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นายประสิทธิ์ รัตสุทธิกุล

(2)
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตายาง เตาปง และเครื่องทําอาหารเคลื่อนยายไดที่คลายกัน เฉพาะดานความ
ปลอดภัยนี้ ไดประกาศใชครั้งแรกเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟาสําหรับใช
ในที่อยูอาศัยและงานที่มีลักษณะคลายกัน ขอกําหนดเฉพาะสําหรับเครื่องปงขนมปง เครื่องยาง เครื่องอบ และ
เครื่องใชไฟฟาที่มีลักษณะคลายกัน มาตรฐานเลขที่ มอก.1641-2541 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม
117 ตอนที่ 78ง วันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2543 ตอมาไดพิจารณาเห็นสมควรแกไขปรับปรุงเพื่อใหทันสมัยและ
เปนไปตามเอกสารอางอิงฉบับลาสุด จึงไดแกไขปรับปรุงโดยการยกเลิกมาตรฐานเดิม และกําหนดมาตรฐานนี้ขึ้น
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใหใชรวมกับขอกําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมความปลอดภัยของ
เครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานที่มีลักษณะคลายกัน ขอกําหนดทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.1375
โดยขอกําหนดจะระบุวา “เพิ่มเติมขอความ” “แกไขขอความ” หรือ “แทนขอความ” ซึ่งเปนการเพิ่มเติมขอความ
แกไขขอความ หรือแทนขอความของรายละเอียดตาง ๆ ที่กําหนดไวใน มอก.1375 เพื่อใหขอกําหนดตางๆ สมบูรณ
มีความเหมาะสมที่จะใชกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเตายาง เตาปง และเครื่องทําอาหารเคลื่อนยายไดที่คลายกัน
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นี้เ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดขึ้นโดยรับ IEC 60335-2-9 Edition 5.2 (2006-03) Household and similar
electrical appliances-Safety-Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances
มาใชในระดับดัดแปลง (modified) โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังตอไปนี้
— เพิ่มเติมเอกสารอางอิงในขอ 2. โดยอางอิง มอก.ของไทยที่สมนัยกับ IEC แทนการอาง IEC
— ดัดแปลงเนื้อหาในขอ 3. ถึงขอ 32. และภาคผนวก โดยการอางอิง มอก.1375 แทนมาตรฐาน IEC
60335-1
— หมายเลขของขอ รูป ตาราง และหมายเหตุ ซึ่งมีตัวเลขเริ่มจาก 101 เปนหมายเลขของขอ รูป ตาราง
และหมายเหตุ ที่เพิ่มเติมจาก มอก.1375
— ดัดแปลงเนื้อหาในขอ 6. โดยจําแนกประเภทของเตายาง เตาปง และเครือ่ งทําอาหารเคลื่อนยายได
ที่คลายกัน เฉพาะดานความปลอดภัย เปนประเภท I ประเภท II หรือประเภท III
— ขอ 8.1.1 ขอ 21.1 และขอ 29.3 ใชการอางอิงโพรบทดสอบ ใหเปนไปตามรูปที่ 201 และรูปที่ 202
แทนการอาง IEC 61032 สําหรับโพรบทดสอบ 41 และโพรบทดสอบ B ตามลําดับ
— เพิ่มเติมรูปที่ 201 โพรบทดสอบ 41 และรูปที่ 202 โพรบทดสอบ B

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนี้แลว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
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ฉบับที่ 4093 ( พ.ศ. 2552 )
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานที่มีลกั ษณะคลายกัน
ขอกําหนดเฉพาะสําหรับเครื่องปงขนมปง เครื่องยาง เครื่องอบ และเครื่องใชไฟฟาที่มีลักษณะคลายกัน
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตายาง เตาปง และเครื่องทําอาหารเคลื่อนยายไดที่คลายกัน
เฉพาะดานความปลอดภัย
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โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟา
สําหรับ ใชในที่อยูอาศัยและงานที่มีลักษณะคลายกัน ขอกําหนดเฉพาะสําหรับเครื่องปงขนมปง เครื่องยาง
เครื่องอบ และเครื่องใชไฟฟาที่มีลักษณะคลายกัน มาตรฐานเลขที่ มอก. 1641-2541
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2704
(พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานที่มีลักษณะ
คลายกัน ขอกําหนดเฉพาะสําหรับเครื่องปงขนมปง เครื่องยาง เครื่องอบ และเครื่องใชไฟฟาที่มีลักษณะคลายกัน
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตายาง เตาปง
และเครื่องทําอาหารเคลื่อนยายไดที่คลายกัน เฉพาะดานความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก. 1641-2552
ขึ้นใหม ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552
ชาญชัย ชัยรุง เรือง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
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เตายาง เตาปง
และเครื่องทําอาหารเคลือ่ นยายไดทคี่ ลายกัน
เฉพาะดานความปลอดภัย
1. ขอบขาย
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1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดคุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัยของเครื่องทําอาหาร
เคลือ่ นยายไดสําหรับใชในครัวเรือนทีใ่ ชทําอาหาร เชน การอบ การปง และการยาง ทีม่ แี รงดันไฟฟาทีก่ ําหนด
ไมเกิน 250 โวลต
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หมายเหตุ 101 ตัวอยางของเครื่องใชไฟฟาที่อยูในขอบขายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
- เตาบารบีคิว(barbecue)สําหรับใชในอาคาร
- เครื่องทําขนมปง (breadmaker)
- เตายางแบบสัมผัส (contact grill)
- เครื่องทําอาหาร (cooker)
- เครื่องอบแหงอาหาร (food dehydrator)
- เตาแผนความรอน (hotplate)
- เตาอบ (oven)
- เตายางราเคล็ตต (raclette grill)
- เตายางใชรังสีความรอน (radiant grill)
- เตายางมีฝาปด (roaster)
- เตายางแบบหมุน (rotary grill)
- เตายางโรติสเซอรี (rotissery)
- เตาปงขนมปง (toaster)
- เครื่องทําวาฟเฟล (waffle iron)
- เตายาง (griddle)
- เครื่องใชไฟฟาราเคล็ตต (raclette appliance)
ตัวอยางแสดงในรูปที่ 101

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนีเ้ กีย่ วของกับอันตรายทีอ่ าจเกิดจากเครือ่ งใชซงึ่ ทุกคนเผชิญทัง้ ภายในและ
รอบๆ ที่อยูอาศัย โดยทั่วไปมาตรฐานนีไ้ มไดคํานึงถึง
- การใชงานเครือ่ งใชโดยเด็กเล็กหรือบุคคลทุพพลภาพทีไ่ มไดรับการดูแล
- การเลนเครื่องใชโดยเด็กเล็ก
-1-
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หมายเหตุ 102 ขอควรพิจารณามีดังตอไปนี้
- เครื่องใชที่มีเจตนาใหใชในยานพาหนะ บนเรือ หรือบนเครื่องบิน อาจจําเปนตองมีขอกําหนดเพิ่มเติม
- ขอกําหนดเพิ่มเติมที่ระบุโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน การไฟฟา และองคกรที่คลายกัน
หมายเหตุ 103 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง
- ความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟา สําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานที่มีลักษณะคลายกัน ขอกําหนดเฉพาะสําหรับเตาหุงตม
ชนิดใชประจําที่ แผนรองกระทะ เตาอบ และเครื่องใชไฟฟาที่มีลักษณะคลายกัน (มอก.1913)
- ความปลอดภั ยของเครื่ องใช ไ ฟฟ า สําหรับ ใช ใ นที่ อยู อาศั ยและงานที่ มีลั กษณะคล ายกั น ข อกําหนดเฉพาะสําหรั บ
แผนอุนภาชนะใสอาหาร และเครื่องใชไฟฟาที่มีลักษณะคลายกัน (มอก.1775)
- กระทะไฟฟา เฉพาะดานความปลอดภัย (มอก.1509)
- เตาไมโครเวฟสําหรับใชในที่อยูอาศัย เฉพาะดานความปลอดภัย (มอก.1773)
- ความปลอดภั ยของเครื่ องใช ไฟฟ า สําหรับใช ในที่ อยู อาศั ยและงานที่ มีลั กษณะคล ายกัน ขอกําหนดเฉพาะสําหรับ
เครื่องบารบีคิวนอกอาคาร (มอก.1876)
- เครื่องใชไฟฟาที่มีเจตนาใหใชสําหรับการเตรียมอาหารเชิงพาณิชย
- เครื่องใชไฟฟาเคลื่อนยายไดที่มีเจตนาใหใชในสถานที่มีภาวะพิเศษ เชน บรรยากาศที่ อาจกอใหเกิดการกัดกรอนหรือ
การระเบิด (ฝุน ไอ หรือกาซ)

นี้เ

2. เอกสารอางอิง

่าง

ใหเปนไปตามขอกําหนดใน มอก.1375 ขอ 2. และเพิ่มเติมตอไปนี้

ึดถ

ือร

มอก.2380 เลม 2(52) การทดสอบทางสภาวะแวดลอม เลม 2(52) การทดสอบ Kb : ละอองน้าํ เกลือ(สารละลาย
โซเดียมคลอไรด) เปนวัฏจักร
มอก.635
สีและเครือ่ งหมายเพือ่ ความปลอดภัย

ือย

3. บทนิยาม

้หร

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 3. ยกเวน
ขอตอไปนี้
3.1.9 แทนขอความ :

ใช

การทํางานตามปกติ (normal operation) หมายถึง การทํางานของเครือ่ งใชไฟฟาตามทีร่ ะบุไวในขอตอไปนี้

ห้า
ม

หมายเหตุ 101 เครื่องใชซึ่งไมไดกลาวถึง แตทําหนาที่หนึ่งในหลาย ๆ หนาที่ตามที่ระบุไวใหทํางานสําหรับหนาที่นั้น
เทาที่จะทําได

3.1.9.101 เตาปง ขนมปง ใหใสแผนขนมปงขาวจํานวนสูงสุดตามทีร่ ะบุไวในขอแนะนํา และใหทาํ งานเปนวัฏจักร
แตละวัฏจักรประกอบดวยชวงเวลาการทํางานและชวงเวลาพัก ขนมปงเปนขนมปง ที่ผลิตมาแลว
ประมาณ 24 ชัว่ โมงและมีมติ ปิ ระมาณ 100 มิลลิเมตร ด 100 มิลลิเมตร ด 10 มิลลิเมตร มีชว งเวลาพัก
30 วินาที หรือชวงเวลาต่ําสุดที่จําเปนสําหรับการตั้งใหมของตัวควบคุม แลวแตคาใดจะมากกวา
เอาแผนขนมปงออกแลวใสแผนใหมในระหวางชวงเวลาพัก ชวงเวลาการทํางานหาไดโดยการปรับตัง้ ตัว
ควบคุมเพือ่ ใหขนมปงมีสนี า้ํ ตาลทอง สําหรับเตาปง ขนมปงทีไ่ มมตี วั ควบคุม ชวงเวลาการทํางานแตละ
ชวงเวลาจะสิน้ สุดทันทีทสี่ ขี องขนมปงกลายเปนสีนา้ํ ตาลทอง
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เตาปง ขนมปงทีม่ อี ปุ กรณสําหรับใหความรอนขนมปงกอน ใหใสขนมปงกอนจํานวนสูงสุดตามทีร่ ะบุใน
ขอแนะนํา ใหเตาปง ขนมปงทํางานเปนวัฏจักร แตละวัฏจักรประกอบดวยชวงเวลาการทํางานตามดวย
ชวงเวลาพัก 30 วินาที เมื่อขนมปงถูกกลับดานหรือเอาออกแลวใสกอนใหมแทน ปรับตัวควบคุม
ตามขอแนะนํา ถาไมมขี อแนะนํา ใหปรับตัวควบคุมใหอยูท กี่ ารทํางานการปง

ตร
ฐ

าน

อุปกรณหนีบปง แซนดวชิ ใหใสแซนดวชิ อันหนึง่ หรือมากกวาซึง่ วางไวทตี่ ําแหนงตามขอแนะนําเพือ่
ใหเกิดผลเลวที่สุด แซนดวิ ชแต ละอันประกอบด วยขนมปงขาวสองแผ นที่ ใสเนยแข็ ง (cheese)
ทีเ่ หมาะสมแผนเดียวทีม่ พี นื้ ทีเ่ ทากับ แผนขนมปงและมีความหนาประมาณ 5 มิลลิเมตร ตอมาใหเตาปง
ทํางานเปนวัฏจักรตามขอแนะนํา แตละวัฏจักรประกอบดวยชวงเวลาทํางานตามดวยชวงเวลาพัก 30
วินาที หรือชวงเวลาต่ําสุดทีต่ องการสําหรับการตัง้ ใหมของตัวควบคุม แลวแตคาใดจะมากกวา

มา

หมายเหตุ เนยแข็งผานกรรมวิธีหรือเนยแข็งอื่นซึ่งละลายงายเมื่อใหความรอน ถือวาเหมาะสม

3.1.9.102 เตายางแบบหมุน ใหทํางานโดยมีโหลดอยูบ นเหล็กเสียบหมุน ดังแสดงในรูปที่ 102

นี้เ

ป็น

3.1.9.103 เครื่องทําวาฟเฟลที่มีเทอรมอสแตต ใหทํางานโดยการปรับเทอรมอสแตตไปที่การปรับตั้งสูงสุด
เครือ่ งทําวาฟเฟลอืน่ ใหทาํ งานในลักษณะทีร่ กั ษาอุณหภูมทิ ศี่ นู ยกลางของพืน้ ผิวใหความรอนไวที่ 210
องศาเซลเซียส  15 องศาเซลเซียส โดยการสวิตชแหลงจายไฟฟา

ึดถ

ือร

่าง

3.1.9.104 เตาอบ ใหทํางานโดยปดประตูเตา เตาอบทีม่ เี ทอรมอสแตตใหทาํ งานในลักษณะทีร่ กั ษาอุณหภูมเิ ฉลีย่
ที่จุดศูนยกลางของชองเตาไวที่ 240 องศาเซลเซียส  4 องศาเซลเซียส หรือคาที่ไดเมื่อปรับตั้ง
เทอรมอสแตตไวที่อุณหภูมิสูงสุดถาผลการรักษาอุณหภูมิไวไดคาต่ํากวา สวนเตาอบอื่นใหทํางาน
ในลักษณะที่รักษาอุณหภูมิที่ศูนยกลางของชองเตาไวที่ 240 องศาเซลเซียส  15 องศาเซลเซียส
ถาจําเปนใหทําโดยการสวิตชแหลงจายไฟฟา

ือย

3.1.9.105 เตาย างมี ฝาป ด ให ทํา งานโดยป ดฝาเตา คงอุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ที่ ศู นย กลางของภาชนะไว ที่ 240
องศาเซลเซียส  4 องศาเซลเซียส ถาจําเปน โดยการสวิตชแหลงจายไฟฟา

ห้า
ม

ใช

้หร

3.1.9.106 เตายางใชรงั สีความรอน และเตายางแบบหมุน ใหทาํ งานโดยการปรับตัง้ ตัวควบคุมตามขอแนะนํา
หรือถาขอแนะนําไมไดระบุไวใหปรับตัง้ ตัวควบคุมไปทีก่ ารตัง้ คาสูงสุด ใหเปดประตูหรือฝา เวนแตระบุ
ไวเปนอยางอืน่ ในขอแนะนํา
เตายางแบบสัมผัสที่มีเทอรมอสแตต ใหทํางานโดยการปรับตั้งเทอรมอสแตตไปทีก่ ารตั้งคาสูงสุด
เตาย า งแบบสั มผั สอื่ น ให ทํา งานโดยคงอุ ณ หภู มิ ศู น ย กลางของพื้ น ผิ ว ให ค วามร อนไว ที่ 275
องศาเซลเซียส  4 องศาเซลเซียส โดยการสวิตชแหลงจายไฟฟา

เตายางราเคล็ตต ใหทํางานโดยปดประตูหรือฝา เวนแตระบุไวในขอแนะนําเปนอยางอืน่ ปรับตัง้ ตัว
ควบคุมตามขอแนะนํา กระทะอยูใ นตําแหนงหรือนําออกไป แลวแตลกั ษณะใดจะใหผลเลวกวา

3.1.9.107 เตาบารบีควิ ใหทํางานโดยทีว่ างอาหารอยูใ นตําแหนงต่ําสุด ปรับตัง้ ตัวควบคุมไปทีก่ ารตัง้ คาสูงสุด
ฝาครอบหรือสิ่งกําบังใด ๆ อยูใ นตําแหนงทีเ่ ปนไปตามขอแนะนํา
หมายเหตุ ใหเตาบารบีคิวทํางานโดยไมใชน้ํา แมวาจะแนะนําใหใชน้ําก็ตาม
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3.1.9.108 เตาแผนความรอน นอกเหนือจากเตาแผนความรอนจากการเหนี่ยวนํา ใหทํางานโดยมีภาชนะ
กนเรียบทีบ่ รรจุนา้ํ ทําดวยอะลูมเิ นียมคุณภาพเชิงพาณิชยไมขดั มัน(unpolished commercial quality
aluminium) ภาชนะทีเ่ หมาะสมระบุไวในรูปที่ 103 ปรับตัง้ ตัวควบคุมไปที่การตัง้ คาสูงสุดจนกระทัง่
น้ําเดือดแลวปรับใหเดือดตอไปเรื่อย ๆ เติมน้ําเพือ่ รักษาระดับในระหวางการตม
หมายเหตุ 1 ใหวางฝาในตําแหนงที่ไอน้ําไมมีผลตอการทดสอบ

ตร
ฐ

าน

เตาแผนความรอนจากการเหนีย่ วนํา ใหทํางานโดยมีภาชนะอยูด วยดังทีร่ ะบุไวในรูปที่ 104 โดยใส
น้ํามันทําอาหาร ปรับตั้งตัวควบคุมไปที่การตั้งคาสูงสุดจนกระทั่งอุณหภูมิของน้ํามันถึง 180 องศา
เซลเซียส  4 องศาเซลเซียส แลวปรับเพือ่ รักษาอุณหภูมนิ ไี้ ว วัดอุณหภูมขิ องน้าํ มัน ณ ตําแหนงเหนือ
ศูนยกลางของกนภาชนะประมาณ 1 เซนติเมตร

ป็น

มา

สําหรับเตาแผนความรอนทัง้ หมด เสนผานศูนยกลางของกนภาชนะใหใชเทากับเสนผานศูนยกลางของ
บริเวณหุงตมโดยประมาณและปริมาณของของเหลวเปนไปตามทีร่ ะบุไวในตารางที่ 101 วางภาชนะ
ใหอยูทศี่ ูนยกลางของบริเวณหุงตม

่าง

นี้เ

ตารางที่ 101 ปริมาณของของเหลวในภาชนะ
(ขอ 3.1.9.108)

้หร

ือย

ึดถ

ือร

เสนผานศูนยกลางของบริเวณหุงตม
mm
ไมเกิน 110
เกิน 110 แตไมเกิน 145
เกิน 145 แตไมเกิน 180
เกิน 180 แตไมเกิน 220
เกิน 220 แตไมเกิน 300

หมายเหตุ 2 ถาทําเครื่องหมายบริเวณหุงตมไวหลายที่บนเตาแผนความรอน เตาหนึ่ ง ใหใชบริเวณที่ ใหผล
เลวที่สุดสําหรับการทดสอบ
หมายเหตุ 3 สําหรับบริเวณหุงตมแบบไมเปนวงกลม ภาชนะที่กนไมกลมขนาดเล็กที่ สุดที่ใชจะตองปกคลุม
บริเวณหุงตมเทาที่เปนไปได ขอบเตาและภาชนะอื่นใหนํามาคิดดวย ใหกําหนดปริมาณของเหลว
บนพื้นฐานของเสนผานศูนยกลางรองของบริเวณหุงตมดวย

ใช
ห้า
ม

ปริมาณของน้ําหรือน้ํามัน
l
0.6
1.0
1.5
2.0
3.0

-4-

มอก. 1641-2552
3.1.9.109 เตายางราเคล็ตต ใหทาํ งานโดยปรับตัวควบคุมตามขอแนะนํา หรือถาขอแนะนําไมไดระบุไวใหปรับตัว
ควบคุมไปทีก่ ารตัง้ คาสูงสุด
3.1.9.110 เครือ่ งอบแหงอาหาร ใหทํางานในลักษณะวางเปลา
3.1.9.111 เครื่องทําขนมปง ใหทํางานโดยใชวัฏจักรทีใ่ หผลเลวทีส่ ุด และสวนผสมตามทีร่ ะบุในขอแนะนํา

าน

หมายเหตุ วัฏจักรที่ ใหผลเลวที่สุด อาจเปนรูปแบบซึ่งยอมใหตัวทําความรอนและมอเตอรสําหรับนวดทํางาน
พรอมกัน

ตร
ฐ

3.101 เตาปง ขนมปง (toaster) หมายถึง เครือ่ งใชไฟฟาที่มีเจตนาใหใชปง แผนขนมปงโดยรังสีความรอน

มา

3.102 เครือ่ งทําวาฟเฟล (waffle iron) หมายถึง เครือ่ งใชไฟฟาทีม่ เี ตาแผนความรอนติดบานพับ 2 แผน ซึง่ ทําเปน
แบบพิมพเพือ่ ใสน้ําแปง (batter)

ป็น

3.103 เตาอบ (oven) หมายถึง เครือ่ งใชไฟฟาทีม่ ีชองใหความรอนที่มปี ระตูและสรางในลักษณะทีอ่ าหารที่บรรจุ
อยูใ นภาชนะสามารถวางบนชัน้ วางได

นี้เ

3.104 เตายางมีฝาปด (roaster) หมายถึง เครือ่ งใชไฟฟาทีม่ ภี าชนะใหความรอนทีม่ ฝี าและสรางในลักษณะทีส่ ามารถ
วางอาหารในภาชนะ

่าง

3.105 เตายางแบบหมุน (rotary grill) หมายถึง เครื่องใชไฟฟาที่มีตัวทําความรอนมีแสงเห็นได และมีเหล็ก
เสียบอาหารทีห่ มุนได

ือร

หมายเหตุ เตายางแบบหมุน เรียกกันวา เตาโรทิสเซอรี

ึดถ

3.106 เตายางใชรังสีความรอน (radiant grill) หมายถึง เครื่องใชไฟฟาที่มีตัวทําความรอนมีแสงเห็นได และที่
รองรับซึง่ สามารถวางอาหารได
หมายเหตุ เตายางใชรังสีความรอนอาจวางในชอง ซึ่งมีหรือไมมีประตูก็ได

้หร

ือย

3.107 เตายางแบบสัมผัส (contact grill) หมายถึง เครือ่ งใชไฟฟาทีม่ พี นื้ ผิวใหความรอนทีว่ างอาหารได หรืออาจมี
พืน้ ผิวใหความรอนทีส่ องเพือ่ ครอบอาหาร
หมายเหตุ เตายางแบบสัมผัสที่มีพื้นผิวใหความรอนชั้นเดียว เรียกกันวา เตายาง

ใช

3.108 อุปกรณหนีบปง แซนดวชิ (sandwich - toasting attachment) หมายถึง อุปกรณประกอบทีใ่ ชกบั เตาปง ขนมปง
สําหรับปง แซนดวชิ

ห้า
ม

3.109 เตายางราเคล็ตต (raclett grill) หมายถึง เครือ่ งใชไฟฟาสําหรับละลายเนยแข็งแผนทีว่ างในกระทะเล็กๆ
ทีต่ ําแหนงใตตวั ทําความรอน
หมายเหตุ เตายางราเคล็ตตอาจมีพื้นผิวที่ใชเชนเดียวกับเตายาง

3.110 เครือ่ งใชราเคล็ตต (raclett appliance) หมายถึง เตายางใชรงั สีความรอนสําหรับละลายพืน้ ผิวของชิน้ เนยแข็ง
ขนาดใหญ
3.111 เตาบารบคี ิว (barbecue) หมายถึง เตายางใชรังสีความรอนทีม่ ีตวั ทําความรอนตัง้ อยูใ ตทวี่ างอาหาร
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3.112 เตาแผนความรอน (hotplate) หมายถึง เครือ่ งใชไฟฟาทีม่ ีหนวยใหความรอนหนึง่ หนวยหรือมากกวานัน้
ซึง่ สามารถวางภาชนะสําหรับจุดประสงคในการทําอาหาร
หมายเหตุ เตาแผนความรอนจะไมมีที่อบหรือที่ยางรวมดวย

3.113 เตาแผนความรอนจากการเหนีย่ วนํา (induction hotplate) หมายถึง เตาแผนความรอนทีส่ ามารถใหความรอน
กับภาชนะโลหะอยางนอย 1 ใบ โดยวิธีการกระแสไฟฟาไหลวน

าน

หมายเหตุ กระแสไฟฟาไหลวนที่กนภาชนะเกิดขึ้นโดยการเหนี่ยวนําจากสนามแมเหล็กไฟฟาของขดลวดไฟฟา

ตร
ฐ

3.114 เครือ่ งทําอาหาร (cooker) หมายถึง เครื่องใชไฟฟาทีม่ ีเตาแผนความรอนและเตาอบ
หมายเหตุ เครื่องทําอาหารอาจมีเตายางดวย

3.115 เครื่องอบแหงอาหาร (food dehydrator) หมายถึง เครื่องใชไฟฟาที่ใชลมรอนเพื่อดึงน้ําออกจากอาหาร

มา

หมายเหตุ เครื่องอบแหงอาหารอาจมี พัดลม

ป็น

3.116 หนวยใหความรอน (heating unit) หมายถึง สวนของเครื่องใชไฟฟาที่มีหนาที่ทําอาหาร หรืออุนอาหาร
ตามทีต่ องการโดยอิสระ

นี้เ

3.117 บริเวณหุงตม (cooking zone) หมายถึง บริเวณที่ทําเครื่องหมายไวบนเตาแผนความรอนที่ใชวางภาชนะ
เพือ่ ใหความรอนอาหาร

่าง

3.118 การควบคุมโดยสัมผัส (touch control) หมายถึง การควบคุมทีก่ ระตุน โดยใชนวิ้ สัมผัสหรือกดเบา ๆ ซึง่ พืน้ ที่
สัมผัสจะเคลือ่ นที่เพียงเล็กนอยหรือไมเคลือ่ นที่

ือย

ึดถ

ือร

3.119 เครือ่ งทําขนมปง (breadmaker) หมายถึง เครือ่ งใชไฟฟาทีม่ เี จตนาใหใชสาํ หรับการทําขนมปงทีป่ ระกอบดวย
ชองกัน้ ใหความรอ นทีม่ สี วนนวดแปงโด(dough)ดวย

4. ขอกําหนดทั่วไป

้หร

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 4.

5. ภาวะทั่วไปสําหรับการทดสอบ

ใช

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 5. ยกเวนขอตอไปนี้

ห้า
ม

5.2 เพิม่ เติมขอความ:
หมายเหตุ 101 หากมีการทดสอบตามขอ 15.101 ตองใชตัวอยางเพิ่มเติม 3 ชุดตัวอยาง

5.3 เพิม่ เติมขอความ:
หากปรากฏชัดจากโครงสรางของเครือ่ งใชไฟฟาเมือ่ ทดสอบตามหนาทีก่ ารใชงานหนาทีใ่ ดหนาทีห่ นึง่ จะกอให
เกิดผลที่ดกี วาหนาที่อนื่ ไมตองทดสอบหนาที่ดังกลาว

5.6 เพิ่มเติมขอความ :
ถาหนาที่การทําอาหารมีตั้งแต 2 หนาที่ขนึ้ ไปที่สามารถทํางานพรอมกันได ใหทดสอบพรอมกัน
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5.101 เตาแผ น ความร อ นจากการเหนี่ ยวนํ า ให ทํา งานตามที่ ระบุ ในเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ทํา งานด ว ยมอเตอร
สวนเครื่องใชไฟฟาอื่น ใหทดสอบตามที่ระบุในเครื่องใชไฟฟาทําความรอน ถึงแมวาจะมีมอเตอรเปน
องคประกอบ

6. การจําแนกประเภท
6.1 แกไขขอความ :

ตร
ฐ

าน

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 6. ยกเวนขอตอไปนี้

เครื่องใชแบงประเภทตามความสามารถในการปองกันช็อกไฟฟาเปน 3 ประเภท คือ ประเภท I ประเภท II
หรือประเภท III

มา

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ และโดยการทดสอบทีเ่ กีย่ วของ

ป็น

6.2 เพิ่มเติมขอความ :

นี้เ

เครื่องใชที่มีเจตนาใหใชนอกอาคารอยางนอยตองเปน IPX4

่าง

7. การทําเครื่องหมายและฉลาก และขอแนะนํา
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 7. ยกเวนขอตอไปนี้

ือร

7.1 เพิ่มเติมขอความ :

ึดถ

ตองทําเครือ่ งหมายกําลังไฟฟาเขาทีก่ าํ หนด หรือกระแสไฟฟาทีก่ าํ หนดของเตาแผนความรอนจากการเหนีย่ วนํา

ือย

เครือ่ งใชทมี่ ีเจตนาใหจมุ บางสวนในน้ําเพื่อทําความสะอาดตองทําเครือ่ งหมายระดับสูงสุดทีส่ ามารถจุม ในน้ํา
ไดและใหมีขอ ความดังตอไปนี้
หามจุม เลยระดับนี้

ใช

้หร

กรณีเครือ่ งทําอาหาร เตาอบเคลือ่ นยายได และเตายางแบบหมุนทีม่ พี นื้ ผิวโลหะแตะตองถึงได ทีม่ ใิ ชพนื้ ผิวทํางาน
มีอุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ เกิน 90 เคลวิน ระหวางการทดสอบตามขอ 11 เครือ่ งใชตอ งทําเครือ่ งหมายดวยสัญลักษณ

ห้า
ม

(สัญลักษณ 5041(DB:2000-10) ของ IEC 60417) โดยหลักเกณฑของ มอก.635 ยกเวน
การกําหนดเรื่องสี หรือใชขอความดังตอไปนี้
คําเตือน : พื้นผิวรอน

7.6 เพิ่มเติมขอความ :
สัญลักษณ คําเตือน พื้นผิวรอน (สัญลักษณ 5041(DB:2000-10) ของ IEC 60417)
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7.12 เพิ่มเติมขอความ :
ข อแนะนําสําหรับเครื่ องใชที่ มีเต าเสียบเครื่องใช และที่มีเจตนาใหใชจุ มบางสวนหรือทั้งหมดในน้ํา เพื่ อ
ทําความสะอาด ตองมีขอ ความทีร่ ะบุวา เครือ่ งใชตอ งถอดเตารับตอออกกอนทําความสะอาดเครือ่ งใช และตอง
ระบุวาตองทําเตาเสียบเครื่องใชใหแหงกอนใชเครื่องใชอีกครั้ง

ตร
ฐ

ขอแนะนําสําหรับเครื่องใชที่มเี จตนาใหใชนอกอาคาร ตองมีขอ ความดังตอไปนี้

าน

ขอแนะนําสําหรับเครือ่ งใชที่มเี จตนาใหใชกับเตารับตอทีม่ ีเทอรมอสแตต ตองมีขอความระบุวา ตองใชเฉพาะ
เตารับตอทีเ่ หมาะสมเทานัน้

ป็น

มา

- เครือ่ งใชเหมาะสําหรับใชนอกอาคาร
- ควรตรวจสายออนปอนกําลังไฟฟาอยางสม่ําเสมอเพือ่ ดูสงิ่ บงบอกความเสียหาย และถาสายออนเสียหาย
ตองไมใชเครื่องใชนั้น
- ตองปอนไฟฟาใหแกเครือ่ งใชผา นเครือ่ งตัดวงจรใชกระแสเหลือ(residual current device)ทีใ่ ชกระแสเหลือที่
กําหนดไมเกิน 30 มิลลิแอมแปร
- ใหตอเครือ่ งใชกับเตารับทีม่ ีขวั้ สัมผัสลงดิน (สําหรับเครือ่ งใชไฟฟาประเภท I)

่าง

นี้เ

ขอแนะนําของเครื่องใชที่มีสวนที่แตะตองถึงได ที่มิใชพื้นผิวทํางาน ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 90 เคลวิน ระหวาง
การทดสอบตามขอ 11 ตองมีขอความดังตอไปนี้

ือร

อุณหภูมิของพื้นผิวที่แตะตองถึงอาจสูงเมือ่ เครือ่ งใชกําลังทํางาน

ึดถ

กรณีที่สัญลักษณ
(สัญญลักษณ 5041 (DB:2000-10) ของ IEC 60417) ใชทําเครื่องหมายบน
เครือ่ งใช ขอแนะนําตองมีขอความทีแ่ สดงวาพื้นผิวอาจจะรอนระหวางการใช

ือย

ขอแนะนําตองมีขอความที่แสดงวาเครื่องใชไมมีเจตนาใหทํางานดวยตัวตั้งเวลาภายนอกหรือระบบควบคุม
ระยะไกลแยกตางหาก

้หร

ขอแนะนําตองรวมถึงรายละเอียดของการทําความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร สําหรับเตาปงขนมปง
ตองรวมถึงรายละเอียดการนําเศษขนมปงออก หากสามารถทําได

ใช

ขอแนะนําของเตาปง ขนมปงตองมีขอ ความดังตอไปนี้
ขนมปงอาจจะลุกไหม ดังนั้นตองไมใชเตาปงขนมปงใกลหรืออยูใตวัสดุติดไฟได เชน มาน

ห้า
ม

ขอแนะนําของเตาบารบคี วิ ตองมีขอ ความดังตอไปนี้
คําเตือน : หามใชถานหรือเชือ้ เพลิงเผาไหมไดที่คลายกันกับเครือ่ งใชนี้

ขอแนะนําสําหรับเตาบารบีควิ ทีม่ ีเจตนาใหใชกบั น้ํา ตองระบุปริมาณน้ําสูงสุดทีจ่ ะตองใชในเครือ่ งใช
ขอแนะนําของเตาแผนความรอนที่ มีพื้นผิวป องกันสวนที่มีไฟฟาที่เป นแกว-เซรามิกหรือวัสดุที่คลายกัน
ตองมีขอความดังตอไปนี้
คําเตือน : ในกรณีที่พนื้ ผิวแตกราว ใหปด สวิตชเครื่องใชเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดช็อกไฟฟา
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ขอแนะนําสําหรับเตาแผนความรอนจากการเหนีย่ วนําตองมีขอ ความดังตอไปนี้
วัตถุโลหะ เชน มีด สอม ชอน และฝา ไมควรวางบนเตาแผนความรอน เนื่องจากจะรอนได
ขอแนะนําสําหรับเครือ่ งทําขนมปงตองระบุปริมาณสูงสุดของแปงและสารขึน้ ฟู(raising agent)ทีใ่ ช
7.14 เพิ่มเติมขอความ :
(สัญญลักษณ 5041 (DB:2000-10) ของ IEC 60417)

าน

ความสูงของสามเหลี่ยมที่ใชกับสัญลักษณ
ตองไมนอยกวา 12 มิลลิเมตร

ตร
ฐ

7.15 เพิ่มเติมขอความ :

มา

เครือ่ งหมายที่ระบุสําหรับพื้นผิวรอนตองมองเห็นได เมือ่ เครือ่ งใชมกี ารใชงานตามปกติ

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 8. ยกเวนขอตอไปนี้

นี้เ

8.1.1 เพิ่มเติมขอความ :

ป็น

8. การปองกันการเขาถึงสวนที่มีไฟฟา

ือร

่าง

เตาปง ขนมปงที่มีถาดรองเศษขนมปง ไมตองใชนิ้วทดสอบกดผานชองเปดของถาดรองเขาสูสว นที่มไี ฟฟา
ทีถ่ กู ตัดวงจรโดยการทํางานของสวิตชสองขัว้ อยางไรก็ตามตองไมสมั ผัสสวนทีม่ ไี ฟฟานีด้ ว ยโพรบทดสอบ 41
ตามรูปที่ 201

ึดถ

9. การเริ่มเดินเครื่องใชไฟฟาทํางานดวยมอเตอร

ือย

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.1375

10. กําลังไฟฟาเขาและกระแสไฟฟา

้หร

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 10. ยกเวนขอตอไปนี้

ใช

10.1 เพิ่มเติมขอความ :

ใหวดั กําลังไฟฟาเขาของเตาแผนความรอนจากการเหนีย่ วนําแยกตางหาก

ห้า
ม

10.2 เพิ่มเติมขอความ :
ใหวดั กระแสไฟฟาของเตาแผนความรอนจากการเหนีย่ วนําแยกตางหาก

11. การเกิดความรอน
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 11. ยกเวนขอตอไปนี้
11.1 เพิ่มเติมขอความ :
การเปนไปตามขอกําหนดสําหรับเตาปง ขนมปงใหตรวจสอบโดยการทดสอบตามขอ 11.101
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11.2 เพิ่มเติมขอความ :
เตายางใชรงั สีความรอนและเตายางราเคล็ตตซงึ่ ใสอาหารเขาทางดานหนา เตายางแบบหมุน เตาอบ เครือ่ งทํา
ขนมปง เครือ่ งทําอาหาร และเตาแผนความรอน ใหวางใหดา นหลังชิดผนังดานใดดานหนึง่ เทาที่ จะเปนไปได
ของมุมทดสอบและหางจากผนังอื่น เครื่องใชอื่นใหวางหางจากผนัง

าน

11.3 เพิ่มเติมขอความ :

ตร
ฐ

หมายเหตุ 1 01 ถาสนามแมเหล็กของเตาแผนความรอนจากการเหนี่ยวนํามีอิทธิพลสูงเกินคาด ตอผลการทดสอบสามารถ
หาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นโดยใชตัวตานทานแพลทีนัมซึ่งเปนลวดตอบิดหรือวิธีการที่เทียบเทา

11.4 เพิ่มเติมขอความ :

มา

ถาขีดจํากัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเกินคาที่กําหนด ในเครื่องใชไฟฟาที่มีมอเตอร หมอแปลงไฟฟา หรือวงจร
อิเล็กทรอนิกส และกําลังไฟฟาเขาต่าํ กวากําลังไฟฟาเขาทีก่ าํ หนด ใหทดสอบซ้าํ โดยปอนดวยแรงดันไฟฟา 1.06
เทาของแรงดันไฟฟาทีก่ ําหนด

ป็น

11.7 แทนขอความ :

นี้เ

เครื่องทําขนมปง ใหทํางาน 1 วัฏจักร

่าง

เตาปงขนมปง ใหทํางานเปนเวลา 15 นาที นอกจากวาเตาปงขนมปงสรางใหปงขนมปงเพียงแผนเดียว
ใหทดสอบตอไปเปนเวลา 5 นาที ดวยขนมปงแผนหนึง่ ใสไวในตําแหนงทีใ่ หผลเลวทีส่ ุด

ือร

เตาปงขนมปงที่มอี ุปกรณสําหรับทําความรอนขนมปงกอนใหทํางาน 5 วัฏจักร

ึดถ

เตาปงขนมปงที่มีอุปกรณหนีบปงแซนดวิช ใหทดสอบการทํางาน 5 วัฏจักร และใหทดสอบการทํางาน 1
วัฏจักร โดยทีม่ ีแซนดวชิ อยูด วยในลักษณะทีใ่ หผลเลวทีส่ ดุ

ือย

เตายางใชรงั สีความรอน ใหทาํ งานเปนเวลา 30 นาที ดวยชวงเวลาสูงสุดระบุไวในขอแนะนําหรือชวงเวลาสูงสุด
ทีต่ วั ตัง้ เวลาใหมไี ด แลวแตคา ใดจะมากกวา

้หร

เตาอบ เตายางมีฝาปด และเตายางแบบหมุน ใหทํางานจนกระทั่งถึงภาวะคงตัว แตไมนานกวา 60 นาที
ถา เตายางแบบหมุนมีตวั ตัง้ เวลา ใหปรับตัง้ ตัวตัง้ เวลาใหมใหมากเทาทีจ่ ําเปนจนถึงภาวะคงตัว

ใช

เตายางแบบสัมผัสทีม่ เี ทอรมอสแตตใหทํางานจนถึงภาวะคงตัว สวนเตายางแบบสัมผัสอืน่ ใหทํางานเปนเวลา
30 นาที หลังจากจุดศูนยกลางของพื้นผิวใหความรอนมีอุณหภูมิถึง 275 องศาเซลเซียส

ห้า
ม

เครื่องทําวาฟเฟลใหทํางานจนถึงภาวะคงตัว แตไมนานกวา 30 นาที หลังจากที่จุดศูนยกลางของพื้นผิวให
ความรอนมีอุณหภูมิถึง 210 องศาเซลเซียส
เตายางราเคล็ตต เตาบารบคี ิว และเครื่องอบแหงอาหาร ใหทํางานจนถึงภาวะคงตัว
เตาแผนความรอนจากการเหนี่ยวนํา ใหทํางานเปนเวลา 30 นาที เตาแผนความรอนอื่นใหทํางานเปนเวลา
60 นาที
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เครือ่ งทําอาหารทีม่ หี นวยใหความรอนหลายหนวยทีส่ ามารถใหพลังงานในขณะเดียวกัน ใหทดสอบพรอมกัน
โดยเปดสวิตชหนวยใหความรอนตามระยะเวลาทีร่ ะบุ
หมายเหตุ 1 01 ถาเครื่องใชที่มีหัวขอการทดสอบที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่งหัวขอ ใหทําเครื่องใชเย็นลงจนถึงอุณหภูมิ หอง
กอนการทดสอบในแตละหัวขอ

11.8 แกไขขอความ :

ตร
ฐ

าน

สําหรับเตายางใชรงั สีความรอน เตายางแบบหมุน เตายางราเคล็ตต เตาแผนความรอน และเครือ่ งทําอาหาร
ใหใชอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของผนังของมุมทดสอบไมเกิน 75 เคลวิน
เพิม่ เติมขอความ:

ในกรณีทเี่ ตารับตอมีเทอรมอสแตต ขีดจํากัดอุณหภูมทิ เี่ พิม่ ขึน้ ของขาเตาเสียบเครือ่ งใชไมตอ งนํามาพิจารณา

ป็น

มา

ขีดจํากัดอุณหภูมทิ เี่ พิม่ ขึน้ ของมอเตอร หมอแปลงไฟฟา และสวนประกอบของวงจรอิเล็กทรอนิกส รวมถึง
สวนตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากสวนเหลานี้ อาจสูงเกินไดเมื่อเครื่องใชทํางานที่ 1.15 เทาของ
กําลังไฟฟาเขาทีก่ ําหนด

นี้เ

เนยแข็งทีใ่ ชกบั อุปกรณหนีบปง แซนดวชิ ตองไมไหลเขาไปในเครือ่ งทีส่ ามารถทําใหเกิดอันตรายได เชน ทําให
ระยะหางในอากาศ หรือระยะหางตามผิวฉนวนลดลงต่ํากวาคาทีร่ ะบุในขอ 29.

ือร

่าง

11.101 เตาปงขนมปงที่สอดแผนขนมปงผานทางดานบนใหทํางานเปน 3 วัฏจักร ภายใตการทํางานตามปกติ
ทีก่ ําลังไฟฟาเขาทีก่ ําหนด

ึดถ

อุณหภูมทิ เี่ พิม่ ขึน้ ของพืน้ ผิวทีแ่ ตะตองถึงของดานทีเ่ ปนโลหะทีร่ ะดับความสูงต่าํ กวา 25 มิลลิเมตรจากพืน้ ผิว
ดานบน ตองไมเกิน 90 เคลวิน

12. (วาง)

้หร

ใช

ไมมขี อ ความ

ือย

หมายเหตุ ไมระบุขีดจํากัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสําหรับพื้นผิวอื่น

13. กระแสไฟฟารั่วและความทนทางไฟฟาที่อุณหภูมิทํางาน

ห้า
ม

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 13. ยกเวนขอตอไปนี้
13.1 เพิ่มเติมขอความ :
กรณีที่เตาอบมีที่ยางในตัว ใหเตาอบทํางานหรือทีย่ างทํางาน แลวแตลกั ษณะใดจะใหผลเลวกวา

13.2 เพิ่มเติมขอความ :
กรณีที่มีโลหะตอลงดินระหวางสวนที่มีไฟฟากับพื้นผิวที่เปนแกว-เซรามิกหรือวัสดุที่คลายกันของเตาแผน
ความรอน ใหวดั กระแสไฟฟารัว่ ระหวางสวนทีม่ ไี ฟฟากับภาชนะแตละใบทีต่ อ กับโลหะตอลงดินหมุนเวียนกันไป
กระแสไฟฟารัว่ นีต้ อ งไมเกิน 0.75 มิลลิแอมแปร ถาไมมโี ลหะตอลงดินใหวดั กระแสไฟฟารัว่ ระหวางสวนทีม่ ี
ไฟฟากับภาชนะแตละใบหมุนเวียนกันไป กระแสไฟฟารัว่ นีต้ อ งไมเกิน 0.25 มิลลิแอมแปร
-11-

มอก. 1641-2552
13.3 เพิ่มเติมขอความ :

าน

กรณีที่มีโลหะตอลงดินระหวางสวนที่มีไฟฟากับพื้นผิวที่เปนแกว-เซรามิกหรือวัสดุที่คลายกันของเตาแผน
ความรอน ใหปอนแรงดันไฟฟาทดสอบ 1 000 โวลต เขาระหวางสวนที่มีไฟฟากับภาชนะทั้งหมดที่ตอกับ
โลหะลงดิน ถาไมมีโลหะตอลงดิน ใหปอนแรงดันไฟฟาทดสอบ 3 000 โวลต เขาระหวางสวนที่มีไฟฟากับ
ภาชนะ

ตร
ฐ

14. แรงดันไฟฟาเกินชั่วครู

15. ความตานทานตอความชื้น

ป็น

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 15. ยกเวนขอตอไปนี้

มา

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 14.

15.2 เพิ่มเติมขอความ :

นี้เ

เตาอบ ใหเทสารละลายโซเดียมคลอไรด 0.5 ลิตร ที่มีความเขมขนประมาณรอยละ 1 ลงบนพื้นผิวลางของ
เตาอบอยางสม่ําเสมอ

ือย

ึดถ

ือร

่าง

ใหเตาแผนความรอนและเครื่องทําอาหารอยูในตําแหนงที่พื้นผิวดานบนอยูในแนวระดับ วางภาชนะที่มี
เสนผานศูนยกลาง ใหญที่สุดดังรูปที่ 103 ซึ่งไมเกินเสนผานศูนยกลางของบริเวณหุงตม ใหอยูที่ตําแหนง
จุดศูนยกลางเหนือบริเวณหุงตม เติมสารละลายโซเดียมคลอไรดทมี่ คี วามเขมขนประมาณรอยละ 1 จนเต็ม
ภาชนะ เทสารละลายอยางสม่ําเสมอตอไปอีกเปนปริมาณ 0.5 ลิตร เขาไปในภาชนะภายในเวลา 15 วินาที
ทําการทดสอบกับบริเวณหุงตมแตละบริเวณหมุนเวียนกันไป หลังจากเอาสารละลายทีต่ กคางออกจากเครือ่ งใช
แลว

้หร

กรณีทตี่ วั ทําความรอนของเตาแผนความรอนมีตวั ควบคุมความรอน ใหเทสารละลายโซเดียมคลอไรด ปริมาณ
0.02 ลิตร ลงบนบริเวณหุงตมจนสารละลายไหลผานไปบนตัวควบคุม ตอจากนัน้ ใหวางภาชนะบนบริเวณ
หุงตม เพื่อใหกดทับสวนเคลือ่ นที่

ห้า
ม

ใช

เตาแผนความรอนทีม่ ชี อ งเปดระบายอากาศในพืน้ ผิวใหความรอน ใหเทสารละลายโซเดียมคลอไรด ปริมาณ
0.2 ลิตร อยางสม่ําเสมอผานกรวยที่มีเสนผานศูนยกลางของทางออกประมาณ 8 มิลลิเมตร ลงบนชองเปด
ระบายอากาศ ใหกรวยอยูในตําแหนงเหนือทางออกประมาณ 200 มิลลิเมตร ในแนวดิ่งเหนือพื้นผิวให
ความรอน ใหกรวยอยูท ตี่ ําแหนงเหนือชองเปดระบายอากาศจนกระทัง่ สารละลายเขาไปในเครือ่ งใชในลักษณะ
ทีใ่ หผลเลวทีส่ ดุ
หมายเหตุ 1 01 ถามีการปองกันชองเปด ใหกรวยอยูในตําแหนงซึ่งสารละลายจะตกลงบนพื้นผิวใหความรอนและอยูใกล
ชองเปดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
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เครื่องใชอื่นที่มตี ัวทําความรอนซึง่ ถูกวางทับดวยภาชนะในการใชงานปกติ การทดสอบการหกของของเหลว
ใหทําโดยการเทสารละลายโซเดี ยมคลอไรด อยางสม่ํา เสมอลงบนพื้นผิ วใหความรอนเปนเวลา 1 นาที
ใชสารละลายปริมาณ 0.1 ลิตรตอ 100 ตารางเซนติเมตรของพื้นผิวใหความรอน
ไมตอ งทดสอบการหกของของเหลวกับเตายางมีฝาปด

ตร
ฐ

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้ ซึง่ ทํากับเครื่องใชเพิ่มเติมอีก 3 เครื่อง

าน

15.101 เครือ่ งใชทมี่ เี จตนาใหจมุ บางสวนหรือทัง้ หมดในน้าํ เพือ่ ทําความสะอาด ตองมีการปองกันผลทีเ่ กิดจากของ
การจุมอยางเพียงพอ

ป็น

มา

ให เ ครื่ องใช ทํา งานภายใต การทํา งานตามปกติ ที่ 1.15 เท า ของกํา ลั งไฟฟ าเข าที่ กํา หนดจนกระทั่ ง
เทอรมอสแตตทํางานเปนครั้งแรก เครื่องใชที่ไมมีเทอรมอสแตตใหทํางานจนถึงภาวะคงตัว ตัดวงจร
เครื่องใชจากแหลงจาย โดยถอดเตารับตอของเครื่องใชออก ตอมาใหจุมเครื่องใชใหมดิ ลงในสารละลาย
โซเดียมคลอไรดประมาณรอยละ 1 ทีม่ อี ุณหภูมริ ะหวาง 10 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียส ยกเวน
เครื่องใชที่ทําเครื่องหมายระดับการจุมสูงสุด ใหจุมลึกกวาระดับสูงสุด 5 เซนติเมตร

นี้เ

หลัง 1 ชั่วโมง ใหนําเครื่องใชออกจากสารละลายโซเดียมคลอไรด ทําใหแหง แลวทดสอบตามขอ 16.2
หมายเหตุ ควรระมัดระวังเพื่อใหมั่นใจวาความชื้นทั้งหมดถูกนําออกไปจากฉนวนรอบขาของเตาเสียบเครื่องใช

ือร

่าง

ใหทดสอบซ้าํ อีก 4 ครัง้ หลังจากนัน้ ตองผานการทดสอบความทนทางไฟฟาตามขอ 16.3 โดยแรงดันไฟฟา
ที่ใชเปนไปตามที่ระบุใน มอก.1375 ตารางที่ 4

ึดถ

เครื่องใชที่มีกระแสไฟฟารั่วสูงสุดหลังการจุมครั้งที่ 5 ใหรื้อออกตรวจซึ่งตองไมมีรองรอยของของเหลว
บนฉนวนซึง่ อาจมีผลทําใหระยะหางในอากาศ และระยะหางตามผิวฉนวนลดลงต่ํากวาทีร่ ะบุไวในขอ 29

้หร

ือย

เครื่องใช 2 เครื่องที่เหลือใหทํางานภายใตการทํางานตามปกติเปนเวลา 240 ชั่วโมง ที่ 1.15 เทาของ
กําลังไฟฟาเขาที่กําหนด หลังชวงเวลานีใ้ หตัดวงจรเครือ่ งใชออกจากแหลงจายและจุม อีกครัง้ เปนเวลา 1
ชัว่ โมง ตอจากนัน้ ทําใหแหงและทดสอบความทนทางไฟฟาตามขอ 16.3 โดยแรงดันไฟฟาทีใ่ ชเปนไปตามที่
ระบุใน มอก.1375 ตารางที่ 4

ห้า
ม

ใช

การตรวจสอบต องแสดงให เห็นว าไมมีร องรอยของของเหลวบนฉนวนซึ่ งอาจมีผลทําใหระยะหางใน
อากาศ และระยะหางตามผิวฉนวนลดลงต่ํากวาที่ระบุไวใน มอก.1375 ขอ 29.

16. กระแสไฟฟารั่วและความทนทางไฟฟา

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 16. ยกเวนขอตอไปนี้
16.1 เพิ่มเติมขอความ :
สําหรับเตาแผนความรอน ใหทดสอบโดยใชภาชนะตามทีร่ ะบุสําหรับการทํางานตามปกติวางบนบริเวณหุงตม
แตละบริเวณ
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16.2 เพิ่มเติมขอความ :
กรณีที่มีโลหะตอลงดินระหวางสวนที่มีไฟฟากับพื้นผิวที่เปนแกว-เซรามิกหรือวัสดุของเตาแผนความรอน
ทีค่ ลายกัน ใหวดั กระแสไฟฟารัว่ ระหวางสวนทีม่ ไี ฟฟากับภาชนะแตละใบทีต่ อ กับโลหะตอลงดินหมุนเวียนกันไป
กระแสไฟฟารั่วนี้ตองไมเกิน 0.75 มิลลิแอมแปร ถาไมมีโลหะตอลงดินใหวัดกระแสไฟฟารั่วระหวางสวน
ทีม่ ไี ฟฟากับภาชนะแตละใบหมุนเวียนกันไป กระแสไฟฟารัว่ นีต้ อ งไมเกิน 0.25 มิลลิแอมแปร

าน

16.3 เพิ่มเติมขอความ :

มา

ตร
ฐ

กรณี ที่ มี โลหะต อลงดิ น ระหว างส ว นที่ มี ไ ฟฟ ากั บพื้ น ผิ วที่ เ ป น แก ว -เซรามิ กหรื อวั สดุ ที่ ค ล ายกั น ของ
เตาแผนความรอน ใหปอนแรงดันไฟฟาทดสอบ 1 250 โวลต เขาระหวางสวนที่มีไฟฟากับภาชนะทั้งหมด
ทีต่ อ กับโลหะลงดิน ถาไมมโี ลหะตอลงดิน ใหปอ นแรงดันไฟฟาทดสอบ 3 000 โวลต เขาระหวางสวนทีม่ ไี ฟฟา
กับภาชนะ

ป็น

17. การปองกันโหลดเกินของหมอแปลงไฟฟา และวงจรไฟฟาที่เกี่ยวของ

นี้เ

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 17.

ือร

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.1375

่าง

18. ความทนทาน

ึดถ

19. การทํางานผิดปกติ

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 19. ยกเวนขอตอไปนี้

ือย

19.1 เพิ่มเติมขอความ :

เครื่องทําขนมปง
เตายางแบบสัมผัส
เครื่องอบแหงอาหาร
เครื่องใชดังตอไปนี้ ถาเครื่องใชมีตัวตั้งเวลาหรือถาขอแนะนําของเครื่องใชระบุการทํางานสําหรับ
การทําอาหารที่มากกวา 1 ชั่วโมง
 เตาอบ
 เตายางมีฝาปด
 เตาแผนความรอน
 เครื่องทําอาหาร
 เตายางแบบหมุน

ห้า
ม

ใช

-

้หร

ใหทดสอบตาม มอก.1375 ขอ 19.4 และขอ 19.5 กับ
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ใหทดสอบเตาปงขนมปงตามขอ 19.101 และขอ 19.102
ใหทดสอบเตาแผนความรอนจากการเหนี่ยวนําตามขอ 19.103 และขอ 19.104
19.2 เพิ่มเติมขอความ :

าน

เตายางใชรังสีความรอนและเตายางราเคล็ตตที่ใสอาหารทางดานหนา เตายางแบบหมุน เตาอบ เตาแผน
ความรอน และเครือ่ งทําอาหาร ใหวางใกลกบั ผนังของมุมทดสอบเทาทีจ่ ะเปนไปได

ตร
ฐ

ใหทดสอบเครื่องใชในลักษณะวางเปลา โดยเปดหรือปดฝาและประตู แลวแตลักษณะใดจะใหผลเลวกวา
ชิน้ สวนถอดไดใหอยูใ นตําแหนงหรือถอดออก แลวแตลกั ษณะใดจะใหผลเลวกวา
เตาแผนความรอน ใหทํางานโดยไมมภี าชนะและทํางานโดยปรับตัง้ ตัวควบคุมไปทีก่ ารตัง้ คาสูงสุด

มา

เตาแผนความรอนจากการเหนี่ยวนํา ใหทํางานภายใตเงื่อนไขของ มอก.1375 ขอ 11 แตภาชนะวางเปลา
แลวปรับตัง้ ตัวควบคุมไปทีก่ ารตัง้ คาสูงสุด

นี้เ

ป็น

เครือ่ งทําอาหารใหทดสอบโดยหนวยใหความรอนทีอ่ ยูใ นภาวะทีใ่ หผลเลวทีส่ ดุ เทานัน้ แลวปรับตัง้ ตัวควบคุม
ไปที่การตั้งคาสูงสุด อยางไรก็ตามใหเตาอบทํางาน ถาเตาอบไมมีหลอดแสดงสถานะที่แสดงวาเตาอบเปด
สวิตช(switched on) ใหปรับตัง้ ตัวควบคุมไปทีก่ ารตัง้ คาสูงสุด

่าง

หมายเหตุ 1 01 หลอดไฟฟาที่ใชสําหรับใหความสวางกับเตาอบ ซึ่งมองเห็นไดผานทางประตูและสวิตชปดเปด อัตโนมัติ
ของเตาอบ ใหพิจารณาเปนหลอดไฟแสดงสถานะ

ือร

19.4 เพิ่มเติมขอความ :
19.8 ไมใชขอกําหนดขอนี้

ือย

19.10 ไมใชขอกําหนดขอนี้

ึดถ

ตัดวงจรพัดลมหมุนเวียนอากาศของเครื่องอบแหงอาหาร

19.13 เพิ่มเติมขอความ :

้หร

ระหวางการทดสอบขอ 19.102 ไมตองคํานึงถึงเปลวไฟหรือควันจากขนมปง

ใช

อุณหภูมทิ ี่เพิม่ ขึน้ ของขดลวดของเตาแผนความรอนจากการเหนีย่ วนําตองไมเกินคาทีร่ ะบุใน มอก.1375
ขอ 19.7

ห้า
ม

ใหทดสอบความทนทางไฟฟาของเตาแผนความรอนจากการเหนีย่ วนําทันที หลังจากทีป่ ด สวิตชเครือ่ งใช

19.101 ใหเตาปง ขนมปงทํางาน 6 วัฏจักร ทีก่ ําลังไฟฟาเขาทีก่ ําหนดภายใตการทํางานตามปกติ โดยไมใสขนมปง
ตอจากนั้นปลอยใหเครือ่ งใชเย็นลงจนถึงอุณหภูมหิ องโดยประมาณ
ใหทําการทดสอบ 500 ครั้ง
กลไกตองทํางานเปนทีน่ า พึงพอใจและไมมกี ารวาบไฟ การตอวงจรไฟฟาตองไมหลวมและเครือ่ งใชตอ งทน
การทดสอบความทนทางไฟฟาตามขอ 16.3
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หมายเหตุ 1 อาจใชการระบายความรอน
หมายเหตุ 2 โหลดจําลองอาจจําเปนเพื่อใหกลไกทํางานได
หมายเหตุ 3 ไมใชขอ 19.13

าน

19.102 เตาปง ขนมปงทีใ่ สขนมปงทีร่ ะบุสําหรับการทํางานตามปกติ ใหทํางานทีก่ ําลังไฟฟาเขาทีก่ ําหนด ใหกลไกขับ
ขนมปง (ejector mechanism) ไมทํางานและยังคงจายไฟไปยังตัวทําความรอนหลังจากทีต่ ัวตัง้ เวลาทํางาน
เปนวัฏจักรอยางสมบูรณ การทดสอบจะสิน้ สุดหลังจากทีไ่ ฟทีล่ กุ ไหมมอดลง หลังจากนัน้ ใหเอาเศษขนมปง
ออกจากเตาปงขนมปง

ตร
ฐ

19.103 ใหปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนดใหแกเตาแผนความรอนจากการเหนี่ ยวนําและทํางานโดยใชจานเหล็ก
วางบนศูนยกลางของบริเวณหุงตม โดยจานเหล็กมีความหนา 6 มิลลิเมตร และมีเสนผานศูนยกลางเล็กทีส่ ดุ
โดยปดเศษขึน้ ไปเปนจํานวนเต็มในหนวยเซนติเมตร ซึง่ เครือ่ งใชทํางานได

ป็น

มา

19.104 ใหปอ นแรงดันไฟฟาทีก่ ําหนดใหแกเตาแผนความรอนจากการเหนีย่ วนําและทํางานภายใตการทํางานปกติ
ใหลัดวงจรตัวควบคุมทีจ่ ํากัดอุณหภูมิในระหวางการทดสอบขอ 11
หมายเหตุ หากตัวควบคุมที่รวมอยูในเครื่องใชมีมากกวา 1 ตัว ใหทําการลัดวงจรทีละตัว

นี้เ

อุณหภูมทิ ี่เพิ่มขึน้ ของน้ํามันตองไมเกิน 270 เคลวิน

่าง

20. เสถียรภาพและอันตรายทางกล

ือร

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 20. ยกเวนขอตอไปนี้

20.101 เตาอบทีม่ ปี ระตูโดยทีบ่ านพับแนวระดับอยูท ขี่ อบต่าํ สุดและทีซ่ งึ่ โหลดวางอยูไ ดอยางมัน่ คงเพียงพอ

ึดถ

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้

ือย

ใหวางเตาอบบนพื้นผิวแนวระดับโดยเปดประตูและวางมวลน้ําหนัก 3.5 กิโลกรัม ลงบนศูนยกลางเชิง
เรขาคณิตของประตู

้หร

หมายเหตุ อาจใชถุงทรายเปนโหลด

เตาอบตองไมเอียง

ห้า
ม

ใช

การทดสอบนีไ้ มทดสอบกับเตาอบทีป่ ระตูมมี ติ จิ ากบานพับถึงขอบตรงขามนอยกวา 225 มิลลิเมตรหรือกับ
เตาอบทีป่ ระตูไมสามารถรองรับจานในตําแหนงทีเ่ ปดเต็มทีแ่ ลว

21. ความแข็งแรงทางกล

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 21. ยกเวนขอตอไปนี้
21.1 เพิ่มเติมขอความ :
เครื่องใชที่เจตนาใหใชนอกอาคาร พลังงานกระแทกใหเพิ่มขึ้นเปน 0.7 จูล
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กรณีเครื่องใชมีตัวทําความรอนมีแสงเห็นไดสอดอยูในหลอดแกว ใหกระแทกหลอดที่ติดตั้งอยูในเครื่องใช
ถาหลอด

ตร
ฐ

หมายเหตุ 101 กรณีที่พื้นผิวประกอบดวยวัสดุชิ้นเดียว ยกเวนกรอบภายนอก ไมตองทดสอบ

าน

- ติดตั้งอยูดา นบนของเตาอบและสามารถเขาถึงไดดวยโพรบทดสอบ 41 ตามรูปที่ 201
- ติดตัง้ อยูทไี่ หนก็ไดในเตาอบและสามารถเขาถึงไดดวยโพรบทดสอบ B ตามรูปที่ 202
สําหรับเตาแผนความรอนทีม่ พี นื้ ผิวเปนแกว-เซรามิกหรือวัสดุทคี่ ลายกัน ใหกระแทก 3 ครัง้ กับพืน้ ผิวทีย่ งั ไมได
กระแทกระหวางการทดสอบตามขอ 21.101 ดวยพลังงานกระแทก 0.70 จูล 0.05 จูล ไมกระแทกกับพืน้ ผิว
รอบลูกบิดภายในระยะไมต่ํากวา 20 มิลลิเมตร

มา

21.101 พืน้ ผิวของเตาแผนความรอนทีเ่ ปนแกว-เซรามิกหรือวัสดุทคี่ ลายกันตองทนความเคนทีเ่ กิดขึน้ ในการใชงาน
ตามปกติ
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้

ือร

่าง

นี้เ

ป็น

เตาแผนความรอน ใหทํางานทีก่ ําลังไฟฟาเขาที่กําหนดโดยปรับตั้งตัวควบคุมของเตาแผนความรอนไปที่
การตั้งคาสูงสุด เตาแผนความรอนจากการเหนี่ยวนําใหทํางานตามที่ระบุไวในขอ 11 เมื่อถึงภาวะคงตัว
ใหปดสวิตชเตาแผนความรอน และปลอยภาชนะโดยใหกน ภาชนะอยูในแนวระดับหลนจากความสูง 150
มิ ลลิ เ มตร ไปบนบริ เ วณหุ ง ต ม ภาชนะก น เรี ย บที่ ก น ภาชนะทํา ด ว ยทองแดงหรื ออะลู มิ เ นี ย มที่
เสนผานศูนยกลาง 120 มิลลิเมตร  10 มิลลิเมตร โดยทีข่ อบของกนภาชนะมีรศั มีอยางนอย 10 มิลลิเมตร
เททรายหรือเม็ดเหล็กกลมขนาดเล็กอยางนอย 1.3 กิโลกรัม อยางสม่ําเสมอจนกระทัง่ มวลรวมเปน 1.80
กิโลกรัม  0.01 กิโลกรัม

ึดถ

ปลอยภาชนะใหหลนบนบริเวณหุงตม บริเวณหุงตมละ 10 ครั้ง แลวนําออกไปและใหเครื่องใชทํางาน
ทีก่ ําลังไฟฟาเขาทีก่ ําหนดจนถึงภาวะคงตัว

้หร

ือย

เทสารละลายโซเดียมคลอไรด ความเขมขนประมาณรอยละ 1 ปริมาณ 1+0.10 ลิตร อยางสม่ําเสมอ ลงบน
เตาแผนความรอน

ใช

ตอมาใหตัดวงจรเครือ่ งใชจากแหลงจายไฟฟา หลังจาก 15 นาที ใหเอาของเหลวทีเ่ กินออกไปทัง้ หมดและ
ปลอยใหเครื่องใชเย็นลงจนถึงอุณหภูมิหอง เทสารละลายโซเดียมคลอไรดปริมาณเทากันลงบนเตาแผน
ความรอนอีกครั้งหลังจากที่นําเอาของเหลวที่เกินออกไปแลว

ห้า
ม

พื้นผิวของเตาแผนความรอนของเตาแผนความรอนตองไมแตกราวและเครื่องใชตองผานการทดสอบ
ความทนทางไฟฟาตามขอ 16.3

22. การสราง

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 22. ยกเวนขอตอไปนี้
22.24 เพิ่มเติมขอความ :
ตัวทําความรอนตองสรางหรือถูกรองรับในลักษณะทีไ่ มหลุดออกไดงา ยในการใชงานปกติ
การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
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22.101 เตายางใชรงั สีความรอนตองไมมีตวั ตัง้ เวลาทีป่ ระสงคใหใชหนวงการทํางานของตัวทําความรอน นอกจาก
เตายางใชรังสีความรอนที่มเี ทอรมอสแตตและทีร่ วมอยูใ นเตาอบหรือชองกัน้ อืน่
การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
ตัวทําความรอนเปลือยสําหรับเตาอบตองตั้งอยูท บี่ นสุดของชองกัน้ ใหความรอน
การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ

าน

22.102 เตาบารบคี วิ ตองไมมตี วั ทําความรอนเปลือย

ตร
ฐ

22.103 ชองระบายอากาศของเตาอบตองสรางในลักษณะทีไ่ มปลอยความชืน้ หรือน้ํามันทีม่ ผี ลกระทบตอระยะหาง
ในอากาศ และระยะหางตามผิวฉนวน

มา

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ

ป็น

22.104 เตาอบตองสรางในลักษณะที่ชั้นวางสามารถเลื่อนไดงายในที่รองรับและไมหลนออกจากตําแหนงเมื่อดึง
ดานใดดานหนึง่ ออกมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได

นี้เ

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ และโดยการทดสอบดวยมือ

22.105 เครือ่ งใชตองไมมีชอ งเปดขางใตทยี่ อมใหวตั ถุชิ้นเล็ก ๆ ลอดออกและสัมผัสสวนที่มีไฟฟาได

ึดถ

ือร

่าง

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ และโดยการวัดระยะหางระหวางพืน้ ผิวรองรับกับสวนทีม่ ีไฟฟาผาน
ไปยังชองเปด ระยะหางทีว่ ดั ไดตอ งไมต่ํากวา 6 มิลลิเมตร ในกรณีทเี่ ครือ่ งใชมขี าตัง้ ใหเพิม่ ระยะหางเปน
10 มิลลิเมตร ถาเครือ่ งใชนนั้ เจตนาใหตงั้ บนโตะ และถาเครือ่ งใชนนั้ ประสงคใหวางบนพืน้ ใหเพิม่ ระยะหาง
จนถึง 20 มิลลิเมตร

ือย

22.106 เตายางและเตาบารบีควิ ตองสรางในลักษณะที่ตัวทําความรอนของเครือ่ งใชยึดติดอยูในตําแหนงทีใ่ ชงาน
ตามปกติหรือมีการปองกันเครือ่ งใชไมใหทํางาน เมือ่ ตัวทําความรอนไมไดอยูใ นตําแหนงทีใ่ ชงานตามปกติ
การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ

ใช

้หร

22.107 เตาแผนความรอนตองสรางในลักษณะที่ตัวทําความรอนถูกปองกันจากการหมุนตามแกนแนวดิ่งและ
รองรับไวอยางเพียงพอในทุก ๆ ตําแหนงของการปรับตัง้ ของทีร่ องรับของเตาแผนความรอน

ห้า
ม

หมายเหตุ กรณีที่ตัวทําความรอนหนีบยึดไวดวยแปนเกลียวและสลักเกลียวศูนยกลาง ใหกําหนดวิธีการเพิ่มเติมเพื่อ
ปองกันการหมุนของตัวทําความรอน

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ

22.108 เตาแผนความรอนตองสรางในลักษณะที่มีการปองกันจากการทํางานโดยไมไดตั้งใจของตัวควบคุมแบบ
สัมผัส กรณีที่ทําใหเกิดภาวะอันตรายเพิม่ ขึ้น เนือ่ งจาก
- การหกของของเหลว รวมถึงสาเหตุที่เกิดจากการเดือดลนภาชนะ
- วางผาเปยกบนแผงควบคุม
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้ ปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนดใหแกเครื่องใช
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ใหเทน้ําอยางสม่ําเสมอลงบนแผงควบคุมเพื่อใหเกิดการเชื่อมตอระหวางปุมสัมผัสแตละปุม โดยใชน้ํา
อยางนอย 140 มิลลิลิตร และน้ําตองเพียงพอทีจ่ ะทวมทัว่ แผงควบคุมทีร่ ะดับความลึกไมเกิน 2 มิลลิเมตร
ใหทดสอบตัวทําความรอนโดยใหพลังงานทีละตัว และตอมาใหทดสอบโดยที่ไมมีการใหพลังงานตัวทํา
ความรอน

ตร
ฐ

าน

ใหพับทบผาที่มีขนาด 400 มิลลิเมตร  400 มิลลิเมตร และที่มีมวลระหวาง 140 กรัมตอตารางเมตร
และ 170 กรัมตอตารางเมตร จํานวน 4 ทบ ใสเขาไปในกระดาษพับสีเ่ หลีย่ มและทําใหชมุ น้ํา แลววางบน
แผงควบคุมในตําแหนงตาง ๆ
ตัวทําความรอนตองไมเกิดการทํางานโดยไมไดตั้งใจ โดยใชเวลานานกวา 10 วินาที

มา

22.109 เตาแผนความรอนทีม่ ตี วั ควบคุมแบบสัมผัสตองกําหนดใหมกี ารทํางานดวยมืออยางนอย 2 ครัง้ เพือ่ เปดสวิตช
และใหทํา 1 ครั้งเทานัน้ เพือ่ ปดสวิตช

ป็น

หมายเหตุ การสัมผัสพื้นผิวสัมผัสที่จุดเดียวกัน 2 ครั้ง ไมถือวาเปนการทํางาน 2 ครั้ง

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดวยมือ

่าง

นี้เ

22.110 เตาแผนความรอนจากการเหนีย่ วนําตองสรางในลักษณะทีท่ ํางานได โดยวางภาชนะทีเ่ หมาะสมบนบริเวณ
หุงตมเทานัน้
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้ ปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนดใหแกเครื่องใช

ึดถ

ือร

ใหวางแทงเหล็กหนา 2 มิลลิเมตรที่มีมิติ 100 มิลลิเมตร  20 มิลลิเมตร ในตําแหนงที่ใหผลเลวที่สุด
บนบริเวณหุงตม แลวใหปรับตัง้ ตัวควบคุมไปทีก่ ารตัง้ คาสูงสุด
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของแทงเหล็กตองไมเกิน 35 เคลวิน

ือย

22.111 ตัวทําความรอนในเครื่องทําขนมปงต องติ ดตั้ งในลักษณะที่ตั วทําความรอนไมเผยตั วกับแปงโดที่ อาจ
เพิม่ สูงเกินจากขอบภาชนะบรรจุแปงโดระหวาง การใชงาน ตามปกติของเครื่องใช

้หร

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ

ใช

22.112 การตอวงจรซ้ําของแหลงจายกําลังไฟฟาไปถึงเครื่องทําขนมปงหลังเกิดการตัดไฟฟา ตองไมมีผลทําให
เกิดไฟไหม เนื่องจากการเพิม่ คาบการใหความรอน

ห้า
ม

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้
ใหเอาแบตเตอรี่ทั้งหมดออกและปอนแรงดั นไฟฟาที่ กําหนดใหแกเครื่องทําขนมปงและใหทํางานใน
โหมดทําความรอนโดยไมมโี หลด
หลัง 1 นาที ใหตัดแหลงจายกําลังไฟฟาเปนเวลา 5 นาที หลังจากนั้นใหตอไฟกลับ เครื่องใชตองทํางาน
ตอเนือ่ งในโหมดทําความรอนจากจุดเดียวกันในวัฏจักรหรือตองเริม่ ตนทํางานใหมดว ยมือ
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ถาเครือ่ งใชทํางานโดยอัตโนมัตอิ ยางตอเนือ่ ง ใหทดสอบซ้าํ โดยคาบของการตัดไฟตองมากกวา 5 นาที ถา
เครื่องใชยังคงทํางานอัตโนมัติตอไปอีก ใหทดสอบซ้ําแตใหเพิ่มคาบของการตัดไฟอยางนอย 5 นาที
ในแตละครัง้
เครือ่ งใชตองกําหนดใหมีการเริม่ ตนทํางานใหมดวยมือ

าน

23. สายไฟฟาภายใน

ตร
ฐ

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 23. ยกเวนขอตอไปนี้
23.3 เพิ่มเติมขอความ :

ป็น

มา

เครือ่ งใชซงึ่ เปดออกได 2 ตําแหนง ใหโคงงอ 1 000 ครัง้ ทีต่ ําแหนงทีเ่ ปดเต็มทีแ่ ละจํานวนครัง้ ทีเ่ หลือใหโคงงอ
ทีต่ ําแหนงอืน่

24. สวนประกอบ

นี้เ

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 24. ยกเวนขอตอไปนี้

่าง

24.1.3 เพิ่มเติมขอความ :

สวิตชควบคุมตัวทําความรอนของเตาแผนความรอนใหทดสอบการทํางาน 50 000 รอบ

ือร

24.1.4 แกไขขอความ :

ึดถ

ใหใชจํานวนวัฏจักรของการทํางานดังตอไปนี้

้หร

ือย

- ตัวคุมคาพลังงาน
100 000 รอบ
 สําหรับการทํางานอัตโนมัติ
10 000 รอบ
 สําหรับการทํางานดวยมือ
- คัตเอาตความรอนตัง้ ใหมเองสําหรับตัวทําความรอน
ของเตาแผนความรอนทีเ่ ปนแกว-เซรามิก 100 000 รอบ

ใช

24.1.5 เพิ่มเติมขอความ :

ห้า
ม

คูเ ตาตอเครือ่ งใชทมี่ เี ทอรมอสแตต คัตเอาตความรอน หรือฟวส ในเตารับตอ ใหใชตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
เวนแต
- การสัมผัสลงดินของเตารับตอที่ยอมใหแตะตองถึงได ใหทําในลักษณะที่การแตะตองถึงไมนาจะ
ทําไดในระหวางการใสหรือถอดเตารับตอออก
- อุณหภูมทิ กี่ ําหนดสําหรับการทดสอบตาม มอก.1375 ขอ 18. ใหวดั จากขาเสียบของเตาเสียบเครือ่ งใช
ระหวางการทดสอบตามขอ 11.
- การทดสอบวิสัยสามารถตัดกระแสไฟฟาตาม มอก.1375 ขอ 19. ใหทําโดยใชเตาเสียบเครื่องใช
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- ไมกําหนดอุณหภูมทิ ี่เพิม่ ขึ้นของสวนที่มีกระแสไฟฟาไหลผานตามที่ระบุไวใน มอก.1375 ขอ 21.
หมายเหตุ 101 ไมใหใชตัวควบคุมความรอนในเตารับตอ

24.101 เทอรมอสแตตและตัวคุมคาพลังงานที่มีตําแหนงวงจรเปด(off position) ตองไมปดวงจร เนื่องมาจาก
การผันแปรของอุณหภูมโิ ดยรอบ
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้ โดยทดสอบกับอุปกรณ 3 ชิ้น

ตร
ฐ

าน

อุปกรณที่ตั้งไวที่ตําแหนงวงจรเปด ใหวางไวเปนเวลา 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง -20 -50 องศาเซลเซียส
และตอมาที่

ป็น

มา

- t องศาเซลเซียส คา t ใด ๆ เปนอุณหภูมิที่เปนไปตามเครื่องหมาย T (T-making)
- 55 องศาเซลเซียส สําหรับอุปกรณที่ไมมีเครื่องหมาย T
ตองรักษาตําแหนงวงจรเปดระหวางการทดสอบ
ปอนแรงดันไฟฟาทดสอบ 500 โวลต ครอมหนาสัมผัสเปนเวลา 1 นาที และตองไมเกิดการเสียสภาพ
ฉับพลัน

นี้เ

24.102 คัตเอาตความรอนที่รวมอยูใ นเครื่องอบแหงอาหารที่เปนไปตามขอ 19.4 ตองไมตงั้ ใหมเอง

่าง

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ

ือร

25. การตอกับแหลงจาย และสายออนภายนอก
25.1 เพิ่มเติมขอความ :

ึดถ

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 25. ยกเวนขอตอไปนี้

ือย

เครื่องใชที่มีเตาเสียบเครื่องใชที่ไมเป นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ต องจายกระแสไฟฟา
ใหเครื่องใชดวยชุดสายออน

้หร

25.7 เพิ่มเติมขอความ :

ใช

สายออนปอนกําลังไฟฟาของเครือ่ งใชทเี่ จตนาใหใชนอกอาคาร เปลือกนอกตองเปนพอลิคลอโรพรีน

26. ขั้วตอสายสําหรับตัวนําภายนอก

ห้า
ม

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 26.

27. การเตรียมการสําหรับการตอลงดิน

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 27. ยกเวนขอตอไปนี้
27.1 เพิ่มเติมขอความ :
ความตอเนื่องของการตอลงดินตองไมขึ้นอยูกับทอโลหะออน ขดลวดสปริง หรือที่ยึดสายออน
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28. หมุดเกลียวและการตอ
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 28.

29. ระยะหางในอากาศ ระยะหางตามผิวฉนวน และฉนวนตัน

าน

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 29. ยกเวนขอตอไปนี้

ตร
ฐ

29.2 เพิ่มเติมขอความ :

สภาพแวดลอมจุลภาคเปนมลภาวะระดับ 3 นอกจากมีการลอมรอบดวยฉนวนหรืออยูใ นตําแหนงทีต่ งั้ ทีไ่ มนา จะ
สัมผัสกับ เครือ่ งใชในระหวางการใชงานตามปกติ

มา

29.3 เพิ่มเติมขอความ :

นี้เ

ป็น

ไมใชขอ กําหนดนีก้ บั เปลือกนอกของสวนทําความรอนมีแสงเห็นไดทไี่ มสามารถเขาถึงไดดว ยโพรบทดสอบ 41
ตามรูปที่ 201

30. ความทนความรอนและไฟ

่าง

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 30. ยกเวนขอตอไปนี้

ือร

30.1 เพิ่มเติมขอความ :
30.2 เพิ่มเติมขอความ :

ึดถ

การเกิดอุณหภูมิทเี่ พิ่มขึ้นระหวางการทดสอบในขอ 19.102 ไมตองนํามาพิจารณา

ห้า
ม

ใช

้หร

ือย

การทดสอบตาม มอก.1375 ขอ 30.2.3 ใหใชกับ
- เครื่องทําขนมปง
- เครื่องอบแหงอาหาร
- เครื่องใชตอไปนี้ หากเครือ่ งใชมีตวั ตั้งเวลาหรือมีคําแนะนําระบุการทําอาหารที่นานกวา 1 ชัว่ โมง
 เครื่องทําอาหาร
 เตาอบ
 เตายางมีฝาปด
 เตายางแบบหมุน
สําหรับเครื่องใชอื่น ใหใชการทดสอบตาม มอก.1375 ขอ 30.2.2

31. ความตานทานการเปนสนิม
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 31. ยกเวนขอตอไปนี้
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มอก. 1641-2552
เพิม่ เติมขอความ:
เครื่องใชที่มีเจตนาใหใชนอกอาคาร การทดสอบใหทําโดยการทดสอบละอองน้ําเกลือ (salt mist test, Kb) ตาม
มอก.2380 เลม 2(52) โดยใหใชความรุนแรง (severity) ระดับ 2

ตร
ฐ

าน

กอนการทดสอบ ใหขดู ปดหุม ทีเ่ คลือบผิวโดยวิธกี ารใชหมุดเหล็กกลาแข็ง ซึง่ มีสวนปลายเปนทรงกรวยมีมมุ ดานบน
40 องศา ปลายกลมมีรัศมี 0.25 มิลลิเมตร  0.02 มิลลิเมตร ตั้งหมุดเหล็กกลาใหทํามุม 80 องศา ถึง 85 องศา
กับแนวระนาบ และกดดวยแรงตามแนวแกนของหมุดเหล็กกลา 10 นิวตัน  0.5 นิวตัน และใหขูดพื้นผิวของ
ผิวเคลือบโดยการลากหมุดเหล็กกลาไปตามยาวดวยความเร็วประมาณ 20 มิลลิเมตรตอวินาที จํานวน 5 แนว
ใหแตละแนวขูดหางกันอยางนอย 5 มิลลิเมตร และหางจากขอบอยางนอย 5 มิลลิเมตร

มา

หลังการทดสอบ เครือ่ งใชตอ งไมเสือ่ มสภาพลงจนไมเปนไปตามมาตรฐานนี้ โดยเฉพาะในการทดสอบขอ 8. และขอ
27. ตองไมเสียหาย ผิวเคลือบตองไมแตกและหลุดไปจากพืน้ ผิว

ป็น

32. การแผรังสี ความเปนพิษ และอันตรายที่คลายกัน

ห้า
ม

ใช

้หร

ือย

ึดถ

ือร

่าง

นี้เ

ใหเปนไปตามที่กําหนดใน มอก.1375 ขอ 32.
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เครื่องทําวาฟเฟล
เตาแผนความรอน
เตาอบ
เตาบารบีคิว
เตายางใชรังสีความรอน
เตายางแบบหมุน
เตายางแบบสัมผัส

H
I
J
K
L
M
N
O

ห้า
ม

ใช

้หร

A
B
C
D
E
F
G

ือย

ึดถ

ือร

่าง

นี้เ

ป็น

มา

ตร
ฐ

าน

มอก. 1641-2552

เตายาง
เครื่องทําอาหาร
เตายางราเคล็ตต
เตาปงขนมปงและอุปกรณหนีบปงแซนดวิช
เตายางมี ฝาปด
เครื่ องอบแหงอาหาร
เครื่องใชไฟฟาราเคล็ตต
เครื่องทําขนมปง

รูปที่ 101 ตัวอยางของเตายาง เตาปง และเครือ่ งทําอาหารเคลื่อนยายได
(ขอ 1.1)
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หนวยเปนมิลลิเมตร

ือย

โหลด ที่มีมวลประมาณ 4.5 กิโลกรัม
หมุดเกลียวยึด
แกนของโหลด
แกนของหมุดเกลียวยึด

้หร

A
B
C
D

ึดถ

ือร

่าง

นี้เ

ป็น

มา

ตร
ฐ

าน

มอก. 1641-2552

รูปที่ 102 โหลดสําหรับการทดสอบเหล็กเสียบหมุน
(ขอ 3.1.9.102)

ห้า
ม

ใช

หมายเหตุ ใหโหลดอยูที่บนเหล็กเสียบหมุนโดยใหหมุดเกลียวยึดสัมผัสกับเหล็กเสียบหมุน
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c
mm
8
8
9
10
10

ตร
ฐ

มา

145
180
220
300

นี้เ

เกิน
เกิน
เกิน
เกิน

ไมเกิน 110
110 แตไมเกิน
145 แตไมเกิน
180 แตไมเกิน
220 แตไมเกิน

a
mm
110
145
180
220
300

มิติโดยประมาณ
b
mm
140
140
140
120
100

ป็น

เสนผานศูนยกลางของบริเวณหุงตม
mm

าน

มอก. 1641-2552

่าง

หมายเหตุ สวนเวาเขาของกนภาชนะไมมากกวา 0.05 มิลลิเมตร กนภาชนะตองไมนูนออก

ใช

้หร

ือย

ึดถ

ือร

รูปที่ 103 ภาชนะสําหรับการทดสอบเตาแผนความรอน
(ขอ 3.1.9.108)

ห้า
ม

A กนภาชนะและผนังมีความหนา 2 มิลลิเมตร  0.5 มิลลิเมตร
C สวนโคงสูงสุด
d เสนผานศูนยกลางของพื้นที่กนภาชนะของฐาน
หมายเหตุ ภาชนะที่ทําจากเหล็กคารบอนต่ําที่มีสารคารบอนสูงสุดรอยละ 0.08 เปนรูปทรงกระบอกที่ไมมีมือถือโลหะหรือ
สวนที่ยื่นออกมา เสนผานศูนยกลางของพื้นที่กนภาชนะอยางนอยตองเปน เสนผานศูนยกลางของบริเวณหุงตม
สวนโคงสูงสุดของกนภาชนะคือ 0.006 d กนภาชนะตอง ไมนูน

รูปที่ 104 ภาชนะสําหรับการทดสอบเตาแผนความรอนจากการเหนีย่ วนํา
(ขอ 3.1.9.108)
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มอก. 1641-2552
ไมระบุ วัสดุ

ห้า
ม

ใช

้หร

ือย

ึดถ

ือร

่าง

นี้เ

ป็น

มา

รูปที่ 201 โพรบทดสอบ 41
(ขอ 8.1.1 ขอ 21.1 และขอ 29.3)

ตร
ฐ

าน

โลหะ
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ือย

ึดถ

ือร

่าง

นี้เ

ป็น

มา

ตร
ฐ

าน

มอก. 1641-2552

หนวยเปนมิลลิเมตร

0
-10'

ใช

- สําหรับมุม :

้หร

วัสดุ : โลหะ เวนแตระบุไวเปนอยางอื่น
หากไมไดระบุความคลาดเคลื่อนไว ใหใชความคลาดเคลื่อนดังตอไปนี้

ห้า
ม

- สําหรับมิติเชิงเสนไมเกิน 25 มิลลิเมตร :

0
-0.05

มิลลิเมตร

- สําหรับมิติเชิงเสนมากกวา 25 มิลลิเมตร :  0.2 มิลลิเมตร
ขอตอทั้งสองตองเคลื่อนไหวไดในระนาบเดียวกันและทิศทางเดียวกันผานมุม 90 องศา โดยมีความคลาดเคลื่อน 0 องศา ถึง +10
องศา

รูปที่ 202 โพรบทดสอบ B
(ขอ 21.1)
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มอก. 1641-2552

ภาคผนวก

ห้า
ม

ใช

้หร

ือย

ึดถ

ือร

่าง

นี้เ

ป็น

มา

ตร
ฐ

าน

ใหเปนไปตามภาคผนวกใน มอก.1375
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