
รายการขอบข่ายมาตรฐานท่ีข้ึนทะเบียนสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อตุสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
เป็นผู้รับจ้างช่วง การทดสอบ ของงานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

ตารางขอบข่ายที่ได้รับการข้ึนทะเบยีน
ขอบข่ายผลติภัณฑ์ มาตรฐานที่ใช้ หมายเหตุ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ รายการผลติภัณฑ์ มาตรฐานไทย มาตรฐานต่างประเทศ
1. คอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบเชิง

หน้าที่

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์พกพา และสว่นประกอบเชิงหน้าที่

มอก.1448**
มอก.1956**
มอก.1561**
ศอ.2001.2

ศอ.2005.2.1

IEC61000-3-2**
CISPR 22**

IEC 60950-1**

2. บริภัณฑ์โสตทัศน์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสาร

- Audio product,
- High-fidelity set, 
- Laser disc set, 
- Television, 
- Television or Video display unit,
- Video cassette recorder, 
- Cassette player, 
- Portable redio cassette, 
- Player/Recorder,
- Video compact disc player,
- Sub-woofer, Amplifiers
- Equalizers/Mixers, Karaoke
- PA system,
- Portable Hi-Fi system, - Radio, Redio alarm
- Tuner/Receiver,
- Turn tables/Record players,
- Projection television,
- Compact disc players,
- Video cassette recorder/Players
- Digital versatile disc players, 
- Children video games
- Home Computer

มอก.1195**
มอก.1448**
มอก.1956**

มอก.1561**

ศอ.2002.2
ศอ.2006.2.1
ศอ.2006.3

IEC 60065**
IEC61000-3-2**

CISPR 22**
CISPR 32**
CISPR 34*

IEC 60950-1**

UPS used in operator access areas: safety มอก.1291 เล่ม 1 IEC 62040-1
UPS used in restricted access locations
UPS: EMC requirements มอก.1291 เล่ม 2** IEC 62040-2**
UPS performance มอก.1291 เล่ม 3 IEC 62040-3
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ตารางขอบข่ายท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน (ต่อ)
ขอบข่ายผลติภัณฑ์ มาตรฐานที่ใช้ หมายเหตุ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ รายการผลิตภัณฑ์ มาตรฐานไทย มาตรฐานต่างประเทศ
3. เครื่องใช้ไฟฟา้

ในบ้าน
Household appliance มอก.1375** IEC 60335-1**
 Household appliances, electric tools and similar
apparatus EMC

มอก.2238** CISPR 14-1**

N/A CISPR 14-2**
Motor compressor มอก.812** IEC 60335-2-34**
Fans (a.c.) มอก.934** IEC 60335-2-80
พัดลมไฟฟ้ากระแสสลบั:ชนิดตั้งโต๊ะและติดผนัง มอก.92** N/A
พัดลมไฟฟ้ากระแสสลบั: ชนิดตั้งพ้ืน มอก.127** N/A
พัดลมไฟฟ้ากระแสสลบั: ชนิดส่ายรอบตัว มอก.527** N/A
พัดลมไฟฟ้ากระแสสลบั: ชนิดพัดลมระบายอากาศ มอก.710** N/A
เตารีด มอก.366** IEC 60335-2-3**
หม้อหุงข้าว มอก.1039** IEC 60335-2-15**
Electical heat pumps air conditioners and 
dehumidifiers

มอก.1529** IEC 60335-2-40**

Tumble dryer มอก.1389** IEC 60335-2-11**
Instantaneous electric water  heaters มอก.1693** IEC 60335-2-35**
Deep fat fryer, frying pans and similar appliances มอก.1509** IEC 60335-2-13**
Microwave ovens มอก.1773** IEC 60335-2-25**
Appliance for skin or hair care มอก.1985** IEC 60335-2-23**
Appliance for heating liquid มอก.2062** IEC 60335-2-15**

มอก.2439
Refrigrating appliances, icecream 
appliances and ice makers

มอก.2214** IEC 60335-2-24**

Spin extractors (เครื่องปั่นสลัดน้ำ้า) มอก.1542** IEC 60335-2-4**
Washing machince มอก.1462** N/A
Washing machince มอก.1463** IEC 60335-2-7**
Refrigrating appliances (ประสิทธิภาพพลังงาน) มอก.2186** N/A
เครื่องปรบัอากาศส้ำาหรับแยกส่วน แบบแยกส่วน มอก.1155** N/A
Air conditioner (ประสิทธิภาพพลังงาน) มอก.2134** N/A
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ตารางขอบข่ายท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน (ต่อ)
ขอบข่ายผลติภัณฑ์ มาตรฐานที่ใช้ หมายเหตุ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ รายการผลิตภัณฑ์ มาตรฐานไทย มาตรฐานต่างประเทศ
4. บริภัณฑ์ส่องสว่าง Incandescent lamps – Safety specifications มอก.4 เล่ม 1** N/A

Double capped fluorescent lamps – 
performance specification

มอก.236** IEC 60081**

fluorescent lamp – safety requirement มอก.956** IEC 61195**

Lamp holders and starter holders for tubular 
fluorescent lamps

มอก.344** IEC 60400**

Single-capped fluorescent lamps มอก.1713** IEC 60901**

Luminaires – General requirements and test N/A IEC 60598-1**

Luminaire performance - Part 1: General 
requirements

N/A IEC/PAS 62722-1**

Luminaire performance N/A IEC/PAS 62722-2-
1**

Fixed general purpose luminaries มอก.902** IEC 60598-2-1** 

Recessed luminaries มอก.903** IEC 60598-2-2** 

Road and street lighting มอก.904** IEC 60598-2-3**

Portable general purpose luminaires มอก.905** IEC 60598-2-4**

Flood lights มอก.906** IEC 60598-2-5**

Handlamps มอก. 907** IEC 60598-2-8**

Lighting chains N/A IEC 60598-2-20 

Self-Ballsated lamps for general lighting service :
performance requirement

มอก.2233** IEC 60969**

Self-ballasted lamps for general lighting services:
safety

มอก.2234** IEC 60968**

LED Modules for General Lighting – Safety 
Specifications 

N/A IEC 62031**

โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ มอก.1102** N/A
Lamp control gears มอก.2213 IEC 61347-1**
d.c. or a.c. supplied electronic step down 
convertors for filament lamps

N/A IEC 61347-2-2 
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ตารางขอบข่ายท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน (ต่อ)
ขอบข่ายผลติภัณฑ์ มาตรฐานที่ใช้ หมายเหตุ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ รายการผลิตภัณฑ์ มาตรฐานไทย มาตรฐานต่างประเทศ
4. บริภัณฑ์ส่อง

สว่าง (ต่อ)
Limits and methods of measurement of radio 
disturbance characteristics of electrical lighting 
and similar equipment

มอก.1955-2551** CISPR 15**

Ballast for tubular fluorescent lamp (electronic 
ballast)

มอก. 23-2521** IEC 61347-2-3**

Ballast for tubular fluorescent lamp (magnetic 
ballast)

มอก. 23-2521** IEC 61347-2-8**

fluorescent lamp – safety requirement มอก. 956-2548** IEC 61195**

Photobiological safety of lamps and lamp 
systems

N/A CEI IEC 62471**

5. อุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

5.1 อุปกรณ์จ่าย
ก้ำาลังไฟฟ้า

Secondary battery มอก. 2217** IEC 62133**

5.2 อุปกรณ์ตัดต่
วงจร

Plug and socket outlet-outlet for household and 
similar purposes: general requirement

มอก.2162** IEC 60884-1**

Plug and socket outlets มอก. 166** IEC 60884-1

Switches for household and similar fixed 
electrical installation

มอก. 24** IEC 60669 -1**

Residual current operated circuit breakers with 
integal overcurrent protection (RCBOs)

มอก.909** IEC 61009-1**

Residual current operated circuit breakers 
without integal overcurrent  Protection (RCCB)

มอก.2425** IEC 61008-1**

5.3 สายไฟฟ้าและ
สายสัญญาณ

Polyvinyl chloride insulated cables 
(450/750 V) general requirement

มอก.11 เล่ม 1** 
มอก.11 เล่ม 2**

IEC 60227-1**

Non-sheathed cable for fixed wiring มอก.11 เล่ม 3** IEC 60227-3**

Sheathed cable for fixed wiring มอก.11 เล่ม 4** IEC 60227-4**

Flexible cables (cords) มอก. 11 เล่ม 5** IEC 60227-5**

Lift cables and cables for flexible connections N/A IEC 60227-6

Flexible cables screened and unscreened with 
two or more conductors

N/A IEC 60227-7

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนโพลีไวนลิครอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่
ก้ำาหนดไม่เกิน 450/750 V สายไฟมีเปลือกส้ำาหรับงาน
ทั่วไป

มอก. 11 เล่ม
101**

N/A
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ตารางขอบข่ายท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน (ต่อ)
ขอบข่ายผลติภัณฑ์ มาตรฐานที่ใช้ หมายเหตุ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ รายการผลิตภัณฑ์ มาตรฐานไทย มาตรฐานต่างประเทศ

6. เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ 
อุตสาหกรรม

มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลบั มอก. 1030** IEC 62052-11**

มาตรฐานพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ: มาตรกลไฟฟ้า
ส้ำาหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน

มอก. 2336** IEC 62053-11**

มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลบั: มาตรอิเล็กทรอนิกส์
ส้ำาหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน (1,2)

มอก. 2543** IEC 62053-21**

มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลบั: มาตรอิเล็กทรอนิกส์
ส้ำาหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน (0.2 s, 0.5s)

มอก. 2544** IEC 62053-22**

หมายเหตุ: (1) ขอบข่ายท่ีมี (**) ก้ำากับ  หมายถึง ได้รับการรับรองระบบงาน ตาม มอก. 17025 แล้ว อ้างอิงตามใบรับรองเลขท่ี 
- T14028/0110 หมายเลขการรับรองท่ี ทดสอบ 0063 ออกให้ ณ วันท่ี 17 เมษายน 2557 (ขึ้นทะเบียนคร้ังแรก)
- 20T035/1013 หมายเลขการรับรองท่ี ทดสอบ 0063 ออกให้ ณ วันท่ี  2 มีนาคม 2563
      (2) ขอบข่ายทีย่ังไม่ได้รับรองระบบงานตาม มอก. 17025 ต้องมีการทบทวนความสามารถก่อนใช้บริการ 
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