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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยสำหรับเตารีดไฟฟ้า
แบบแห้ง และเตารีดไฟฟ้าแบบไอน้ำ รวมถึงเตารีดไฟฟ้ามีภาชนะบรรจุนำ้ หรือหม้อต้มน้ำมีความจุไม่เกิน 5
ลิตร แยกต่างหาก สำหรับใช้งานภายในบ้านและทีม่ จี ดุ ประสงค์คล้ายกัน แรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนดไม่เกิน 250
โวลต์
เตารีดไฟฟ้าที่มิได้มีเจตนาสำหรับใช้งานภายในบ้านตามปกติ แต่ถึงกระนั้นก็ตามอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิด
อันตรายต่อสาธารณะ เช่น เตารีดไฟฟ้าทีม่ เี จตนาให้คนทัว่ ไปใช้งานในร้านค้า อุตสาหกรรมขนาดย่อม และ
ในฟาร์ม อยูใ่ นขอบข่ายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
ตามเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนีจ้ ะเกีย่ วข้องกับอันตรายสามัญทีเ่ กิดจาก
เตารีดไฟฟ้าซึง่ ทุกคนต้องเผชิญทัง้ ภายในและรอบๆ บ้าน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนีโ้ ดยทัว่ ไปจะไม่คำนึงถึง
- การใช้งานเตารีดไฟฟ้าโดยเด็กเล็กหรือบุคคลทุพพลภาพทีไ่ ม่ได้รบั การดูแล
- การเล่นเตารีดไฟฟ้าโดยเด็กเล็ก
หมายเหตุ 101 ต้องคำนึงถึงความจริงที่ว่า
- เตารีดไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ใช้งานในยานพาหนะ บนเรือ หรือเครื่องบิน อาจจำเป็นต้องมี
ข้อกำหนดเพิ่มเติม
- อาจจำเป็นต้องใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และองค์กรอื่นที่คล้ายกัน
- ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับภาชนะที่มีความดันอาจระบุโดยองค์กรแห่งชาติ ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยของภาชนะที่มีความดัน
หมายเหตุ 102 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึง
- เครือ่ งรีดไฟฟ้า (ironer) (ทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60335-2-44)
- เตารีดไฟฟ้าที่ออกแบบสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
- เตารีดไฟฟ้าทีม่ เี จตนาให้ใช้ในสถานทีท่ ม่ี ภี าวะพิเศษ เช่น มีบรรยากาศกัดกร่อน หรือ อาจก่อ
ให้เกิดการระเบิด ( ฝุน่ ไอ หรือ ก๊าซ )
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2. เอกสารอ้างอิง
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 2. ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมความปลอดภัยของเครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าอืน่ ทีค่ ล้ายกัน ข้อกำหนดทัว่ ไป มาตรฐานเลขที่ มอก. 1375

3. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์นใ้ี ห้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 3. ของ มอก.1375 ยกเว้นข้อต่อไปนี้
3.1.9 แทนข้อความ :
การทำงานตามปกติ (normal operation) หมายถึง การทำงานของเตารีดไฟฟ้า (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า
“เตารีด”) ภายใต้ภาวะดังต่อไปนี้
ให้วางเตารีดบนส่วนตัง้ ของเตารีดนัน้ และให้เตารีดทำงานโดยตัง้ เทอร์มอสแตตไว้ทค่ี า่ สูงสุด
ถ้าเตารีดไม่มเี ทอร์มอสแตตให้รกั ษาอุณหภูมผิ วิ ทีจ่ ดุ กึง่ กลางของแผ่นฐานไว้ท่ี 250 องศาเซลเซียส ±
10 องศาเซลเซียส โดยการเปิด-ปิดแหล่งจ่ายไฟฟ้า หรือตัง้ ค่าไว้ทอ่ี ณ
ุ หภูมสิ งู สุดถ้าอุณหภูมสิ งู สุดนัน้ ต่ำกว่า
เตารีดแบบไอน้ำมีภาชนะบรรจุนำ้ หรือหม้อต้มน้ำแยกต่างหาก ให้ทำงานโดยมีนำ้ เต็มในภาชนะบรรจุนำ้
หรือหม้อต้มน้ำ
เตารีดแบบไอน้ำชนิดมีความดันมีหม้อต้มน้ำ ให้ทำงานโดยมีนำ้ หรือไม่มนี ำ้ อย่างใดอย่างหนึง่ ทีใ่ ห้ผลเลว
กว่า
เตารีดแบบไอน้ำชนิดอืน่ ๆ ให้ทำงานโดยไม่มนี ำ้
3.101 เตารีดแบบไอน้ำ (steam iron) หมายถึง เตารีดทีผ่ ลิตและจ่ายไอน้ำแก่วสั ดุสง่ิ ทอในขณะกำลังรีด
หมายเหตุ เตารีดแบบไอน้ำอาจมีอุปกรณ์สำหรับพ่นไอน้ำลงบนผ้า

3.102 เตารีดแบบไอน้ำชนิดมีรอู ากาศ (vented steam iron) หมายถึง เตารีดแบบไอน้ำทีผ่ ลิตไอน้ำจากการทีน่ ำ้
สัมผัสกับแผ่นฐาน ภาชนะบรรจุนำ้ มีความดันภายในเท่ากับความดันบรรยากาศ
หมายเหตุ ภาชนะบรรจุน้ำอาจอยู่ในตัวเตารีดหรือมีท่อต่อไปยังเตารีด

3.103 เตารีดแบบไอน้ำชนิดมีความดัน (pressurized steam iron) หมายถึง เตารีดแบบไอน้ำทีผ่ ลิตไอน้ำในหม้อ
ต้มน้ำทีค่ วามดันเกินกว่า 50 กิโลพาสคัล
หมายเหตุ หม้อต้มน้ำอาจอยู่ในตัวเตารีดหรือมีท่อต่อไปยังเตารีด

3.104 เตารีดแบบไอน้ำชนิดมีไอน้ำทันที (instantaneous steam iron) หมายถึง เตารีดแบบไอน้ำทีส่ บู น้ำจากภาชนะ
บรรจุนำ้ และผลิตไอน้ำขึน้ ขณะน้ำสัมผัสกับผนังของหม้อต้มน้ำ ภาชนะบรรจุนำ้ และหม้อต้มน้ำมีความดันภายใน
เท่ากับความดันบรรยากาศ
หมายเหตุ ภาชนะบรรจุน้ำและหม้อต้มน้ำมีท่อต่อไปยังเตารีด
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3.105 เตารีดไร้สาย (cordless iron) หมายถึง เตารีดทีต่ อ่ กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าในขณะทีว่ างบนส่วนตัง้ ของเตารีด
นัน้ เท่านัน้
หมายเหตุ เตารีดไร้สายอาจต่อโดยตรงกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานในขณะกำลังรีดด้วยส่วนถอดได้ ซึ่งติดยึด
อยูก่ บั สายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า

3.106 แผ่นฐาน (soleplate) หมายถึง ส่วนร้อนของเตารีด ซึง่ กดนาบลงบนวัสดุสง่ิ ทอในขณะกำลังรีด
3.107 ส่วนตัง้ (stand) หมายถึง ส่วนทีใ่ ช้สำหรับตัง้ หรือวางเตารีด ซึง่ อาจเป็นส่วนเดียวกันกับตัวเตารีด หรือแยกเป็น
อีกส่วนหนึ่งต่างหาก
หมายเหตุ ภาชนะบรรจุน้ำหรือหม้อต้มน้ำที่แยกต่างหาก อาจใช้เป็นส่วนตั้งได้

4. ข้อกำหนดทั่วไป
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อที่ 4. ของ มอก. 1375

5. ภาวะทั่วไปสำหรับการทดสอบ
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 5. ของ มอก. 1375 ยกเว้นข้อต่อไปนี้
5.2 เพิม่ เติมข้อความ :
หมายเหตุ 101 ถ้าอุปกรณ์ปอ้ งกันวงจรเปิดในระหว่างการทดสอบตามข้อ 21.101 ให้ทดสอบต่อไปกับเตารีด
อีกตัวหนึ่งแยกต่างหาก
หมายเหตุ 102 การทดสอบเพิม่ เติมตามข้อ 25.14 ให้ทดสอบกับเตารีดอีกตัวหนึง่ แยกต่างหาก

5.3 เพิม่ เติมข้อความ :
เตารีดทีม่ เี ทอร์มอสแตต ให้ทดสอบตามข้อ 21.101 ก่อนการทดสอบตามข้อ 11.
ให้ทดสอบตามข้อ 22.102 ในระหว่างการทดสอบตามข้อ 11.
5.101 ให้ทดสอบเตารีดตามข้อกำหนดสำหรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทำความร้อน ถึงแม้วา่ เตารีดนัน้ มีมอเตอร์
5.102 ถ้าเตารีดไร้สายสามารถต่อโดยตรงกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานในขณะกำลังรีดได้ ให้ทดสอบตามข้อทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยถือว่าเตารีดเป็นเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีม่ ีสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าประกอบมา อีกด้วย

6. การจำแนกประเภท
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 6. ของ มอก. 1375
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7. การทำเครือ่ งหมายและข้อแนะนำ
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 7. ของ มอก. 1375 ยกเว้นข้อต่อไปนี้
7.1 แก้ไขข้อความ :
กำลังไฟฟ้าเข้าทีก่ ำหนด
เพิม่ เติมข้อความ :
ส่วนตัง้ ทีแ่ ยกเป็นอีกส่วนหนึง่ ต่างหาก ต้องทำเครือ่ งหมายและฉลาก ดังต่อไปนี้
- ชือ่ เครือ่ งหมายการค้า หรือเครือ่ งหมายของผูท้ ำหรือผูจ้ ำหน่ายหรือผูน้ ำเข้า
- รุน่ หรือแบบอ้างอิง ของส่วนตัง้
ส่วนตัง้ ที่เตารีดไร้สาย ต้องทำเครือ่ งหมายและฉลากดังต่อไปนี้
- แรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนด หรือพิสยั แรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนด
- กำลังไฟฟ้าเข้าทีก่ ำหนด หรือพิสยั กำลังไฟฟ้าเข้าทีก่ ำหนด
7.12 เพิม่ เติมข้อความ :
ข้อแนะนำการใช้งาน ต้องมีคำเตือนดังต่อไปนี้ หรือคำเตือนอืน่ ทำนองเดียวกัน
- ต้องไม่ละทิง้ เตารีดขณะทีต่ อ่ อยูก่ บั แหล่งจ่ายไฟฟ้า
- ก่อนเติมน้ำลงในภาชนะบรรจุนำ้ ต้องถอดเต้าเสียบออกจากเต้ารับ (สำหรับเตารีดแบบไอน้ำและเตารีดมีท่ี
พ่นน้ำได้)
- ช่องเติมน้ำต้องไม่เปิดขณะใช้งาน และมีขอ้ แนะนำการเติมน้ำได้อย่างปลอดภัยลงในภาชนะบรรจุนำ้ (สำหรับ
เตารีดแบบไอน้ำชนิดมีความดัน)
- ใช้งานเตารีดกับส่วนตัง้ ทีจ่ ดั ไว้ให้เท่านัน้ (สำหรับเตารีดไร้สาย)
- เตารีดนีไ้ ม่เหมาะกับการใช้งานตามปกติทว่ั ไป (สำหรับเตารีดเดินทาง)
7.15 เพิม่ เติมข้อความ :
เตารีดแบบไอน้ำมีภาชนะบรรจุนำ้ หรือหม้อต้มน้ำแยกต่างหาก ต้องทำเครือ่ งหมายกำลังไฟฟ้าเข้าทีก่ ำหนด
ทัง้ หมดไว้บนส่วนทีต่ ดิ ตัง้ ของขัว้ ต่อสำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้า หรือที่สายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า

8. การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 8. ของ มอก. 1375 ยกเว้นข้อต่อไปนี้
8.1.2 เพิม่ เติมข้อความ :
หมายเหตุ 101 อุปกรณ์สำหรับการต่อที่มีอยู่ในส่วนตั้งของเตารีดไร้สายไม่ถือว่าเป็น เต้ารับ
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9. การเริ่มเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์
ไม่ใช้ขอ้ กำหนดข้อนีข้ อง มอก. 1375

10. กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 10. ของ มอก. 1375

11. การเกิดความร้อน
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 11. ของ มอก. 1375 ยกเว้นข้อต่อไปนี้
11.2 แทนข้อความ :
ให้วางเตารีดบนส่วนตัง้ ของเตารีดนัน้ บนพืน้ ของมุมทดสอบ ห่างจากผนังของมุมทดสอบ และให้วางภาชนะ
บรรจุนำ้ หรือหม้อต้มน้ำทีแ่ ยกต่างหากของเตารีดแบบไอน้ำใกล้ผนังเท่าทีจ่ ะทำได้ มุมทดสอบทำจากไม้อดั หนา
ประมาณ 20 มิลลิเมตร ทาด้วยสีดำด้าน
เตารีดแบบไอน้ำชนิดมีรอู ากาศทีม่ ภี าชนะบรรจุนำ้ แยกต่างหาก เตารีดแบบไอน้ำชนิดมีความดัน และเตารีด
แบบไอน้ำชนิดมีไอน้ำทันที ให้ทดสอบทัง้ ในขณะทีไ่ ม่มนี ำ้ และมีนำ้ เต็ม และต้องไม่ให้มไี อน้ำพลุง่ ออกมา
เตารีดทุกแบบทีม่ ใิ ช่เตารีดไร้สาย ให้ทดสอบโดยทีแ่ ผ่นฐานวางอยูใ่ นแนวราบบนทีร่ องรับโลหะปลายแหลม 3
จุด สูงจากพืน้ อย่างน้อย 100 มิลลิเมตร ด้วย ส่วนเตารีดแบบไอน้ำชนิดมีรอู ากาศทีม่ ภี าชนะบรรจุนำ้ แยก
ต่างหาก เตารีดแบบไอน้ำชนิดมีความดัน และเตารีดแบบไอน้ำชนิดมีไอน้ำทันที ให้ทดสอบโดยให้ทำงาน
ขณะมีนำ้ เต็มในภาชนะบรรจุนำ้ หรือหม้อต้มน้ำ
เตารีดทีม่ ลี อ้ ม้วนสายอัตโนมัติ ให้ดงึ สายออกมา 1 ใน 3 ของความยาวทัง้ หมด ให้วดั อุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ ของ
เปลือกนอกของสาย ณ จุดทีใ่ กล้กบั ดุมล้อทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้ และจุดทีอ่ ยูร่ ะหว่าง 2 ชัน้ นอกสุดทีพ่ นั อยูใ่ น
ล้อม้วนสาย แต่ถา้ ล้อม้วนสายติดอยูใ่ นส่วนทีเ่ คลือ่ นไหวในขณะกำลังรีด ให้ดงึ สายออกจากล้อม้วนสายจนหมด
อุปกรณ์เก็บสาย ที่มิใช่ล้อม้วนสายอัตโนมัติและมีเจตนาสำหรับให้ความสะดวกแก่บางส่วนของสายอ่อน
ป้อนกำลังไฟฟ้าในขณะทีเ่ ตารีดทำงาน ให้ดงึ สายออกมา 50 เซนติเมตร แต่สำหรับอุปกรณ์เก็บสายทีต่ ดิ อยู่
บนส่วนทีเ่ คลือ่ นไหวในขณะกำลังรีด ให้ดงึ สายออกจากอุปกรณ์เก็บสายจนหมด ให้วดั อุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ ของ
ส่วนสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าทีอ่ ยูภ่ ายในอุปกรณ์เก็บสาย ณ บริเวณทีใ่ ห้ผลเลวทีส่ ดุ
11.4 เพิม่ เติมข้อความ :
ถ้าขีดจำกัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเกินค่าที่กำหนดในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า หรือวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ และกำลังไฟฟ้าเข้าต่ำกว่ากำลังไฟฟ้าเข้าทีก่ ำหนด ให้ทดสอบซ้ำโดยป้อนแรงดันไฟฟ้า 1.06
เท่าของแรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนด
11.7 แทนข้อความ :
ให้เตารีดทำงานจนกระทัง่ อยูใ่ นภาวะคงตัว (steady)
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เตารีดแบบไอน้ำชนิดมีรอู ากาศทีม่ ภี าชนะบรรจุนำ้ แยกต่างหาก เตารีดแบบไอน้ำชนิดมีความดัน และเตารีด
แบบไอน้ำชนิดมีไอน้ำทันที ให้ทดสอบโดยวางเตารีดบนทีร่ องรับปลายแหลม ปล่อยให้ไอน้ำพลุง่ ออกมาเป็น
รอบ แต่ละรอบประกอบด้วยคาบไอน้ำพลุง่ 10 วินาที และไอน้ำไม่พลุง่ 10 วินาที
11.8 แก้ไขข้อความ :
ให้เปลีย่ นค่าขีดจำกัดอุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ จาก 50 เคลวิน เป็น 60 เคลวิน ทัง้ สำหรับฉนวนยางหรือฉนวน
พอลีไวนิลคลอไรด์ของการเดิน
สายไฟฟ้าภายในและภายนอก รวมทัง้ สายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าทีไ่ ม่กำหนดค่า T
เพิม่ เติมข้อความ :
ในระหว่างการทดสอบ ให้วางเตารีดบนทีร่ องรับปลายแหลมและวัดเฉพาะอุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ ของฉนวนของการ
เดินสายไฟฟ้าภายในและสายอ่อนเท่านัน้ ให้ใช้ขดี จำกัดอุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ กับภาชนะบรรจุนำ้ และท่อไอน้ำของ
เตารีดแบบไอน้ำมีความดันและเตารีดแบบไอน้ำชนิดมีไอน้ำทันที อุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ ของพืน้ ผิวแตะต้องถึงได้
ของท่อไอน้ำต้องมีคุณสมบัติตามขีดจำกัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสำหรับมือถือที่ใช้ถือเป็นเวลาสั้น ๆ เท่านั้นใน
การใช้งานตามปกติ แต่ถา้ ท่ออโลหะหุม้ ด้วยวัสดุสง่ิ ทอ อุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ ของพืน้ ผิวแตะต้องถึงได้ของวัสดุ
สิง่ ทอต้องไม่เกิน 80 เคลวิน
ขีดจำกัดอุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ ของมอเตอร์ ของหม้อแปลงไฟฟ้า ของส่วนประกอบของวงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
ของชิน้ ส่วนต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากอุณหภูมขิ องมอเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า และส่วนประกอบของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว อาจสูงเกินกว่าค่าทีร่ ะบุไว้ได้เมือ่ เตารีดทำงานที่ 1.15 เท่าของกำลังไฟฟ้าเข้า
ทีก่ ำหนด

12. (ว่าง)
ไม่มขี อ้ ความ

13. กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 13. ของ มอก. 1375

14. แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 14. ของ มอก. 1375

15. ความต้านทานต่อความชื้น
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 15. ของ มอก. 1375 ยกเว้นข้อต่อไปนี้
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15.2 แก้ไขข้อความ :
เตารีดแบบไอน้ำทีไ่ ม่มภี าชนะบรรจุนำ้ หรือหม้อต้มน้ำแยกต่างหาก ให้ใช้วธิ ที ดสอบต่อไปนี้
ให้วางเตารีดในตำแหน่งเติมน้ำตามข้อแนะนำการใช้งาน เติมสารละลายประมาณ 1 % NaCl ลงในภาชนะ
บรรจุนำ้ หรือหม้อต้มน้ำจนเต็ม และเติมต่อไปอย่างสม่ำเสมออีก 0.1 ลิตร ลงในช่องเติมน้ำ โดยใช้เวลามากกว่า
1 นาที แล้วให้วางเตารีดบนส่วนตัง้ ของเตารีดนัน้ และทดสอบความทนไฟฟ้าตามข้อ 16.3 ปล่อยเตารีดไว้บน
ส่วนตัง้ ต่อไปเป็นเวลา 10 นาที และทดสอบความทนทานไฟฟ้าซ้ำ
ให้เตารีดทีย่ งั มีนำ้ เต็มอยูท่ ำงานที่กำลังไฟฟ้าเข้าทีก่ ำหนดภายใต้ภาวะการทำงานตามปกติเป็นเวลา 1 นาที
แล้ว เตารีดต้องทนการทดสอบความทนไฟฟ้าตามข้อ 16.3 ได้
เตารีดไร้สาย ถ้าสามารถเติมน้ำได้งา่ ยในขณะทีเ่ ตารีดวางอยูบ่ นส่วนตัง้ ของเตารีดนัน้ ให้เติมสารละลายโซเดียม
คลอไรด์ดงั กล่าวในขณะทีเ่ ตารีดวางอยูบ่ นส่วนตัง้ ด้วย

16. กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 16. ของ มอก. 1375

17. การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 17. ของ มอก. 1375

18. ความทนทาน
ไม่ใช้ขอ้ กำหนดนี้ ของ มอก.1375

19. การทำงานผิดปกติ
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 19. ของ มอก. 1375 ยกเว้นข้อต่อไปนี้
19.1 แก้ไขข้อความ :
ไม่ทดสอบตามข้อ 19.2 และข้อ 19.3 ให้ทดสอบตามข้อ 19.5 กับหม้อต้มน้ำแยกต่างหากของเตารีดแบบ
ไอน้ำเท่านัน้
เพิม่ เติมข้อความ :
ให้ทดสอบเตารีดไร้สายตามข้อ 19.101 ด้วย
19.4 แก้ไขข้อความ :
ให้ทดสอบโดยป้อนกำลังไฟฟ้าเข้าทีก่ ำหนด
เพิม่ เติมข้อความ :
ให้ทดสอบเตารีดแบบไอน้ำโดยมีนำ้ หรือไม่มนี ำ้ อย่างใดอย่างหนึง่ ทีใ่ ห้ผลเลวกว่า
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ให้ทดสอบโดยวางเตารีดบนส่วนตัง้ ของเตารีดนัน้ เท่านัน้
ให้ระงับการทำงานตัวควบคุมใดๆ ทีจ่ ำกัดความดัน ในระหว่างการทดสอบตามข้อ 11.
19.7 เพิม่ เติมข้อความ :
ให้ทดสอบโดยใช้เวลาเป็น 5 นาที ยกเว้นมอเตอร์ทต่ี อ้ งใช้มอื ทำให้สวิตช์ตอ่ วงจรตลอดเวลา
19.101 ให้เตารีดไร้สายทำงานภายใต้ภาวะการทำงานตามปกติที่กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดจนกระทั่งเทอร์มอ
สแตตทำงานครั้งแรก แล้วจึงวางเตารีดบนส่วนตั้งของเตารีดนั้นในตำแหน่งที่ให้ผลเลวที่สุดแก่วัสดุของ
ส่วนตัง้

20. เสถียรภาพและอันตรายทางกล
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 20. ของ มอก. 1375 ยกเว้นข้อต่อไปนี้
20.1 แทนข้อความ :
เตารีดต้องมีเสถียรภาพทางกลเพียงพอ
การทดสอบให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
สำหรับเตารีดซึง่ มีสว่ นตัง้ เป็นส่วนเดียวกันกับตัวเตารีด ให้วางเตารีดซึง่ มีสว่ นตัง้ เป็นส่วนเดียวกันกับตัวเตา
บนพืน้ ระนาบเอียง 10 องศากับแนวราบ โดยให้สายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าวางอยูบ่ นพืน้ ระนาบเอียงในตำแหน่ง
ทีใ่ ห้ผลเลวทีส่ ดุ
สำหรับเตารีดซึง่ มีสว่ นตัง้ แยกเป็นอีกส่วนหนึง่ ต่างหาก ให้วางเตารีดบนส่วนตัง้ นัน้ ซึง่ วางบนพืน้ ระนาบเอียง 15
องศากับแนวราบ
เตารีดทีม่ เี จตนาให้ผใู้ ช้เติมน้ำในการใช้งานตามปกติ ให้ทดสอบโดยไม่มนี ำ้ หรือมีนำ้ ในปริมาณให้ผลเลวทีส่ ดุ
เต็มตามขนาดความจุทร่ี ะบุในข้อแนะนำการใช้งาน
หมายเหตุ 101 อาจต้องเคาะเบาๆ ที่ส่วนตั้งเพื่อเอาชนะความเสียดทานสถิตระหว่างเตารีดกับส่วนตั้ง
102 ไม่ต้องต่อเตารีดกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน

ถ้าเตารีดล้มหรือเลือ่ นออกจากส่วนตัง้ หนึง่ หรือหลายตำแหน่ง ให้ทดสอบตามข้อ 11. ในทุกตำแหน่งทีล่ ม้ และ
เลือ่ น
อุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ ต้องไม่เกินค่าทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 9

21. ความแข็งแรงทางกล
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 21. ของ มอก. 1375 ยกเว้นข้อต่อไปนี้
เพิม่ เติมข้อความ :
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ ามข้อ 21.101
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21.101 ให้เตารีดทำงานภายใต้ภาวะการทำงานตามปกติที่กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด และให้รักษาอุณหภูมิของ
แผ่นฐานภายใต้ภาวะเหล่านีต้ ลอดเวลาทดสอบ ยกเว้นเตารีดไร้สาย
แขวนมือถือของเตารีดให้แผ่นฐานอยู่ในแนวราบ ปล่อยให้เตารีดตกกระทบแผ่นเหล็กกล้าที่ติดไว้กับที่
อย่างมัน่ คง จำนวน 1 000 ครัง้ ด้วยอัตราไม่เกิน 20 ครัง้ ต่อนาที จากความสูง 40 มิลลิเมตร แผ่นเหล็กกล้า
มีความหนาอย่างน้อย 15 มิลลิเมตร และมีมวลอย่างน้อย 15 กิโลกรัม
ในการทดสอบ เตารีดต้องมีชว่ งเวลาอยูบ่ นแผ่นเหล็กกล้านานประมาณร้อยละ 15 ของระยะเวลาทดสอบ
หมายเหตุ การแขวนเตารีดต้องไม่ให้มีน้ำหนักเพิ่มใด ๆ อันมีผลต่อพลังงานตกกระทบในการทดสอบ
นอกจากมวลของเตารีดนัน้ เอง

หลังจากการทดสอบ เตารีดต้องไม่เสียหายจนทำให้การเป็นไปตามข้อ 8.1 ข้อ 15.2 และข้อ 29. ด้อยลง
ถ้าสงสัยให้ทดสอบฉนวนเพิม่ เติมและฉนวนเสริมด้วยการทดสอบความทนไฟฟ้าตามข้อ 16.3

22. การสร้าง
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 22. ของ มอก. 1375 ยกเว้นข้อต่อไปนี้
22.7 แทนข้อความ :
เตารีดแบบไอน้ำมีความดันและเตารีดแบบไอน้ำชนิดมีไอน้ำทันที ต้องมีการป้องกันเพียงพอทีจ่ ะไม่มคี วาม
เสีย่ งภัยจากความดันเกิน
ถ้ามีไอน้ำหรือน้ำร้อนพลุง่ ออกจากอุปกรณ์ปอ้ งกัน ต้องไม่มผี ลกระทบต่อฉนวนทางไฟฟ้าหรือไม่ทำอันตราย
ต่อผูใ้ ช้
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ และโดยการทดสอบดังนี้
เตารีดแบบไอน้ำชนิดมีความดัน ให้วดั ความดันสูงสุดทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการทดสอบตามข้อ 11. โดยให้ใน
หม้อต้มน้ำมีนำ้ เต็มแต่ไม่มไี อน้ำพลุง่ ออกมา ให้ระงับการทำงานของอุปกรณ์คมุ ค่าความดัน (pressure-regulating
device) ทุกตัวทีท่ ำงานในระหว่างการทดสอบและวัดความดันอีกครัง้ ความดันทีว่ ดั ได้ตอ้ งเพิม่ ขึน้ ไม่เกิน 200
กิโลพาสคัล เมือ่ ระงับการทำงานของอุปกรณ์ปอ้ งกันแบบจำกัดความดัน (pressure-limiting protective device)
ตัวใดแล้ว ความดันในหม้อต้มน้ำเพิม่ เป็น 5 เท่าของค่าความดันทีว่ ดั ได้เมือ่ ตอนเริม่ ต้น หรือความดันในหม้อ
ต้มน้ำเพิม่ เป็น 2 เท่าของค่าความดันทีว่ ดั ได้ในขณะระงับการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมความดัน แล้วแต่คา่ ใด
จะสูงกว่า และภาชนะบรรจุนำ้ หรือหม้อต้มน้ำต้องไม่รว่ั
ให้เตารีดแบบไอน้ำชนิดมีความดันทีม่ อี ปุ กรณ์คมุ ค่าการจ่ายไอน้ำในหม้อต้มน้ำ ทำงานตามทีบ่ ง่ ไว้ในข้อ 11.
แต่ให้ระงับการทำงานของอุปกรณ์คมุ ค่าความดันทุกตัวทีก่ ำลังทำงานในระหว่างการทดสอบตามข้อ 11. ให้อดุ
รูอากาศทีแ่ ผ่นฐานทุกรูและเปิดอุปกรณ์คมุ ค่าการจ่ายไอน้ำ ท่อไอน้ำต้องไม่รว่ั ยกเว้นบริเวณทีเ่ ป็นจุดอ่อนแอ
โดยเจตนาซึง่ อยูภ่ ายในเปลือกหุม้ ของหม้อต้มน้ำ ซึง่ ถ้ามีการรัว่ ก็ให้ทดสอบซ้ำอีก 1 ตัวอย่าง และต้องมีการรัว่
ในทำนองเดียวกัน
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ให้อดุ รูอากาศที่แผ่นฐานทุกรูของเตารีดแบบไอน้ำชนิดมีไอน้ำทันที ความดันในภาชนะบรรจุนำ้ จะเพิม่ ขึน้
จนกระทัง่ อุปกรณ์ปอ้ งกันแบบจำกัดความดันทำงาน ความดันทีว่ ดั ได้ตอ้ งไม่เกิน 50 กิโลพาสคัล แล้วให้อดุ
ช่องเปิดด้านออกทีผ่ า่ นทางอุปกรณ์ปอ้ งกันแบบจำกัดความดันนัน้ จนได้ความดันเพิม่ ขึน้ เป็น 100 กิโลพาสคัล
และคงค่าความดันนีไ้ ว้เป็นเวลา 1 นาที ภาชนะบรรจุนำ้ ต้องไม่รว่ั
22.101 เตารีดต้องมีสว่ นตัง้
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
22.102 เตารีดแบบไอน้ำ ต้องสร้างให้ไม่มนี ำ้ หก ไม่มไี อน้ำหรือน้ำร้อนทีน่ า่ จะพลุง่ ออกมาใส่ผใู้ ช้ทนั ที ในลักษณะ
ทีเ่ ป็นอันตราย เมือ่ ใช้งานตามข้อแนะนำ
เมือ่ เอาจุกหรือฝาครอบสำหรับเติมน้ำของหม้อต้มน้ำออก ความดันต้องถูกควบคุมให้ลดลงก่อนทีจ่ กุ หรือ
ฝาครอบเปิดออกจนสุด ทัง้ นีเ้ พือ่ มิให้มไี อน้ำหรือน้ำร้อนทีน่ า่ จะพลุง่ ออกมาใส่ผใู้ ช้ในลักษณะทีเ่ ป็นอันตราย
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ ในระหว่างการทดสอบตามข้อ 11. และโดยการเอาจุกหรือฝาครอบ
สำหรับเติมน้ำออกเมือ่ สิน้ สุดการทดสอบ
22.103 เตารีดแบบไอน้ำที่มีหม้อต้มน้ำแยกต่างหาก ภาชนะบรรจุน้ำต้องมีคัตเอาต์ความร้อนตั้งซ้ำเองไม่ได้
อย่างน้อย 1 ตัว ซึง่ เข้าถึงได้โดยเครือ่ งมือเท่านั้น
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
22.104 อุปกรณ์ปอ้ งกันแบบจำกัดความดัน ซึง่ ทำงานในระหว่างการทดสอบตามข้อ 19.4 และข้อ 22.7 ช่องเปิด
ด้านเข้าต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 5 มิลลิเมตร หรือมีพน้ื ทีอ่ ย่างน้อย 20 ตารางเซนติเมตร
และความกว้างอย่างน้อย 3 มิลลิเมตร ช่องเปิดด้านออกต้องมีพน้ื ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่าพืน้ ทีข่ องช่องเปิดด้านเข้า
การทดสอบให้ทำโดยการวัด
22.105 เตารีดไร้สาย ต้องสร้างให้หน้าสัมผัสสำหรับการต่อวงจรไฟฟ้า ไม่กอ่ เกิดอันตรายเมือ่ เกิดความล้มเหลว
ใด ๆ ทางไฟฟ้าหรือทางกลในการใช้งานตามปกติ
การทดสอบให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
ให้ตอ่ ขาเสียบทีม่ ไี ฟฟ้า 2 ขา ของเตารีดเข้าด้วยกัน และให้ตอ่ โหลดความต้านทานภายนอกอย่างอนุกรม
กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า ทำให้โหลดความต้านทานภายนอกดังกล่าวมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเป็น 1.1 เท่า ของ
กระแสไฟฟ้าทีก่ ำหนด โดยการป้อนแรงดันไฟฟ้าทีก่ ำหนดให้กบั เตารีด
ให้วางเตารีดบนส่วนตัง้ ของเตารีดนัน้ และยกขึน้ และวางลงเป็นจำนวน 50 000 ครัง้ ด้วยอัตรา 10 ครัง้
ต่อนาที และให้ทดสอบต่อไปอีกจำนวน 50 000 ครัง้ โดยไม่มกี ระแสไฟฟ้าไหล
หลังจากการทดสอบ เตารีดต้องยังคงมีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ และการเป็นไปตามข้อ 8.1 ข้อ16.3 ข้อ
27.5 และข้อ 29. ต้องไม่ดอ้ ยลง
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22.106 เตารีดไร้สายทีอ่ าจต่อโดยตรงกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานในขณะกำลังรีด ต้องสร้างให้แรงดึงทีจ่ ะใช้ดงึ ตัวต่อ
ออกจากเตารีดไม่นอ้ ยกว่า 30 นิวตัน
การทดสอบให้ทำโดยการวัด
หมายเหตุ ให้ใส่อปุ กรณ์ลอ็ ก(locking device) ทีม่ อี ยู่ ในสภาพตรึงทัง้ หมด ก่อนการทดสอบ

23. สายไฟฟ้าภายใน
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 23. ของ มอก. 1375

24. ส่วนประกอบ
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 24. ของมอก. 1375 ยกเว้นข้อต่อไปนี้
24.1.3 เพิม่ เติมข้อความ :
สวิตช์ทค่ี วบคุมการปล่อยไอน้ำหรือน้ำ ต้องทดสอบการทำงาน 50 000 รอบ
24.4 เพิม่ เติมข้อความ :
หมายเหตุ 101 ข้อกำหนดนี้ ไม่ใช้กับการต่อระหว่างเตารีดกับส่วนตั้งของเตารีดไร้สาย

24.101 ส่วนประกอบใดๆ ทีม่ ใี นเตารีดซึง่ จะต้องทดสอบการเป็นไปตามข้อ 19.4 ต้องไม่เป็นแบบตัง้ ซ้ำเองได้และ
ต้องเข้าถึงได้โดยเครือ่ งมือเท่านัน้
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ

25. การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 25. ของมอก. 1375 ยกเว้นข้อต่อไปนี้
25.5 เพิม่ เติมข้อความ :
การประกอบแบบ Z ให้ใช้ได้กบั เตารีดเดินทางและเตารีดไร้สาย
หมายเหตุ 101 การประกอบแบบ Z ห้ามใช้กบั เตารีดไร้สายซึง่ อาจต่อโดยตรงกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานใน
ขณะกำลังรีดได้ด้วย

25.7 เพิม่ เติมข้อความ :
อาจใช้สายอ่อนถัก
ให้ใช้สายอ่อนเปลือกนอกพอลีไวนิลคลอไรด์เป็นสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าได้เฉพาะสำหรับส่วนตั้งของ
เตารีดไร้สาย และสำหรับภาชนะบรรจุนำ้ ทีแ่ ยกต่างหากหรือหม้อต้มน้ำทีแ่ ยกต่างหากของเตารีดแบบไอน้ำ
เท่านัน้
หมายเหตุ 101 ห้ามใช้สายอ่อนเปลือกนอกพอลีไวนิลคลอไรด์กับเตารีดไร้สายซึ่งอาจต่อโดยตรงกับแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าประธานในขณะกำลังรีดได้ด้วย
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25.14 แก้ไขข้อความ :
แทนค่ากำหนดสำหรับน้ำหนักถ่วง เป็น มวล 2 กิโลกรัม
ให้แทนค่าทีก่ ำหนดสำหรับจำนวนการโค้งงอ เป็นจำนวนการโค้งงอ 20 000 ครัง้
หมายเหตุ 101 ไม่ตอ้ งทดสอบเตารีดไร้สาย ยกเว้นเตารีดนัน้ สามารถต่อโดยตรงกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน
ในขณะกำลังรีดได้ด้วย

เพิม่ เติมข้อความ :
เตารีดแบบไอน้ำทีม่ ภี าชนะบรรจุนำ้ หรือหม้อต้มน้ำแยกต่างหาก ให้ทดสอบท่อไอน้ำและสายอ่อนต่อระหว่าง
หน่วยด้วยกัน ถ้าท่อไอน้ำและสายอ่อนต่อระหว่างหน่วยมีเปลือกหุ้มเดียวกันหรือประกอบกันเป็นชุด
ชุดประกอบดังกล่าวต้องไม่เคลือ่ นทีม่ มุ เกิน 90 องศา
ผลการทดสอบ ต้องไม่ปรากฏผลดังนี้
- ท่อหลุดหลวม
- ท่อชำรุดเสียหายจนทำให้การเป็นไปตามมาตรฐานฉบับนีด้ อ้ ยลง
- ท่อรัว่
ให้ทดสอบกับเตารีดอีกตัวแยกต่างหาก ดังต่อไปนีด้ ว้ ย โดยติดตัง้ กับเครือ่ งทดสอบคล้ายกับทีแ่ สดงในรูป
ที่ 8
ให้สายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าห้อยในแนวดิง่ จากเตารีด และถ่วงด้วยมวลให้ได้แรงดึง 10 นิวตัน ให้ตวั แกว่ง
(oscillating member) เคลือ่ นทีไ่ ด้เป็นมุม 180 องศา และให้เคลือ่ นทีก่ ลับไปยังตำแหน่งเดิม ให้ได้จำนวน
การโค้งงอเป็นจำนวน 2 000 ครัง้ ด้วยอัตรา 6 ครัง้ ต่อนาที
หมายเหตุ 102 ติดตั้งเตารีดกับเครื่องทดสอบให้ได้ทิศทางของการแกว่งที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดในการพัน
สายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้ากับเตารีดในลักษณะเก็บสาย
หมายเหตุ 103 ไม่ตอ้ งทดสอบดังกล่าว ถ้าไม่นา่ จะมีการพันสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้ารอบเตารีด เช่น เตารีด
ไร้สาย และเตารีดที่มีภาชนะบรรจุน้ำแยกต่างหาก

26. ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 26. ของ มอก. 1375

27. การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 27. ของ มอก. 1375

28. หมุดเกลียวและจุดต่อ
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 28. ของ มอก. 1375
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29. ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 29. ของ มอก. 1375

30. ความทนความร้อนและไฟ
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 30. ของ มอก. 1375 ยกเว้นข้อต่อไปนี้
30.1 เพิม่ เติมข้อความ :
สำหรับเตารีดทีม่ เี ทอร์มอสแตต ไม่ตอ้ งพิจารณาอุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ ซึง่ เกิดขึน้ ในระหว่างการทดสอบตามข้อ 19.
30.2.3 ไม่ใช้ขอ้ กำหนดข้อนี้

31. ความต้านทานการเป็นสนิม
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 31. ของ มอก. 1375

32. การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน
ให้เป็นไปตามทีก่ ำหนดในข้อ 32. ของ มอก. 1375
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ภาคผนวก
ให้เป็นไปตามภาคผนวกต่างๆ ของ มอก. 1375
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