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กฎกระทรวง
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครือ่ งตัดวงจรใช้กระแสเหลือ
แบบไม่มอี ุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยูอ่ ำศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ำยกัน
ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน
พ.ศ. 2563
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 17 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุต สำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕62 และมำตรำ 58 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิต ภั ณ ฑ์อุต สำหกรรม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. ๒๕58 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก ำหนดหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั นนั บ แต่ วั นประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ 2 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สำหกรรมเครื่ อ งตั ด วงจรใช้ ก ระแสเหลื อ แบบไม่ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
กระแสเกิ น ส ำหรั บ ใช้ ใ นที่ อยู่ อ ำศัย และใช้ใ นลั กษณะที่ ค ล้ำ ยกั น ต้ อ งเป็ น ไปตำมมำตรฐำนเลขที่
มอก. 2425 - 2560 ตำมประกำศกระทรวงอุ ต สำหกรรม ฉบั บ ที่ ๔๐๓๘ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญั ติมำตรฐำนผลิต ภั ณ ฑ์ อุต สำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่ อ ง ก ำหนด
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องตัด วงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
สำหรับใช้ในที่อยู่อำศัยและใช้ ในลักษณะที่คล้ำยกัน เล่ม ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป ลงวันที่ ๒๒ มิถุนำยน
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๕๐๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง แก้ไขประกำศ
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กระทรวงอุ ต สำหกรรม ฉบั บ ที่ ๕๓๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ลงวั น ที่ ๒๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง แก้ไขมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
กระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อำศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ำยกัน เล่ม ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป (แก้ไขครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มิถนุ ำยน พ.ศ. ๒๕๖3
สุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกได้มีกำรปรับปรุงมำตรฐำน
ผลิต ภัณฑ์อุต สำหกรรมเครื่องตัด วงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับ
ใช้ในที่อยู่อำศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ำยกัน โดยประกำศกระทรวงอุต สำหกรรม ฉบับที่ ๔๐๓๘
(พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิต ภัณฑ์อุต สำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง กำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
กระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อำศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ำยกัน เล่ม ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป ลงวันที่
๒๒ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติมโดยประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๕๐๓
(พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิต ภัณฑ์อุต สำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง แก้ไขประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๓๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ลงวันที่ ๒๓ เมษำยน
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่ อ ง แก้ ไ ขมำตรฐำนผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สำหกรรมเครื่ อ งตั ด วงจรใช้ ก ระแสเหลื อ แบบ
ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อำศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ำยกัน เล่ม ๑ หลักเกณฑ์
ทั่วไป (แก้ไขครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้มีกำรดำเนินกำรจัดให้มีกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องครบถ้วนตำมควำมในมำตรำ ๑๘
แห่งพระรำชบัญญัตมิ ำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ
มำตรฐำนผลิต ภั ณ ฑ์ อุต สำหกรรม (ฉบั บ ที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ ว สมควรปรับปรุงกำรกำหนด
ให้ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ใน
ที่อยู่อำศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ำ ยกัน ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ใน
ที่อยู่อำศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ำยกัน ที่ได้ปรับปรุงใหม่ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

