาน

รูปแบบ
(Type 1a)

-

มอก. 2545-2555 ข้อ 3
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า - คุณลักษณะทีต่อ้งการดา้น
ประสิทธิภาพพลังงาน

-
รูปแบบ
(Type 5)

มอก. 1039-2547 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะดา้นความปลอดภยั
รูปแบบ

(Type 1a)
รูปแบบ
(Type 5)

มอก. 92-2536 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตัง้โตะ๊และตดิผนัง
รูปแบบ

(Type 1a)
-

มอก. 127-2536 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตัง้พืน้
รูปแบบ

(Type 1a)
-

R

R

ผลิตภณัฑ/์บริภณัฑ/์เคร่ืองใช้/อุปกรณ/์อ่ืนๆ

เตาไมโครเวฟใช้ในทีอ่ยู่อาศัย

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตัง้โตะ๊ และตดิ
ผนัง

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตัง้พืน้

รูปแบบการใหก้ารรับรอง

ตูเ้ย็นส าหรับใช้ในทีอ่ยู่อาศัย

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

1 HOUS

5 HOUS

4 HOUS

2

ไดรั้บการรับรองจาก
ONSC

R

R

R

R

R

-เคร่ืองซกัผ้าใช้ในทีอ่ยู่อาศัยHOUS

-

-

R
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มอก. 934-2533 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะดา้นความปลอดภยั
รูปแบบ

(Type 1a)
รูปแบบ
(Type 5)

มอก. 2134-2553 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับหอ้ง: ประสิทธิภาพพลังงาน
รูปแบบ

(Type 1a)
รูปแบบ
(Type 5)

มอก. 366-2547 เตารีดไฟฟ้า เฉพาะดา้นความปลอดภยั

IEC 60335-2-3:2002 Ed5.0+A1:2004+A2:2008
Household and similar electrical appliances - Safety
- Part 2-3: Particular requirements for electric irons

 
IEC 60335-1:2001 Ed.4.0+A1:2004+A2:2006*

Household and similar electrical appliances - Safety 
- Part 1: General requirements

มอก. 1509-2547 กระทะไฟฟ้า เฉพาะดา้นความปลอดภยั
รูปแบบ

(Type 1a)
-

IEC60335-2-13:2002 Ed5.0+A1:2004+A2:2008
IEC 60335-1:2001 Ed.4.0+A1:2004+A2:2006*

Household and similar electrical appliances - Safety 
- Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, 
frying pans and similar appliances
Household and similar electrical appliances - Safety
- Part 1: General requirements

รูปแบบ
(Type 1a)

-

9 HOUS
IEC 60335-2-15:2002 Ed.5.0

IEC 60335-1:2001 Ed.4.0+A1:2004+A2:2006*

Household and similar electrical appliances - Safety - 
Part 2-15: Particular requirements for appliances for 
heating liquids
Household and similar electrical appliances - Safety
- Part 1: General requirements

-
รูปแบบ
(Type 5)

มอก. 812-2548 มอเตอรค์อมเพรสเซอร ์เฉพาะดา้นความปลอดภยั

IEC60335-2-34:2002 Ed4.0
IEC 60335-1:2001 Ed.4.0+A1:2004+A2:2006*

Household and similar electrical appliances - Safety 
- Part 2-34: Particular requirements for motor-
compressors
Household and similar electrical appliances - Safety 
- Part 1: General requirements

R

R

เตารีดไฟฟ้า R

R

R

R

R
รูปแบบ
(Type 5)

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ

เคร่ืองปรับอากาศส าหรับหอ้ง

กระทะไฟฟ้า

กระทะไฟฟ้าก้นลึก กระทะไฟฟ้าก้นตืน้ และ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทีค่ล้ายกัน

มอเตอรค์อมเพรสเซอร์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าส าหรับใหค้วามร้อนของเหลว

รูปแบบ
(Type 1a)

HOUS10

HOUS8

6 HOUS

7
รูปแบบ

(Type 1a)
รูปแบบ
(Type 5)

HOUS
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มอก. 1985-2549
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าส าหรับการดแูลผิวหรือผม เฉพาะดา้น
ความปลอดภยั

IEC60335-2-23:2003 Ed5.0
IEC 60335-1:2001 Ed.4.0+A1:2004+A2:2006*

Household and similar electrical appliances - Safety 
- Part 2-23: Particular requirements for skin or hair care
Household and similar electrical appliances - Safety 
- Part 1: General requirements

TIS 2162-2547
เตา้เสียบและเตา้รับส าหรับใช้ในทีอ่ยู่อาศัยและงาน
ทั่วไปทีมี่จุดประสงคค์ล้ายกัน : คุณลักษณะทีต่อ้งการ
ทั่วไป

รูปแบบ
(Type 1a)

รูปแบบ
(Type 5)

IEC60884-1 Ed.3.0
IEC60884-2-7 Ed.1.0
IEC60884-2-7 Ed.1.0+A1

Plugs and socket-outlets for household and similar 
purposes 
- Part 1: General requirements
- Part 2-7 : Particular requirements for cord extension 
sets

รูปแบบ
(Type 1a)

รูปแบบ
(Type 5)

TIS2432-2555
เตา้เสียบและเตา้รับส าหรับใช้ในทีอ่ยู่อาศัยและงาน
ทั่วไปทีมี่จุดประสงคค์ล้ายกัน : ชุดสายพ่วง

รูปแบบ
(Type 1a)

รูปแบบ
(Type 5)

รูปแบบ
(Type 1a)

-

-
รูปแบบ
(Type 5)

14 LITE TIS 885-2551
บลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกสใ์ช้กับไฟฟ้ากระแสสลับส าหรับ
หลอดฟลูออเรสเซนซ ์เฉพาะดา้นความปลอดภยั

รูปแบบ
(Type 1a)

-

15 LITE TIS 1506-2541
บลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกสใ์ช้กับไฟฟ้ากระแสสลับส าหรับ
หลอดฟลูออเรสเซนซ์

รูปแบบ
(Type 1a)

-

R

R

บลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส ์ใช้กับไฟฟ้า
กระแสสลับส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์

11 HOUS
รูปแบบ

(Type 1a)
รูปแบบ
(Type 5)

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าส าหรับการดแูลผิวหรือผม

บลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์

-

-
เตา้เสียบและเตา้รับส าหรับใช้ในทีอ่ยู่อาศัย 
และงานทั่วไปทีมี่จุดประสงคค์ล้ายกัน

-

-

-

เตา้เสียบและเตา้รับส าหรับใช้ในทีอ่ยู่อาศัยINST12

INST13 TIS 166-2549
เตา้เสียบและเตา้รับส าหรับใช้ในทีอ่ยู่อาศัยและงาน
ทั่วไปทีมี่จุดประสงคค์ล้ายกัน : เตา้เสียบและเตา้รับทีมี่
แรงดนัไฟฟ้าทีก่ าหนดไม่เกิน 250 โวลต์

R
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TIS 2235-2557
sหลอดฟลูออเรสเซนซขั์ว้เดีย่ว - คุณลักษณธทีต่อ้งการ
ดา้นความปลอดภยั

รูปแบบ
(Type 1a)

-

IEC61199 Ed.2.0
IEC61199 Ed.3.0
IEC61199 Ed.3.0+A1
IEC61199 Ed.3.0+A1+A2

Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications
รูปแบบ

(Type 1a)
-

TIS 956-2557
หลอดฟลูออเรสเซนซขั์ว้คู่-คุณลักษณทีต่อ้งการดา้น
ความปลอดภยั

รูปแบบ
(Type 1a)

-

IEC61195 Ed.2.0
IEC61195 Ed.2.0+A1
IEC61195 Ed.2.0+A1+A2

Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications
รูปแบบ

(Type 1a)
-

18 LITE TIS 956-2533 หลอดฟลูออเรสเซนซ ์เฉพาะดา้นความปลอดภยั.
รูปแบบ

(Type 1a)
-

19 LITE TIS 2233-2548 หลอดมีบลัลาสตใ์นตวัส าหรับการใหแ้สงสว่างทั่วไป
รูปแบบ

(Type 1a)
-

20 LITE TIS 23-2521 บลัลาสตส์ าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
รูปแบบ

(Type 1a)
-

21 LITE TIS 236-2548 หลอดฟลูออเรสเซนซขั์ว้คู่
รูปแบบ

(Type 1a)
-

22 LITE TIS 344-2549 ขัว้รับหลอดฟลูออเรสเซนซแ์ละขัว้รับสตารต์เตอร์
รูปแบบ

(Type 1a)
-

23 LITE
IEC 60598-1:2008 Ed.7.0
IEC 60598-1:2014 Ed.8.0

Luminaires-Part 1 : General requirements and tests
รูปแบบ

(Type 1a)
-

24 LITE
มอก.902 เล่ม2(1)-2557
IEC 60598-2-1 Ed.1.0+A1:1987

ดวงโคมไฟฟ้าตดิประจ าทีส่ าหรับจุดประสงคท์ั่วไป
Luminaires-Part 2 : Particular requirements. 
Section One : Fixed general purpose luminaires

รูปแบบ
(Type 1a)

-

-

-

R

R

R

R

หลอดฟลูออเรสเซนซ์

หลอดมีบลัลาสตใ์นตวั
ส าหรับการใหแ้สงสว่างทั่วไป

บลัลาสตส์ าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

หลอดฟลูออเรสเซนซขั์ว้คู่

ขัว้รับหลอดฟลูออเรสเซนซแ์ละขัว้รับสตารต์
เตอร์

ดวงโคมไฟฟ้า

ดวงโคมไฟฟ้าตดิประจ าทีส่ าหรับจุดประสงค์
ทั่วไป

Single-capped fluorescent lamps - G10q capsLITE16

-

-

Double-capped fluorescent lamps - G5 and 
G13 caps

LITE17

R

R

R
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ONSC

TIS 903-2532 ดวงโคมไฟฟ้าฝัง
รูปแบบ

(Type 1a)
-

TIS 902 เล่ม2(3)-2557
IEC 60598-2-3:2002 Ed.3.0
IEC 60598-2-3:2011 Ed.3.1

ดวงโคมไฟฟ้าส าหรับใหแ้สงสว่างบนถนน
Luminaires - Part 2-3: Particular requirements - 
Luminaires for road and street lighting

รูปแบบ
(Type 1a)

-

TIS 904-2532 ดวงโคมไฟฟ้าส าหรับใหแ้สงสว่างบนถนน
รูปแบบ

(Type 1a)
-

27 LITE
TIS 905-2532
IEC 60598-2-4:1997 Ed.2.0

ดวงโคมไฟฟ้าเคล่ือนย้ายไดส้ าหรับจุดประสงคท์ั่วไป
Luminaires-Part 2-4 : Particular requirements-Portable 
general purpose luminaires

รูปแบบ
(Type 1a)

-

28 LITE
TIS 902 เล่ม 2(5)-2557
IEC 60598-2-5:1998 Ed.2.0
IEC 60598-2-5:2015 Ed. 3.0

ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง
Luminaires-Part 2-5: Particular requirements Floodlight

รูปแบบ
(Type 1a)

-

29 LITE มอก. 906-2532 ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง
รูปแบบ

(Type 1a)
-

30 LITE มอก. 907-2532 ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ
รูปแบบ

(Type 1a)
-

31 LITE IES LM-79-08:2008
Electrical and Photometric Measurements of solid state 
Lighting Products

รูปแบบ
(Type 1a)

-

ดวงโคมไฟฟ้าฝัง
Luminaires-Part 2-2: Particular requirements-
Recessed luminaires 
Luminaires-Part 2-2: Particular requirements-
Recessed luminaires

รูปแบบ
(Type 1a) R-

LITE

ดวงโคมไฟฟ้าเคล่ือนย้ายไดส้ าหรับ
จุดประสงคท์ั่วไป

ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง

ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ

หลอด แอลอีดี

25

R

R

-

ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง -

TIS 902 เล่ม2(2)-2557
IEC 60598-2-2:1997 Ed.2.1
IEC 60598-2-2:2011 Ed.3.0

ดวงโคมไฟฟ้าฝัง

-

R

R

R

26 LITE ดวงโคมไฟฟ้าส าหรับใหแ้สงสว่างบนถนน

P 5/4



สาขาและขอบข่ายการรับรองระบบงาน ประเภทที ่5 และ ประเภทที ่1a ปรับปรุงเม่ือ : 17/06/2564

ล าดบั กลุ่ม มาตรฐาน ช่ือมาตรฐานผลิตภณัฑ/์บริภณัฑ/์เคร่ืองใช้/อุปกรณ/์อ่ืนๆ รูปแบบการใหก้ารรับรอง
ไดรั้บการรับรองจาก
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32 LITE IEC 62560:2011 Ed.1.0
Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by 
voltage

รูปแบบ
(Type 1a)

-

มอก. 1955-2551
CISPR15:2005 Ed.7.0
+A1:2006 +A2:2008

บริภณัฑส่์องสว่างและบริภณัฑท์ีค่ล้ายกัน : ขีดจ ากัด
สัญญาณรบกวนวิทยุ
Limits and methods of measurement of radio disturbance 
characteristics of electrical lighting and similar equipment

รูปแบบ
(Type 1a)

รูปแบบ
(Type 5)

IEC60598-1 Ed.6.0 Luminaires-Part 1 : General requirements and tests -
รูปแบบ
(Type 5)

34 TRON IEC62301:2011 Ed.2.0
Household electrical appliances - Measurement of 
standby power

รูปแบบ
(Type 1a)

-

มอก. 1956-2553
บริภณัฑเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจ ากัดสัญญาณ
รบกวนวิทยุ

รูปแบบ
(Type 1a)

-

CISPR 22:2003 Ed.4.0
CISPR 22:2005 Ed.5.0
CISPR 22:2008 Ed.6.0

Information technology equipment - Radio disturbance 
characteristics - Limits and methods of measurement

รูปแบบ
(Type 1a)

-

มอก. 1956-2548
บริภณัฑเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจ ากัดสัญญาณ
รบกวนวิทยุ

-
รูปแบบ
(Type 5)

TIS 1561-2548
บริภณัฑเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดา้นความปลอดภยั
 : ข้อก าหนดทั่วไป

-
รูปแบบ
(Type 5)

IEC60950-1 Ed.2.0+A1
Information technology equipment - Safety - Part 1 : 
General requirements

-
รูปแบบ
(Type 5)

R

Self-ballasted LED-lamps

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในทีอ่ยู่อาศัย

บริภณัฑส่์องสว่างและบริภณัฑท์ีค่ล้ายกัน

R

R

-

-

บริภณัฑเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ

R

R

35 -

-

LITE33

EMC
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สาขาและขอบข่ายการรับรองระบบงาน ประเภทที ่5 และ ประเภทที ่1a ปรับปรุงเม่ือ : 17/06/2564

ล าดบั กลุ่ม มาตรฐาน ช่ือมาตรฐานผลิตภณัฑ/์บริภณัฑ/์เคร่ืองใช้/อุปกรณ/์อ่ืนๆ รูปแบบการใหก้ารรับรอง
ไดรั้บการรับรองจาก

ONSC

มอก. 1449-2552

ความเข้ากันไดท้างแม่เหล็กไฟฟ้า - เล่ม 3-3 ขีดจ ากัด - 
ขีดจ ากัดส าหรับการเปล่ียนแปลงแรงดนัไฟฟ้า การ
กระเพือ่มของแรงดนัไฟฟ้าและการกระพริบ ในระบบ
จ่ายก าลังไฟฟ้าแรงดนัต ่าสาธารณะ ส าหรับบริภณัฑท์ีมี่
กระแสไฟฟ้าทีก่ าหนด ≤ 16 แอมแปรต์อ่เฟส และไม่
ขึน้อยู่กับการตอ่แบบมีเงื่อนไข

IEC61000-3-2:2001 Ed.2.1
Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3.2: Limits – 
Limits for harmonic current emissions (equipment input 
current ≤ 16 A per phase)

IEC61000-3-2:2005 Ed.3.0
IEC61000-3-2:2009 Ed.3.2
IEC61000-3-2:2014 Ed.4.0

Electromagnetic compatibility (EMC) 
– Part 3.2: Limits – Limits for harmonic current 
emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)

IEC61000-3-3:2005 Ed.1.2
IEC61000-3-3:2008 Ed.2.0
IEC61000-3-3:2013 Ed.3.0

Electromagnetic compatibility (EMC) 
– Part 3.3: Limits – Limitation of voltage changes, 
voltage fluctuations and flicker in public low-voltage 
supply systems, for equipment with rated current ≤16 A 
per phase and not subject to conditional connection

CISPR 14-1:2002 Ed.4.2
CISPR 14-1:2005 Ed.5.0
CISPR 14-1:2009 Ed.5.1
CISPR 14-1:2011 Ed.5.2
CISPR 14-1:2016 Ed.6.0

Electromagnetic compatibility – Requirements for 
household appliances, electric tools and similar 
apparatus – Part 1: Emission

CISPR 14-2:1997 Ed.1.0
CISPR 14-2:2001 Ed.1.1
CISPR 14-2:2008 Ed.1.2
CISPR 14-2:2015 Ed.2.0

Electromagnetic compatibility – Requirements for 
household appliances, electric tools and similar 
apparatus 
– Part 2: Immunity - Product family standard

รูปแบบ
(Type 1a)

-

R
รูปแบบ

(Type 1a)
-EMC37

บริภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Household appliances electric tools and 
similar apparatus

ความเข้ากันไดท้างแม่เหล็กไฟฟ้า – เล่ม 3–2 : ขีดจ ากัด -
 ขีดจ ากัดส าหรับสัญญาณปล่อยซึง่เป็นกระแสฮารม์อนิก 
(กระแสไฟฟ้าเข้าของบริภณัฑ ์≤ 16 แอมแปรต์อ่เฟส)

36 EMC

มอก. 1448-2553

R
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สาขาและขอบข่ายการรับรองระบบงาน ประเภทที ่5 และ ประเภทที ่1a ปรับปรุงเม่ือ : 17/06/2564

ล าดบั กลุ่ม มาตรฐาน ช่ือมาตรฐานผลิตภณัฑ/์บริภณัฑ/์เคร่ืองใช้/อุปกรณ/์อ่ืนๆ รูปแบบการใหก้ารรับรอง
ไดรั้บการรับรองจาก

ONSC

มอก. 1542-2553
ความปลอดภยัของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในทีอ่ยู่
อาศัยและงานทีมี่ลักษณะคล้ายกัน  ข้อก าหนดเฉพาะ
ส าหรับเคร่ืองป่ันสลัดนํ้า

IEC60335-2-4:2008 Ed 6.0
Household and similar electrical appliances – Safety 
– Part 2-4: Particular requirementsfor spin extractors

IEC 60335-1:2001 Ed.4.0 + A1:2004+A2:2006*
Household and similar electrical appliances – Safety 
– Part 1: General requirements

IEC60227-3 Ed.2.0+A1
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages us 
to and including 450/750 V - Part 3 : Non-sheathed for 
fixed wiring

-
รูปแบบ
(Type 5)

IEC60227-4 Ed.2.0+A1
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages us 
to and including 450/750 V - Part 4 : Sheathed cables 
for fixed wiring

รูปแบบ
(Type 5)

IEC60227-5 Ed.2.0+A1+A2
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages us 
to and including 450/750 V - Part 5 : Flexible cables 
(cords)

รูปแบบ
(Type 5)

มอก. 11 เล่ม 3-2553
สายไฟฟ้าหุม้ฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด ์แรงดนัไฟฟ้าที่
ก าหนดไม่เกิน 450/750 โวลต ์เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มี
เปลือกส าหรับงานตดิตัง้ยึดกับที่

มอก. 11 เล่ม 4-2553
สายไฟฟ้าหุม้ฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด ์แรงดนัไฟฟ้าที่
ก าหนดไม่เกิน 450/750 โวลต ์เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือก
ส าหรับงานตดิตัง้ยึดกับที่

มอก. 11 เล่ม 5-2553
สายไฟฟ้าหุม้ฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด ์แรงดนัไฟฟ้าที่
ก าหนดไม่เกิน 450/750 โวลต ์เล่ม 5 สายอ่อน

มอก. 11 เล่ม 101-2553
สายไฟฟ้าหุม้ฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด ์แรงดนัไฟฟ้าที่
ก าหนดไม่เกิน 450/750 โวลต ์เล่ม 101 สายไฟฟ้ามี
เปลือกส าหรับงานทั่วไป

41 BATT มอก. 2217-2548
เซลลแ์ละแบตเตอร่ีทุตยิภมิูทีมี่อิเล็กโทรไลตแ์อลคาไลน์
หรืออิเล็กไทรไลตอ่ื์นทีไ่ม่ใช่กรดส าหรับการใช้งานแบบ
พกพา เฉพาะดา้นความปลอดภยั

รูปแบบ
(Type 1a)

-

R

เคร่ืองป่ันสลัดน า้
(ยกเว้นเคร่ืองป่ันสลัดน า้ทีมี่วงจร
อิเล็กทรอนิกสป้์องกัน)

R

-
มอก. 1561-2548
IEC60950-1:2005 Ed.2.0+A1:2009

รูปแบบ
(Type 1a)

รูปแบบ
(Type 1a)

รูปแบบ
(Type 5)

HOUS
รูปแบบ
(Type 5)

เซลลแ์ละแบตเตอร่ีทุตยิภมิูทีมี่อิเล็กโทรไลต์
แอลคาไลนห์รืออิเล็กไทรไลตอ่ื์นทีไ่ม่ใช่กรด
ส าหรับการใช้งานแบบพกพา

R

38 คอมพิวเตอรแ์ละส่วนประกอบเชิงหน้าที่

รูปแบบ
(Type 1a)

CABLE

OFF

40

สายไฟฟ้าหุม้ฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์
แรงดนัไฟฟ้าทีก่ าหนดไม่เกิน 450/750 โวลต:์
 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกส าหรับงานตดิตัง้ยึด
กับที่

-
-
-

บริภณัฑเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะดา้นความปลอดภยั
 : ข้อก าหนดทั่วไป
Information technology equipment - Safety 
- Part 1: General requirements

R

39
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42 LITE IEC 60598-1:2003 Ed.6.0 Luminaires - Part 1: General requirements and tests
รูปแบบ

(Type 1a)

43 HOUS
JIS C 9606:1993
JIS C 9606:1993+A1:2007

Electric washing machines
รูปแบบ

(Type 1a)
-

44 HOUS
IEC 60456:2003 Ed.4.0
+Corr1:2005
IEC 60456:2010 Ed.5.0

Clothes washing machines for household use 
- Methods for measuring the performance

รูปแบบ
(Type 1a)

-

TIS 1195-2536
เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกสแ์ละอุปกรณเ์ก่ียวข้องทีใ่ช้กับ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน ส าหรับใช้ในทีอ่ยู่อาศัยและงาน
ทั่วไปทีมี่ลักษณะคล้ายกันเฉพาะดา้นความปลอดภยั

รูปแบบ
(Type 1a)

รูปแบบ
(Type 5)

IEC60065 Ed.7.0
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety 
requirements

รูปแบบ
(Type 1a)

-

IEC60065 Ed.7.1
IEC60065 Ed.7.2

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety 
requirements

-
รูปแบบ
(Type 5)

IEC60335-2-65 Ed.2.0
Household and similar electrical appliances - Safety - 
Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning
- Methods for measuring the performance

TIS 1516-2549 เคร่ืองฟอกอากาศเฉพาะดา้นความปลอดภยั

IEC60529 Ed.2.1 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

TIS 513-2553 ระดบัชัน้การป้องกันของเปลือกหุม้บริภณัฑไ์ฟฟ้า(รหสั IP)

R

เคร่ืองฟอกอากาศ(เฉพาะแบบมีแผ่นกรอง
อากาศเทา่น้ัน)

46 HOUS
รูปแบบ

(Type 1a)
-

-

47 HOUS เปลือกหุม้บริภณัฑไ์ฟฟ้า
รูปแบบ

(Type 1a)
-

-

ดวงโคมไฟฟ้า

เคร่ืองซกัผ้า

เคร่ืองซกัผ้าใช้ในทีอ่ยู่อาศัย

เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์TRON45

-

-

R

-

-
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