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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

เคร่ืองซักผาใชในท่ีอยูอาศัย - 
คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภยั 

1. ขอบขาย 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  กําหนดคุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัยของเคร่ืองซักผาสําหรับใชใน
ท่ีอยูอาศัยและเคร่ืองใชท่ีมีจุดประสงคการใชงานคลายกัน ซ่ึงมีเจตนาไวซักผา เคร่ืองนุงหมและส่ิงทอตาง ๆ โดยมี
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 250 V  สําหรับเคร่ืองซักผาเฟสเดียว และไมเกิน 480 V  สําหรับเคร่ืองซักผาอ่ืน 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  กําหนดคุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัยของเคร่ืองซักผาสําหรับใชใน
ท่ีอยูอาศัย และที่มีการใชอิเล็กโทรไลตแทนผงซักฟอก โดยมีคุณลักษณะที่ตองการเพิ่มเติมของเคร่ืองซักผานี้ใน
ภาคผนวก คค.  

หมายเหตุ 101 คําแนะนําที่ใหไวในภาคผนวก งง. เปนคุณลักษณะที่ตองการที่อาจใชเพ่ือใหมั่นใจในระดับการยอมรับของการ
ปองกันอันตรายจากไฟฟาและความรอนสําหรับเครื่องซักผาที่มีอุปกรณรีดนํ้าดวยกําลังไฟฟา 

เคร่ืองซักผาท่ีมิไดมีเจตนาใหใชงานปกติในท่ีอยูอาศัย แตอาจเปนสาเหตุกอใหเกิดอันตรายตอสาธารณะใหรวมอยู
ในขอบขายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  เชน เคร่ืองซักผาท่ีมีเจตนาใหบุคคลท่ัวไปใชในราน ในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดยอม และในฟารม 

หมายเหตุ 102 ตัวอยางของเครื่องซักผาดังกลาว ไดแก เครื่องซักผาที่ใชรวมกันในอาคารชุด หรือเครื่องซักผาในรานซักอบรีด 

ตราบจนถึงปจจุบันในทางปฏิบัติ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีเกี่ยวของกับอันตรายทั่วไปท่ีเกิดจากเคร่ือง  
ซักผา ซ่ึงคนท่ีอยูในและรอบ ๆ ท่ีอยูอาศัย โดยท่ัวไปไมรวมถึง 

− บุคคล (รวมท้ังเด็ก) ผูซ่ึง 

• มีปญหาทางกายภาพ  การรับรู หรือทางจิต  หรือ 

• ขาดประสบการณและความรู 

เพื่อปองกันบุคคลเหลานี้ใหใชงานเคร่ืองซักผาดวยความปลอดภัยโดยไมมีการกํากับดูแลหรือแนะนํา 

− เด็กเลนเคร่ืองซักผา 
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หมายเหตุ 103 ขอควรคํานึงถึงมีดังตอไปน้ี 

− เครื่องซักผาที่เจตนาใหใชในยานพาหนะ บนเรือ หรือเครื่องบิน อาจจําเปนตองมีคุณลักษณะที่ตองการ
เพ่ิมเติม 

− อาจจําเปนตองใชคุณลักษณะที่ตองการเพ่ิมเติมที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงแรงงาน          
การประปา และหนวยงานอื่นที่มีอํานาจหนาที่เก่ียวของ 

หมายเหตุ 104 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีไมครอบคลุมถึง 

− เครื่องซักผาที่เจตนาใหใชในงานอุตสาหกรรม (ISO 10472-2) 

− เครื่องซักผาที่เจตนาใหใชงานในสถานที่ที่มีภาวะพิเศษ เชน บรรยากาศที่อาจกอใหเกิดการกัดกรอน  หรือการ
ระเบิด (ฝุน ไอ หรือแกส) 

2. เอกสารอางอิง 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 2. และขอตอไปนี้ 

เพิ่มเติมขอความ : 

มอก.2533 การปองกันบุคคลและบริภัณฑดวยเปลือกหุม — โพรบสําหรับทวนสอบ 

มอก.2537 เคร่ืองซักผาใชในท่ีอยูอาศัย – วิธีวัดสมรรถนะ 

IEC 60730-2-12:2005 Automatic electrical controls for household and similar use – Part 2: Particular 
requirements for electrically operated door locks 

ISO 1817:2005 Rubber, vulcanized – Determination of the effect of liquids 

3. คําศัพทและบทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 3. และขอ
ตอไปนี้ 

3.1.9 แทนขอความ : 

การทํางานตามปกติ (normal operation) หมายถึง การทํางานของเคร่ืองซักผาในภาวะดังตอไปนี้ 

บรรจุผาแหงท่ีมีมวลเทากับมวลสูงสุดท่ีระบุในขอแนะนําการใชงาน และท่ีปริมาณนํ้าสูงสุดตามท่ี
ออกแบบไว  หากกําลังไฟฟาเขาหรือกระแสไฟฟาสูงกวาเม่ือใชผา 50 % ใหเคร่ืองซักผาทํางานดวย
โหลดนี้ ถาภาวะน้ีทําใหเกิดภาวะท่ีเลวรายกวาการใชโหลดเต็มในระหวางการทดสอบตามขอ 11. 

หมายเหตุ 101  เครื่องซักผาบางแบบท่ีมีอุปกรณต้ังโปรแกรม การใชโหลดลดลง 50 % สงผลใหเกิดโปรแกรมซัก
ลดลงเองโดยโปรแกรมอัตโนมัติ 
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อุณหภูมิของน้ํามีคาเปน 

 (65 ± 5) ๐C  สําหรับเคร่ืองซักผาท่ีไมมีตัวทําความรอน 

 (15 ± 5) ๐C  สําหรับเคร่ืองซักผาท่ีไมมีตัวทําความรอน และในการใชงานมีจุดประสงคใหตอกับ
แหลงจายน้ําเย็นเทานั้น 

 (15 ± 5) ๐C  สําหรับเคร่ืองซักผาอ่ืน 

ถาเคร่ืองซักผาไมมีอุปกรณต้ังโปรแกรม กอนเร่ิมตนการซักชวงแรกใหเพิ่มอุณหภูมิน้ําเปน (90 ± 5) ๐C 
หรือในกรณีท่ีอุณหภูมิตํ่ากวานี้ ใหใชอุณหภูมิสูงสุดเทาท่ีเคร่ืองรับได 

ผาท่ีใชทดสอบประกอบดวยผาฝายเย็บขอบ 2 ทบท่ีผานการซัก 1 คร้ัง (pre-washed double-hemmed 
cotton sheet) มีขนาดประมาณ 700 mm × 700 mm และมีมวลผาแหงระหวาง 140 g/m2 กับ 175 g/m2 

เคร่ืองซักผาแบบใบพัด ถาผาท่ีใชทดสอบไมสามารถเคล่ือนตัวไดอยางท่ัวถึงระหวางการซัก 

− ใหลดปริมาณของผาท่ีใชทดสอบลง จนมอเตอรมีกําลังไฟฟาเขาสูงสุด หรือ 

− อาจใชผาทดสอบท่ีประกอบดวยผาฝายเย็บขอบ 2 ทบท่ีผานการซัก 1 คร้ัง มีขนาดประมาณ  
900 mm × 900 mm และมีมวลผาแหงระหวาง 90 g/m2 กับ 110 g/m2  

ในกรณีท่ีมีขอสงสัยสําหรับเคร่ืองซักผาแบบใบพัดใหทดสอบโดยการลดปริมาณของผาท่ีใชทดสอบ 

4. ขอกําหนดท่ัวไป 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 4.   

5. ภาวะท่ัวไปสําหรับการทดสอบ 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 5. และขอตอไปนี้ 

5.2 เพิ่มเติมขอความ : 

การทดสอบตามขอ 21.101 ขอ 21.102 และขอ 21.104  (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ) ตองทดสอบกับเคร่ืองซักผา
เคร่ืองเดียวกับท่ีใชทดสอบตามขอ 18. 

5.3 เพิ่มเติมขอความ : 

ใหทดสอบตามขอ 15.101 กอนการทดสอบตามขอ 15.3 

ใหทดสอบตามขอ 21.101 และขอ 21.102 (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ)  กอนการทดสอบตามขอ 18. และใหทดสอบ
ตามขอ 21.104 หลังการทดสอบตามขอ 18. 
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5.7 เพิ่มเติมขอความ : 

ใหถือวามีขอสงสัย ถาอุณหภูมิของนํ้ามีคาตางจากจุดเดือดไมเกิน 6 K และผลตางระหวางอุณหภูมิท่ี
เพิ่มข้ึนของสวนท่ีเกี่ยวของของเคร่ืองซักผาและขีดจํากัดท่ีกําหนดมีคาไมเกิน 25 K ลบดวยอุณหภูมิหอง  

6. การจําแนกประเภท 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 6. และขอตอไปนี้ 

6.1 แกไขขอความ : 

เคร่ืองซักผาแบงเปน 3 ประเภท คือ ประเภท I  ประเภท II  และประเภท III 

6.2 เพิ่มเติมขอความ : 

เคร่ืองซักผาตองมีระดับช้ันการปองกันอยางนอยเปน  IPX4 

7. การทําเครื่องหมายและฉลาก และขอแนะนํา 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 7. และขอตอไปนี้ 

7.1 เพิ่มเติมขอความ : 

เคร่ืองซักผาท่ีไมมีอุปกรณควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติตองมีขีดแสดงระดับน้ําสูงสุด 

เคร่ืองซักผาท่ีไมเจตนาใหตอกับแหลงจายน้ํารอน และไมมีตัวทําความรอน ตองระบุขอความดังตอไปนี้ 

ขอควรระวัง : ไมตองตอกับแหลงจายน้ํารอน 
7.10 เพิ่มเติมขอความ : 

หากตําแหนงวงจรเปด (off  position) แสดงโดยใชตัวอักษรเพยีงอยางเดียว ตองใชอักษรวา “OFF” หรือ 
“ปด” 

7.12 เพิ่มเติมขอความ : 

ขอแนะนําตองระบุมวลสูงสุดของผาแหงท่ีสามารถซักได เปนกิโลกรัม 

7.12.1 เพิ่มเติมขอความ : 

เคร่ืองซักผาท่ีมีชองเปดระบายอากาศอยูท่ีฐาน ขอแนะนําการติดต้ังตองระบุขอความหามมีพรมกีดขวาง
ชองเปดระบายอากาศ 

7.15 เพิ่มเติมขอความ : 

ขอควรระวังเกีย่วกับการตอแหลงจายน้ํารอน ตองอยูบนเคร่ืองซักผาในจุดท่ีตอกับแหลงจายน้ํา 
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8. การปองกันการเขาถึงสวนท่ีมีไฟฟา 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 8.  

9. การเริ่มเดินเครื่องใชไฟฟาทํางานดวยมอเตอร 

ไมใชคุณลักษณะท่ีตองการขอนี้ของ มอก.1375 

10. กําลังไฟฟาเขาและกระแสไฟฟา 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 10. และขอตอไปนี้ 

10.1 เพิ่มเติมขอความ : 

คาบการทํางานท่ีเลือก เชน คาบของการเติมน้ํา การชะลาง การซัก การปนสลัดน้าํ การปนแหง หรือการ
เบรก คือ คาบท่ีกําลังไฟฟาเขามีคาสูงสุด 

10.2 เพิ่มเติมขอความ : 

คาบการทํางานท่ีเลือก เชน คาบของการเติมน้ํา การชะลาง การซัก การปนสลัดน้าํ การปนแหง หรือการ
เบรก คือ คาบท่ีกระแสไฟฟามีคาสูงสุด 

11. การเกิดความรอน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 11. และขอตอไปนี้ 

11.7 แทนขอความ : 

เคร่ืองซักผาท่ีมีอุปกรณต้ังโปรแกรม ใหทํางาน 3 วัฏจักร โดยต้ังโปรแกรมท่ีทําใหเคร่ืองซักผาเกิดอุณหภูมิ
เพิ่มสูงสุด และใหมีคาบพักการทํางานระหวางวัฏจักรเปนเวลา 4 min 

เคร่ืองซักผาท่ีไมมีอุปกรณต้ังโปรแกรม ใหทํางาน 3 วัฏจักร และใหมีคาบพักการทํางานระหวางวัฏจักรเปน
เวลา 4 min แตละวัฏจักรประกอบดวยการทํางานดังตอไปนี้ : 

เคร่ืองซักผาท่ีไมมีอุปกรณปนสลัดน้ํา และ 
เคร่ืองซักผาท่ีมีอุปกรณรีดน้าํท่ีทํางานดวยมือ 

ซัก 

เคร่ืองซักผาถังเดี่ยวท่ีใชซักและปนสลัดน้ํา ซักแลวปนสลัดน้ํา 

เคร่ืองซักผาท่ีมีถังแยกตางหากท่ีใชซักและปนสลัด
น้ํา ถังท้ังสองตองไมทํางานพรอมกัน 

ซัก  พัก 4 min แลวปนสลัดน้ํา 

เคร่ืองซักผาท่ีมีถังแยกตางหากท่ีใชซักและปนสลัด
น้ํา ท่ีถังท้ังสองทํางานไดพรอมกัน 

ซักและปนสลัดน้ําดวย  เพื่อใหพักการทํางาน
พรอมกัน 
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เคร่ืองซักผาถังเดี่ยวท่ีใชซัก ปนสลัดน้ํา และทําใหผา
แหง 
• ใสผาจํานวนเทากันเพื่อซักและทําใหแหงในถัง 

• ใสผ า ท่ี ซักแลว เพียงบางสวนตามท่ีระบุใน
ขอแนะนําเพื่อทําใหแหง 

 
ซัก ปนสลัดน้ํา แลวทําใหผาแหง 

ซัก ปนสลัดน้ํา แลวทําใหผาแหง 2 คาบ  มีคาบพัก
การทํางานเปนเวลา 4 min  ระหวางแตละชวงเวลา
ท่ีทําใหแหง  ในกรณีนี้ใหเคร่ืองซักผาทํางานเพียง 
2 วัฏจักร 

เคร่ืองซักผาท่ีมีอุปกรณต้ังเวลา ใหต้ังเวลาซัก เวลาปนสลัดน้ํา และเวลาทําใหผาแหง เทากับเวลาสูงสุดท่ีต้ัง
ไดโดยอุปกรณต้ังเวลา 

เคร่ืองซักผาท่ีไมมีอุปกรณต้ังเวลา 

− กําหนดเวลาซักใหเปนดังตอไปนี้ 

• 6 min สําหรับเคร่ืองซักผาแบบใบพัดหมุนตอเนื่อง 

• 18 min สําหรับเคร่ืองซักผาแบบใบกวน 

• 25 min สําหรับเคร่ืองซักผาแบบถังนอน หากมีขอแนะนําการใชงานท่ีระบุเวลาซักนานกวา ให
กําหนดเวลาซักตามขอแนะนํานั้น 

− เวลาปนสลัดน้ําเปนเวลา 5 min 

คาบพักการทํางานรวมท้ังเวลาหยุดใด ๆ เปนเวลา 4 min 

ภายหลังการทํางานตามลําดับท่ีกําหนด เคร่ืองสูบน้ําท้ิงท่ีขับเคล่ือนดวยมอเตอรแยกตางหากและเปดปด
สวิตชดวยมือใหทํางาน 3 รอบ โดยมีคาบพักการทํางานเปนเวลา 4 min ระหวางรอบ โดยแตละรอบการ
ทํางานใชเวลาเทากับ 1.5 เทาของชวงท่ีจําเปนท่ีใชในการสูบน้ําในถังซักจากระดับน้ําสูงสุดจนหมด ปลาย
ทอน้ําท้ิงใหอยูสูงกวาพื้น 900 mm 

12. (วาง) 

13. กระแสไฟฟารั่วและความทนทานไฟฟาท่ีอุณหภูมิใชงาน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 13. และขอตอไปนี้ 

13.2 แกไขขอความ : 

เคร่ืองซักผาประเภท I ชนิดประจําท่ี กระแสไฟฟาร่ัวตองไมเกิน 3.5 mA หรือไมเกิน 1 mA/kW ของ
กําลังไฟฟาเขาท่ีกําหนด ซ่ึงตองไมเกิน 5 mA แลวแตคาใดจะมากกวา 
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14. แรงดันไฟฟาเกินชั่วครู 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 14.  

15. ความตานทานตอความช้ืน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 15. และขอตอไปนี้ 

15.2 แทนท่ีขอความ : 

ตองสรางเคร่ืองซักผาใหน้ําท่ีลนจากถังซักในการใชงานตามปกติไมมีผลกระทบตอฉนวนทางไฟฟา แมวา
วาลวน้ําเขาเกิดเสียทําใหไมสามารถปดได 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้ 

เคร่ืองซักผาท่ีมีการประกอบแบบ X ยกเวนกรณีท่ีสายไฟฟาเตรียมข้ึนเปนพิเศษ ใหตอกับสายออนท่ีมี
น้ําหนักเบาท่ีสุดท่ียอมใหได โดยมีพื้นท่ีหนาตัดเล็กท่ีสุดตามท่ีระบุในตารางท่ี 13 

เคร่ืองซักผาท่ีเจตนาใหเติมน้ําโดยผูใช  ใหเติมน้ําท่ีมีโซเดียมคลอไรด (NaCl) ประมาณ 1 % จนเต็มถังซัก 
แลวเติมเพิ่มอีกอยางสมํ่าเสมอภายในเวลา 1 min ดวยปริมาณเทากับ 15 % ของปริมาตรเคร่ืองซักผาหรือเติม
เพิ่มอีก 0.25 l แลวแตคาใดจะมากกวา 

เคร่ืองซักผาท่ีมีการทํางานแบบอ่ืน  ใหเติมน้ําจนถึงระดับน้ําสูงสุดแลวเติมผงซักฟอกตามท่ีระบุใน
ภาคผนวก กก. ดวยอัตราสวนผงซักฟอก 5 g ตอน้ําหนึ่งลิตร เปดวาลวน้ําเขาจนน้ําลนถังซักแลวปลอยใหน้ํา
ลนตอไปเปนเวลา 15 min แลวจึงปดวาลว หรือจนกระท่ังน้ําหยุดไหลเขาโดยอัตโนมัติดวยวิธีการอ่ืน 

เคร่ืองซักผาท่ีใสผาดานหนา  ใหเปดประตูถาเปดไดดวยมือและไมทําใหระบบอินเตอรล็อกของประตู
เสียหาย 

เคร่ืองซักผาทุกแบบ  ใหเทน้ําท่ีมีโซเดียมคลอไรดประมาณ 1 % และสารชะลาง (rinsing agent) ประมาณ 
0.6 % ตามที่ระบุในภาคผนวก กก. ปริมาณ 0.5 l ลงดานบนของเคร่ืองซักผาโดยใหอุปกรณควบคุมอยูใน
ตําแหนงทํางาน (ON position) หลังจากนั้นใหอุปกรณควบคุมทํางานตลอดพิสัยการทํางาน เม่ือผานไป 5 
min ใหทํางานซํ้าอีก 

เคร่ืองซักผาตองทนตอการทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 16.3 และใหตรวจสอบวาไมปรากฏรอยน้ํา
บนฉนวนท่ีมีผลทําใหลดระยะหางตามผิวฉนวนหรือระยะหางในอากาศตํ่ากวาคาท่ีกําหนดในขอ 29. 

15.101 ตองสรางเคร่ืองซักผาใหฟองของผงซักฟอกไมมีผลกระทบตอฉนวนทางไฟฟา 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้ทันทีหลังจากการทดสอบตามขอ 15.2 แลว 
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ใหเคร่ืองซักผาทํางานในภาวะท่ีระบุในขอ 11. แตใหเคร่ืองซักผาทํางานเพียงวัฏจักรเดียวโดยต้ังโปรแกรม
ใหเคร่ืองซักผาทํางานนานท่ีสุด โดยเติมผงซักฟอกตามท่ีระบุในภาคผนวก กก. ในปริมาณท่ีทําใหเกิดฟอง 

เคร่ืองซักผาท่ีมีอุปกรณปอนผงซักฟอก ใหปอนสารละลายผงซักฟอกดวยมือแทนในชวงเวลาเดียวกับท่ี
อุปกรณปอนผงซักฟอกทํางานตามอัตโนมัติ สําหรับเคร่ืองซักผาแบบอ่ืนใหใสสารละลายผงซักฟอกกอน
เร่ิมการซัก 

เคร่ืองซักผาตองทนตอการทดสอบความทนทานไฟฟาตามขอ 16.3 

ใหวางเคร่ืองซักผาในหองทดสอบท่ีมีบรรยากาศปกติเปนเวลา 24 h กอนนําไปทดสอบตามขอ 15.3 

16. กระแสไฟฟารั่วและความทนทานไฟฟา 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 16.  

17. การปองกันโหลดเกินของหมอแปลงไฟฟาและวงจรไฟฟาท่ีเกี่ยวของ 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 17.  

18. ความทนทาน 

ใหแทนท่ีขอ 18. ของ มอก.1375  ดวยขอความตอไปนี้ 

18.101 ตองสรางเครื่องซักผาใหอินเตอรล็อกของฝาหรือประตู ทนตอความเคนท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการใชงาน
ตามปกติ 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้ 

เปดฝาหรือประตูตามการใชงานปกติ และวัดแรงกระทําท่ีมือจับหรืออุปกรณกระตุนของกลไกปลดรวมท้ัง
วัดแรงท่ีใชในการปดฝาบนหรือฝาหนาดวย 

หลังจากนั้น ใหเปดและปดฝาหรือประตู 10 000 วัฏจักร สําหรับ 6 000 วัฏจักรแรก ใหเคร่ืองซักผาทํางาน
ดวยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดเพื่อใหกลไกอินเตอรล็อกไดรับกระแสไฟฟาและไมไดรับกระแสไฟฟาในแต
ละวัฏจักร สําหรับ 4 000 วัฏจักรสุดทาย ไมตองตอเคร่ืองซักผาเขากับแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน สําหรับ
เคร่ืองซักผาท่ีมีระบบทําใหผาแหงใหเพิ่มการทดสอบเปน 13 000 วัฏจักร โดย 9 000 วัฏจักรแรกใหทํางาน
โดยกลไกอินเตอรล็อกไดรับกระแสไฟฟาและไมไดรับกระแสไฟฟาในแตละวัฏจักร 

ถาอินเตอรล็อกเปนไปตาม IEC 60730-2-12 ไมตองตอเคร่ืองซักผาเขากับแหลงจายกําลังไฟฟาประธาน
ระหวางการทดสอบ   ถาอินเตอรล็อกทํางานมากกวา 1 คร้ังระหวางการทํางานตามปกติ ใหอินเตอรล็อก
ทํางานดวยจํานวนคร้ังตามนั้นในแตละวัฏจักร 
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ในแตละคร้ังใหเปดฝาเปนมุม 45๐ และเปดประตูเปนมุม 90๐ ดวยความเร็วประมาณ 1.5 m/s แรงท่ีใชในการ
เปดฝาถังใหมีคาเปน 2 เทาของคาแรงเปดท่ีวัดได แตตองไมนอยกวา 50 N และไมเกิน 200 N 

ใหปดประตูดวยความเร็วประมาณ 1.5 m/s โดยใชแรงท่ีมีคาเปน 5 เทาของแรงปดท่ีวัดได แตตองไมนอย
กวา 50 N และไมเกิน 200 N  สําหรับฝาถังยอมใหปดฝาไดดวยน้ําหนักของฝา แตถาหากสลักฝาถังทํางาน
ลมเหลว ใหใชแรงการปด 5 เทาของแรงปดท่ีวัดได  แตตองไมนอยกวา 50 N และไมเกิน 200 N 

ภายหลังการทดสอบ เครื่องซักผาตองเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการที่เกี่ยวของขอ 20.103 ถึงขอ 
20.105 โดยไมทําใหความปลอดภัยลดลง 

18.102 กลไกเบรกของเคร่ืองซักผาที่มีฝาเปดไดระหวางเวลาปนสลัดน้ํา ตองทนตอความเคนท่ีอาจเกิดข้ึนในการใช
งานตามปกติ 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้ 

ใหเคร่ืองซักผาทํางานในภาวะการทํางานตามปกติโดยปอนแรงดันไฟฟา 1.06 เทาของแรงดันไฟฟาท่ี
กําหนดจนกระท่ังมอเตอรมีความเร็วสูงสุด แลวเปดฝาจนสุด ใหทดสอบซํ้าภายหลังจากท่ีถังซักหยุดพักเปน
เวลานานพอที่ม่ันใจไดวาเคร่ืองซักผาจะไมมีอุณหภูมิสูงเกินไป 

ใหทดสอบ 1 000 คร้ัง โดยตองทําใหผาเปยกชุมน้ําอยางนอยทุก 250 คร้ัง 

ภายหลังการทดสอบ เคร่ืองซักผาตองใชงานตอไปไดและไมทําใหความปลอดภัยลดลง จึงถือวาเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

หมายเหตุ อาจใชวิธีการเรงใหเย็นเพ่ือปองกันอุณหภูมิสูงเกินและลดระยะเวลาในการทดสอบ 

19. การทํางานผิดปกติ 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 19. และขอตอไปนี้ 

19.1 เพิ่มเติมขอความ : 

เคร่ืองซักผาท่ีมีอุปกรณต้ังโปรแกรมหรืออุปกรณต้ังเวลา ใหทดสอบตามขอ 19.101 แทนการทดสอบตาม
ขอ 19.2 และขอ 19.3 

มอเตอรท่ีทําหนาท่ีขับเคล่ือนช้ินสวนเคล่ือนท่ีของใบกวนแบบแกวงไปมา (oscillating agitator) ไมตอง
ทดสอบตามขอ 19.7 

เคร่ืองซักผาท่ีไมเจตนาใหตอกับแหลงจายน้ํารอน  และไมมีตัวทําความรอน ใหทดสอบตามขอ 19.102 ดวย 
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19.2 เพิ่มเติมขอความ : 

การจํากัดการระบายความรอน ทําโดยใหเคร่ืองซักผาทํางานโดยไมมีน้ําหรือมีน้ําเพียงทวมตัวทําความรอน
เทานั้น โดยใชกรณีท่ีเคร่ืองซักผาระบายความรอนใหผลเลวท่ีสุด 

19.7 เพิ่มเติมขอความ : 

เคร่ืองซักผาท่ีไมมีอุปกรณต้ังโปรแกรมหรืออุปกรณต้ังเวลา ใหทํางานเปนเวลา 5 min 

19.9 เพิ่มเติมขอความ : 

การทดสอบโหลดเกินทํางาน ใหทํากับเคร่ืองซักผาท่ีมีอุปกรณปองกันโหลดเกินรวมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส
ท่ีปองกันขดลวดของมอเตอรถังซัก ถาอุปกรณปองกันวัดอุณหภูมิขดลวดโดยตรงไมตองทดสอบ 

หมายเหตุ  การวัดความตานทานขดลวดหรือกระแสขดลวดไมใชการวัดอุณหภูมิขดลวดโดยตรง 

 ใหเคร่ืองซักผาทํางานในภาวะตามขอ 11 จํานวน 1 วัฏจักร จากน้ันใหเพิ่มโหลดจนกระทั่งกระแสผาน
ขดลวดมอเตอรเพิ่มข้ึน 10 % ใหเคร่ืองซักผาทํางานอีกคร้ังตามวัฏจักรเดิม คงแรงดันไฟฟาแหลงจายไวท่ีคา
เดิม ใหเพิ่มโหลดอีกคร้ังและทดสอบซํ้าจนกระท่ังอุปกรณปองกันท่ีมีวงจรอิเล็กทรอนิกสทํางานหรือ
มอเตอรสะดุดหยุด (stall)  

19.13 เพิ่มเติมขอความ : 

ผาทดสอบตองไมลุกไหม และตองไมมีรอยเกรียมหรือรอยไหม 

หมายเหตุ 101 ไมตองคํานึงถึงผาทดสอบที่ปรากฏรอยสีนํ้าตาลออนหรือมีควันเล็กนอย 

ระหวางการทดสอบตามขอ 19.101 และขอ 19.102 อุณหภูมิของขดลวดตองไมเกินคาท่ีระบุไวในตารางท่ี 8 

ถาเคร่ืองซักผายังคงทํางานได ตองเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการขอ 20.103 ถึงขอ 20.105 ในสวนท่ี
เกี่ยวของ 

19.101 ใหเคร่ืองซักผาทํางานในภาวะการทํางานตามปกติโดยปอนแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด ใหนําภาวะผิดพรองหรือ
การทํางานท่ีไมไดคาดหมายใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในการทํางานตามปกติมาใช 

ภาวะผิดพรองและการทํางานท่ีไมไดคาดหมาย ท่ีนํามาใช ไดแก 

− อุปกรณต้ังโปรแกรมหยุดทํางานท่ีตําแหนงใด ๆ 

− การตัดและตอใหมของแหลงจายไฟฟาเฟสเดียวหรือหลายเฟส ในระหวางสวนใด ๆ ของโปรแกรม 

− การลัดวงจรหรือเปดวงจรของสวนประกอบ 

− วาลวแมเหล็กไมทํางาน 
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− ช้ินสวนทางกลของสวิตชวัดระดับน้ําไมทํางานหรือถูกขัดขวาง  ไมนาํภาวะผิดพรองนี้มาใช ถา 

• พื้นท่ีหนาตัดของทอท่ีสงไปชองอากาศ (air chamber) ใหญกวา 500 mm โดยมีมิติตํ่าสุด 10 mm 

• ทางออกของชองอากาศอยูเหนือระดับน้ําสูงสุดอยางนอย 20 mm และ 

• ทอท่ีตอชองอากาศไปยังสวิตชวัดระดับน้ํายึดติดในลักษณะท่ีไมมีโอกาสเกิดการงอหรือถูกบีบรัด 

− หลอดแคพิลลารีของเทอรมอสแตตร่ัว 

ถาการทํางานโดยไมมีน้ําในเคร่ืองซักผาในตอนเริ่มตนโปรแกรมเปนภาวะท่ีใหผลเลวท่ีสุด ใหทดสอบการ
ทํางานดวยโปรแกรมนั้นโดยตองปดวาลวน้ําเขากอน  

หมายเหตุ ภาวะผิดพรองที่เกิดขึ้นจาก 

− อุปกรณเติมอัตโนมัติเปดคางไว ครอบคลุมแลวในขอ 15.2 

− อุปกรณควบคุมอุณหภูมิเกิดลัดวงจร ครอบคลุมแลวในขอ 19.4 

−  ตัวเก็บประจุของมอเตอรเกิดลัดวงจรหรือเปดวงจร ครอบคลุมแลวในขอ 19.7 

− ประตูอินเตอรล็อกนิรภัยไมทํางาน ครอบคลุมแลวในขอ 24.1.4 

19.102 เคร่ืองซักผาท่ีไมเจตนาใหตอกับแหลงจายน้ํารอน  และไมมีตัวทําความรอน ใหเคร่ืองซักผาทํางานตามภาวะ
ขอ 11. เวนแตกรณีมีการปอนแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด และเติมน้ําท่ีอุณหภูมิ (65 ± 5)  ๐C 

20. เสถียรภาพและอันตรายทางกล 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 20. และขอตอไปนี้ 

20.1 แกไขขอความ : 

เตรียมเคร่ืองซักผาใหถังซักวางเปลาหรือบรรจุผาตามท่ีระบุไวสําหรับการทํางานตามปกติ  แลวแตภาวะใด
จะใหผลเลวท่ีสุด  ปดฝาและประตู และถามีลอใหปรับอยูในตําแหนงท่ีใหผลเลวท่ีสุด 

20.101 เคร่ืองซักผาแบบถังนอนท่ีใสผาดานบน ผานฝาแบบบานพับ ตองมีอินเตอรล็อกเพื่อตัดกระแสไฟฟาปอน
มอเตอรกอนเปดฝาเกิน 50 mm 

หากฝาเปนแบบเล่ือนหรือแบบยกออกได เคร่ืองซักผาตองตัดกระแสไฟฟาปอนมอเตอรทันทีท่ีเล่ือนหรือยก
ฝา และมอเตอรตองไมเร่ิมทํางานจนกวาฝาจะอยูในตําแหนงปด 

ตองสรางอินเตอรล็อกเพื่อปองกันการทํางานท่ีไมไดคาดหมาย ยกเวนฝาอยูในตําแหนงปด 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจ วัด และการทดสอบดังตอไปนี้ 
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ใชโพรบทดสอบ B ตาม มอก.2533 เพื่อลองปลดอินเตอรล็อกตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในคุณลักษณะท่ีตองการนี้ 
โดยอินเตอรล็อกเหลานี้ตองไมปลดล็อก 

20.102 เคร่ืองซักผาตองไมทํางานผิดปกติเนื่องจากโหลดไมสมดุล 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้ 

วางเคร่ืองซักผาบนพ้ืนระนาบและติดยึดโหลดท่ีมีมวล 0.2 kg หรือ 10 % ของน้ําหนักผาสูงสุดท่ีระบุไวใน
ขอแนะนํา แลวแตคาใดจะมากกวาไวท่ีผนังดานในของถังซักท่ีตําแหนงกึ่งกลางของความยาวถัง  

ใหเคร่ืองซักผาทํางานในชวงเวลาปนสลัดน้ําโดยปอนแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 

ใหทดสอบ 4 คร้ัง โดยเปล่ียนตําแหนงติดยึดโหลดแตละคร้ังเปนมุม 90๐ รอบผนังของถังซัก   

ถาการเปนไปตามขอกําหนดข้ึนอยูกับวงจรอิเล็กทรอนิกส ใหทดสอบซํ้าภาวะผิดพรองตามขอ 19.11.2  ก) 
ถึง ช)  ซํ้าทีละขอ 

เคร่ืองซักผาตองไมลมและถังซักตองไมชนถูกสวนอ่ืน ๆ ยกเวนเปลือกหุมถัง ภายหลังการทดสอบ เคร่ือง
ซักผาตองยังคงใชงานตอไปได 

20.103 เคร่ืองซักผาแบบถังนอนท่ีบรรจุผาทางดานหนา หรือดานบน  ฝาหรือประตูตองมีอินเตอรล็อกใหเคร่ือง    
ซักผาทํางานไดตอเม่ือฝาอยูในตําแหนงปดเทานั้น 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจ และทดสอบดังตอไปนี้ 

ใชโพรบทดสอบ B ตาม มอก.2533 เพื่อลองปลดอินเตอรล็อกตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในคุณลักษณะท่ีตองการนี้ 
โดยอินเตอรล็อกเหลานี้ตองไมปลดล็อก 

20.104 ฝาหรือประตูตองเปดไมไดขณะท่ีถังซักหมุนดวยความเร็วเกิน 60 rpm หากถังซักมีพลังงานจลนท่ีเกิดจาก
การหมุนเกิน 1 500 J หรือความเร็วสูงสุดท่ีขอบถังซักมีคาเกิน 

− 20 m/s สําหรับถังซักท่ีหมุนรอบแกนนอน 

− 40 m/s สําหรับถังซักท่ีหมุนรอบแกนต้ัง 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้ 

ปอนแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดใหเคร่ืองซักผาทํางานขณะถังซักวางเปลา พยายามเปดฝาหรือประตูดวยแรงที่มี
คาเทากับแรงท่ีหาไดในการทดสอบตามขอ 22.104 ขณะฝาหรือประตูอินเตอรล็อก 

ฝาหรือประตูตองเปดไมไดขณะท่ีถังซักหมุนดวยความเร็วเกิน 60 rpm ถาเครื่องซักผาเปนแบบใสผา
ดานหนาและสามารถเปดประตูได  แหลงจายไฟฟาปอนมอเตอรตองตัดโดยทันทีกอนประตูเปดกวางเกิน 
50 mm 
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ถาเคร่ืองซักผาทํางานดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส ใหทดสอบซํ้าโดยใชภาวะแยกกันดังตอไปนี ้

− ภาวะผิดพรองตามขอ 19.11.2 ก) ถึง ช) ทีละขอกับวงจรอิเล็กทรอนิกส 

− ทดสอบปรากฏการณแมเหล็กไฟฟาตามขอ 19.11.4.2 และขอ 19.11.4.5 กับเคร่ืองซักผา 

หมายเหตุ พลังงานจลนที่เกิดจากการหมุน คํานวณไดจากสมการตอไปน้ี 

E = mv2/4 

 เมื่อ 

E คือ พลังงานจลนที่เกิดจากการหมุน เปนจูล 

m คือ มวลของผาตามท่ีระบุไวในขอแนะนําการใช เปนกิโลกรัม 

v คือ ความเร็วสูงสุดที่ขอบถังซัก เปนเมตรตอวินาที 

ถาต้ังโปรแกรมวงจรอิเล็กทรอนิกสได ซอฟตแวรตองมีวิธีควบคุมภาวะความผิดพรอง/ความผิดพลาดตามท่ี
ระบุใน IEC 60335-1 Ed. 5 Table R.1 และใหประเมินคุณลักษณะท่ีตองการที่เกี่ยวของตามภาคผนวก ต. 

20.105 เคร่ืองซักผาตองมีอุปกรณอัตโนมัติสําหรับตัดแหลงจายไฟฟาปอนมอเตอร หรือสําหรับลดความเร็วถังซัก
ลงเหลือ 60 rpm   เม่ือฝาหรือประตูถูกเปดออก หากถังซักมีพลังงานจลนท่ีเกิดจากการหมุนไมเกิน 1 500 J 
และความเร็วสูงสุดท่ีขอบถังซักมีคาไมเกิน 

− 20 m/s สําหรับถังซักท่ีหมุนรอบแกนนอน 

− 40 m/s สําหรับถังซักท่ีหมุนรอบแกนต้ัง 

หมายเหตุ พลังงานจลนที่เกิดจากการหมุน คํานวณไดจากสมการในขอ 20.104 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้ 

ปอนแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดใหเคร่ืองซักผาทํางานตามขอ 20.1 ขณะถังซักวางเปลาหรือบรรจุผาตามท่ีระบุ
ในการทํางานตามปกติกรณีใดกรณีหนึ่งท่ีใหผลเลวกวา พยายามเปดฝาหรือประตูเหมือนการใชงาน
ตามปกติดวยแรงไมเกิน 50 N 

ถาเคร่ืองซักผาทํางานดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส ใหทดสอบซํ้าโดยใชภาวะแยกกันดังตอไปนี้ 

− ภาวะผิดพรองตามขอ 19.11.2 ก) ถึง ช) ทีละขอกับวงจรอิเล็กทรอนิกส 

− ทดสอบปรากฏการณแมเหล็กไฟฟาตามขอ 19.11.4.2 และขอ 19.11.4.5 กับเคร่ืองซักผา 

เม่ือฝาหรือประตูถูกเปดออก ถังซักตองมีความเร็วรอบลดลงเหลือไมเกิน 60 r/min ภายในเวลา 7 s หลังจาก
ท่ีเปดฝาหรือประตูกวางเกิน 50 mm นอกจากนี้ ถาเคร่ืองซักผาเปนแบบใสผาดานหนา ตองตัดแหลงจาย 
ไฟฟาปอนมอเตอร 
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ถาต้ังโปรแกรมวงจรอิเล็กทรอนิกสได ซอฟตแวรตองมีวิธีควบคุมภาวะความผิดพรอง/ความผิดพลาดตามท่ี
ระบุใน IEC 60335-1 Ed. 5 Table R.1 และใหประเมินคุณลักษณะท่ีตองการที่เกี่ยวของตามภาคผนวก ต. 

21. ความแขง็แรงทางกล 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 21.  และขอตอไปนี้ 

21.101 ฝาและประตูตองมีความแข็งแรงทางกลเพียงพอ 

การเปนไปตามขอกําหนดสําหรับฝา ใหทําโดยการทดสอบตามขอ 21.101.1 และสําหรับประตูประตูใหทํา
โดยการทดสอบขอ 21.101.2  

21.101.1 ติดยึดยางรูปคร่ึงทรงกลมท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 70 mm และมีความแข็งระหวาง 40 IRHD กับ 50 IRHD 
เขากับทรงกระบอกท่ีมีมวล 20 kg แลวปลอยลงบนจุดกึ่งกลางของฝาจากความสูง 100 mm 

ใหทดสอบ 3 คร้ัง ภายหลังการทดสอบ ฝาตองไมเสียหายจนทําใหเขาถึงสวนท่ีเคล่ือนท่ีได 

21.101.2 ใชแรง 150 N กดลงในแนวด่ิงบนประตูในตําแหนงท่ีใหผลเลวท่ีสุดขณะประตูเปดเปนมุม (90 ± 5)๐ 
เปนเวลา 1 min 

ภายหลังการทดสอบ เคร่ืองซักผาตองไมเสียหายหรือเสียรูป จนไมเปนไปตามขอ 20.103 ถึงขอ 20.105  

21.102 ฝาตองมีความตานทานท่ีเพียงพอตอการเสียรูป 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้ 

ใชแรง 50 N กดลงบนฝาท่ีเปดอยูในทิศทางและตําแหนงท่ีใหผลเลวท่ีสุด 

ใหทดสอบ 3 คร้ัง ภายหลังการทดสอบ บานพับตองไมหลุดหลวมและเคร่ืองซักผาตองไมเสียหายหรือเสีย
รูปจนไมเปนไปตามขอ 20.103 ถึงขอ 20.105  

22. การสราง 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 22.  และขอตอไปนี้ 

22.6 แกไขคุณลักษณะท่ีตองการ : 

คุณลักษณะท่ีตองการท่ีเกี่ยวของกับการร่ัวไหลจากภาชนะ ทอ ขอตอ และชิ้นสวนท่ีคลายกันของเคร่ือง   
ซักผา ไมใชกับช้ินสวนท่ีผานการทดสอบการทนตอการเส่ือมสภาพตามท่ีระบุในภาคผนวก ขข. 

แกไขคุณลักษณะการทดสอบ : 

ใชสารละลายท่ีประกอบดวยผงซักฟอกตามที่ระบุในภาคผนวก กก. จํานวน 5 g ตอน้ํากล่ันหนึ่งลิตร แทน
น้ําผสมสี 
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22.101 ตองสรางเคร่ืองซักผาใหเม่ือระดับน้ําอยูเหนือขอบลางของชองประตู ประตูตองเปดไมไดงาย ๆ ขณะเคร่ือง
ซักผาทํางาน คุณลักษณะท่ีตองการนี้ไมใชกับเคร่ืองซักผาท่ีมีอินเตอรล็อกของประตู  หรือประตูท่ีเปดโดย
ใชกุญแจ หรือโดยการกระทํา 2 อยางท่ีแยกจากกัน เชน กด และหมุน 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจ และการทดสอบดวยมือ 

ถาเคร่ืองซักผาทํางานดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสและเครื่องซักผาสามารถทําความรอนน้ําไดถึง 90๐C ให
ทดสอบซํ้าโดยใชภาวะแยกกันดังตอไปนี้  

− ภาวะผิดพรองตามขอ 19.11.2 ก) ถึง ช) ทีละขอกับวงจรอิเล็กทรอนิกส 

− ทดสอบปรากฏการณแมเหล็กไฟฟาตามขอ 19.11.4.2 และขอ 19.11.4.5 กับเคร่ืองซักผา 

ฝาหรือประตูของเคร่ืองซักผาตองเปดไมไดโดยงาย 

ถาต้ังโปรแกรมวงจรอิเล็กทรอนิกสได ซอฟตแวรตองมีวิธีควบคุมภาวะความผิดพรอง/ความผิดพลาดตามท่ี
ระบุใน IEC 60335-1 Ed.5.0 Table R.1 และใหประเมินคุณลักษณะท่ีตองการที่เกี่ยวของตามภาคผนวก ต. 

22.102 ตองสรางเคร่ืองซักผาใหผาท่ีซักไมสัมผัสโดยตรงกับตัวทําความรอน 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจ 

22.103 ตองสรางเคร่ืองซักผาใหชองตัวกรองเปดไมไดโดยงาย  ในระหวางการใชงานตามปกติ คุณลักษณะท่ี
ตองการน้ีไมใชเฉพาะกับเครื่องซักผาท่ีเจตนาใหตอกับแหลงจายน้ําเย็น และไมมีอุปกรณทําน้ํารอน หรือ
เคร่ืองซักผาท่ีมีฝาปดชองตัวกรองประกอบมาดวย อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

−  เปนอินเตอรล็อก  

−  เปดโดยใชกุญแจ  

−  เปดโดยการกระทํา 2 อยางท่ีแยกจากกัน เชน กด และหมุน หรือ 

−  เปดโดยการหมุนมากกวา 180๐ 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจ และการทดสอบดวยมือ 

22.104 ตองสรางอินเตอรล็อกของฝาและประตูใหเปนไปตามขอ 20. เพื่อใหเปดประตูโดยพลการไมไดในการใช
งานตามปกติพลการ 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้ 

เปดฝาหรือประตูขณะใชงานตามปกติ  โดยใชแรงกระทําท่ีมือจับหรือท่ีกลไกปลดล็อกเพื่อความปลอดภัย
และวัดแรงเปดนั้น 
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ปดฝาและประตู  ใหเคร่ืองซักผาทํางานดวยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดโดยมีระยะเวลาพอเพียงท่ีจะทําให
อินเตอรล็อกทํางาน ใหพยายามเปดฝาหรือประตูขณะใชงานตามปกติ คอย ๆ เพิ่มแรงท่ีใชเปน 5 เทาของ
แรงเปดท่ีวัดได ซ่ึงตองไมนอยกวา 50 N  และไมเกิน 200 N ในชวงเวลา 5 s   

ใหทดสอบ 300 คร้ัง ท่ีอัตราประมาณ 6 คร้ังตอนาที 

หลังจากนั้น ใหเพิ่มแรงเปน 10 เทาของแรงเปดท่ีวัดไดกอนหนา ซ่ึงตองไมนอยกวา 50 N ฝาและประตูตอง
เปดไมได 

หมายเหตุ ไมตองคํานึงถึงความเสียหายที่มือจับ 

22.105 ตองใชเคร่ืองมือเทานั้นในการเขาถึงกลไกปลดล็อกทางกลใด ๆ ของประตูท่ีใสผาภายหลังเกิดความผิด
พรอง 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจ 

23. สายไฟฟาภายใน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 23. และขอตอไปนี้ 

23.101 ฉนวนและเปลือกของสายไฟฟาภายในสําหรับจายไฟฟา ใหวาลวแมเหล็กและสวนประกอบท่ีคลายกันท่ี
ประกอบรวมกับทอออนภายนอกสําหรับตอกับทอจายน้ําประธาน  ตองมีคุณลักษณะทางไฟฟาเทียบเทากับ
เปลือกพอลิไวนิลคลอไรดเบาของสายออนตาม มอก.11 (รหัสชนิด 60227 IEC 52) เปนอยางนอย 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบท่ีเหมาะสม 

24. สวนประกอบ 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 24.  และขอตอไปนี้ 

24.1.4 เพิ่มเติมขอความ : 

จํานวนวัฏจักรของการทํางานสําหรับอุปกรณต้ังโปรแกรมเทากับ 3 000 รอบ 

สําหรับอินเตอรล็อกของฝาหรือประตู  จํานวนวัฏจักรของการทํางานท่ีระบุใน IEC 60730-2-12 ขอ 6.10 
และขอ 6.11 ตองไมนอยกวา 6 000 รอบ  สําหรับเคร่ืองซักผาท่ีมีการอบผาดวย  จํานวนวัฏจักรของการ
ทํางานตํ่าสุดใหเพิ่มเปน 9 000 รอบ ถาอินเตอรล็อกทํางานมากกวา 1 คร้ังระหวางการทํางานตามปกติ 
จํานวนวัฏจักรของการทํางานตํ่าสุดตองเพ่ิมใหสอดคลองกัน 

24.101 คัตเอาตความรอนท่ีประกอบอยูในเคร่ืองซักผาเพื่อใหเปนไปตามขอ 19.4 ตองไมเปนแบบตั้งใหมเอง 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจ 
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25. การตอเขากับแหลงจายไฟฟาและสายออนภายนอก 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 25 

26. ขั้วตอสายสําหรับตัวนําภายนอก 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 26. 

27. การเตรียมการสําหรบัการตอลงดิน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 27. 

28. หมุดเกลียวและจุดตอ 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 28. 

29. ระยะหางในอากาศ ระยะหางตามผิวฉนวน และฉนวนตัน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 29. และขอตอไปนี้ 

29.2 เพิ่มเติมขอความ : 

สภาพแวดลอมจุลภาคเปนมลภาวะระดับ 3 และฉนวนตองมีคาดัชนีเปรียบเทียบการเกิดรอย (comparative 
tracking index value; CTI) ไมนอยกวา 250 ยกเวนในระหวางการใชงานเคร่ืองซักผาตามปกติ ท่ีฉนวนมี
การหุมหรืออยูในตําแหนงท่ีไมคอยมีโอกาสสัมผัสกับมลภาวะท่ีเกิดจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

− น้ําท่ีกล่ันตัวจากเคร่ืองซักผา 

− สารเคมี เชน ผงซักฟอก หรือน้ํายาปรับสภาพผา 

30. ความทนความรอนและไฟ 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 30.  และขอตอไปนี้ 

30.2 เพิ่มเติมขอความ : 

เคร่ืองซักผาท่ีมีอุปกรณต้ังโปรแกรมหรืออุปกรณต้ังเวลาใหใชขอ 30.2.3  สําหรับเคร่ืองซักผาอ่ืน ๆ ใหใช
ขอ 30.2.2 

31. ความตานทานการเปนสนิม 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 31. 

32. การแผรังสี ความเปนพิษ และอนัตรายท่ีคลายกัน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 32.  
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ภาคผนวก 

ใหเปนไปตามภาคผนวกตาง ๆ ของ มอก.1375  และภาคผนวกตอไปนี้ 
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ภาคผนวก ต. 
(ขอกําหนด) 

การประเมินซอฟตแวร 
ต.2.2.5  แกไขขอความ : 

วงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถต้ังโปรแกรมได  ท่ีมีฟงกชันซอฟตแวรท่ีมีวิธีควบคุมภาวะความผิดพรอง/
ความผิดพลาดตามท่ีระบุใน IEC 60335-1 Ed.5.0 Table R.1 หรือ Table R.2  การตรวจวัดความผิดพรอง/
ความผิดพลาด ตองเกิดข้ึนกอนท่ีจะเกิดความเสียหายตามขอ 19. ขอ 20.104 ขอ 20.105 และขอ 22.101  

ต.2.2.9  แกไขขอความ : 

ซอฟตแวรและฮารดแวรท่ีใชควบคุมเกี่ยวกับดานความปลอดภัย  ตองเร่ิมตนและส้ินสุดการทํางานกอนท่ี
จะเกิดความเสียหายตามขอ 19 ขอ 20.104 ขอ 20.105 และขอ 22.101 
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ภาคผนวก กก. 
(ขอกําหนด) 

ผงซักฟอกและสารชะลาง 
กก.1 ผงซักฟอก 

อาจใชผงซักฟอกตามท่ีระบุในขอแนะนําการใชงาน กรณีท่ีมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการทดสอบใหใช
ผงซักฟอกท่ีมีสวนประกอบดังนี้ 

สวนประกอบ 
อัตราสวนโดยมวล 

% 
โซเดียมแอลคิลเบนซีนซัลโฟเนตเชิงเสน (linear sodium alkyl benzene sulphonate)  

ที่มีคาความยาวเฉล่ียของโซแอลเคน (alkane chain) ที่ C11.5 

6.4 

เอทอกซิเลเทดทัลโลวแอลกอฮอล (ethoxylated tallow alcohol)                                 
(ที่มีคาเอทอกซิเลเทดที่ 14 EO) 

2.3 

สบูโซเดียม (sodium soap) ที่มีคาความยาวของโซคารบอนระหวาง 12 ถึง 16                

( C12-16) : 13% ถึง 26% และมีคาความยาวของโซคารบอนระหวาง 18 ถึง 20          

(C18-20) : 74% ถึง 87% 

2.8 

โซเดียมไทรพอลิฟอสเฟต (sodium tripolyphosphate) 35.0 

โซเดียมซิลิเกต โดยมีสัดสวน SiO2 : 76.75% และ Na2O : 23.25%                             

(sodium silicate (SiO2 : 76.75% and Na2O : 23.25%)) 

6.0 

แมกนีเซียมซิลิเกต (magnesium silicate) 1.5 
คารบอกซีเมทิลเซลลูโลส (carboxy methyl cellulose) 1.0 
เอทิลีนไดอะมีน เททระแอซีติก-โซเดียมซอลต                                       
(ethylenediamine tetraacetic-sodium-salt) 

0.2 

ออปทิคัลไวเทนเนอร (optical whitener) สําหรับผาฝายที่เปนแบบไดมอรโฟลิโนสติลบีน 
(dimorpholinostilbene type) 

0.2 

โซเดียมซัลเฟต (sodium sulphate) (เปนสารเสริมหรือเพ่ิม) 16.8 
นํ้า 7.8 
โซเดียมเพอรบอเรตเททระไฮเดรต (sodium perborate tetrahydrate) (แยกเติมตางหาก) 20.0 

หมายเหตุ สวนประกอบของผงซักฟอกตัดทอนมาจาก IEC 60456-1994 
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กก.2 สารชะลาง 

อาจใชสารชะลางท่ีมีขายท่ัวไป กรณีท่ีมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการทดสอบใหใชสารชะลางท่ีมีสวนประกอบ
ดังนี้ 

สวนประกอบ 
อัตราสวนโดยมวล 

% 
พลูราเเฟก LF 221 (plurafac LF 221) 1) 15.0 
คูมีนซัลโฟเนต (สารละลายที่มีเน้ือสาร 40 %)  11.5 
กรดซิตริกแอนไฮดรัส (anhydrous citric acid) 3.0 
นํ้าดีไอออไนซ (deionized water) 70.5 

สารชะลางท่ีมีสวนประกอบดังขางบนมีสมบัติดังตอไปนี้ 

− ความหนืด :  17 mPa•s 

− ความเปนกรด-ดาง :  2.2 (1 % ในน้ํา) 

หมายเหตุ สวนประกอบของสารชะลางตัดทอนมาจาก IEC 60436 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) พลูราเเฟก LF 221 คือช่ือทางการคาของผลิตภัณฑที่จัดจําหนายโดยบริษัท BASF  ขอมูลที่ใหน้ีเพ่ือความสะดวกในการ
ใชงานของผูใชมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี และไมไดบังคับใหใชผลิตภัณฑของบริษัทน้ี  
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ภาคผนวก ขข. 
(ขอกําหนด) 

การทดสอบการเส่ือมสภาพสําหรับชิ้นสวนอิลาสโตเมอร (elastomeric part) 
การทดสอบการเส่ือมสภาพสําหรับช้ินสวนอิลาสโตเมอร ทําโดยการวัดคาความแข็งและมวล กอนและหลังการจุม
ช้ินสวนดังกลาวในสารละลายของผงซักฟอกท่ีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 

ใชช้ินตัวอยางทดสอบอยางนอย 3 ช้ินของแตละสวนท่ีตองการทดสอบ ช้ินตัวอยางทดสอบและวิธีทดสอบให
เปนไปตามท่ีระบุใน ISO 1817 โดยมีการแกไขขอความดังตอไปนี้ 

4. ของเหลวที่ใชทดสอบ 

ของเหลวท่ีใชทดสอบเตรียมข้ึนโดยการละลายผงซักฟอกตามท่ีระบุในภาคผนวก กก. โดยมีสัดสวนผงซักฟอก 5 g
ตอน้ํากล่ันหนึ่งลิตร 

ตองระวังไมใหมวลทั้งหมดของช้ินตัวอยางทดสอบท่ีนํามาจุมลงในของเหลวท่ีใชทดสอบ มีคามากกวา 100 g ตอ
ปริมาณของเหลวหน่ึงลิตร  ของเหลวทดสอบตองทวมช้ินตัวอยางทดสอบ และพ้ืนผิวท้ังหมดของช้ินตัวอยาง
ทดสอบตองสัมผัสกับของเหลวท่ีใชทดสอบอยางอิสระ ระหวางการทดสอบช้ินตัวอยางทดสอบตองไมถูกแสง
โดยตรง หามนําช้ินตัวอยางทดสอบท่ีมีสวนประกอบตางกันจุมในของเหลวท่ีใชทดสอบชนิดเดียวกันในเวลา
เดียวกัน 

5. ชิ้นตัวอยางทดสอบ 

5.4 การปรับภาวะช้ินตัวอยางทดสอบ 

อุณหภูมิโดยรอบมีคา (23 ± 2)๐C และความช้ืนสัมพัทธมีคา (50 ± 5) % 

6. การจุมในของเหลวท่ีใชทดสอบ 

6.1 อุณหภูมิ 

ใหความรอนแกของเหลวท่ีใชทดสอบท่ีมีช้ินตัวอยางทดสอบจุมอยู จนมีอุณหภูมิ 5
075+  ๐C ภายในเวลา 1 h 

และคงอุณหภูมิไวท่ีคานี้ เปล่ียนของเหลวท่ีใชทดสอบทุก 24 h โดยใหความรอนในลักษณะเดียวกัน 

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเล่ียงไมใหของเหลวที่ใชทดสอบระเหยไป แนะนําใหใชระบบวงจรปด (closed-circuit system) หรือ
วิธีการท่ีคลายกันเพ่ือนําของเหลวที่ใชทดสอบกลับคืนมา 

6.2 ระยะเวลา 

จุมช้ินตัวอยางทดสอบในของเหลวท่ีใชทดสอบเปนเวลาทั้งหมด 1
048+  h 
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จากน้ันจุมช้ินตัวอยางทดสอบในของเหลวใหมท่ีมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิโดยรอบทันทีเปนเวลา 
(45 ± 15) min 

หลังจากนําช้ินตัวอยางทดสอบออกจากของเหลวท่ีใชทดสอบ ใหลางดวยน้ําเย็นท่ีมีอุณหภูมิ (15 ± 5)๐C 
แลวนํามาทําใหแหงดวยกระดาษซับ 

7. วิธีทดสอบ 

7.2 การเปล่ียนของมวล 

มวลของช้ินตัวอยางทดสอบหลังจุมในของเหลวท่ีใชทดสอบ ตองเพ่ิมข้ึนไมเกิน 10 % ของมวลกอนจุม 

7.6 การเปล่ียนของคาความแข็ง 

ใหทดสอบดวยการทดสอบจุลภาคสําหรับคาความแข็ง (micro-test for hardness) 

คาความแข็งของช้ินตัวอยางทดสอบตองไมเปล่ียนแปลงไปมากกวา 8 IRHD ผิวของช้ินตัวอยางทดสอบตอง
ไมเหนียว และไมปรากฏรอยราวท่ีมองเห็นดวยตาเปลา หรือความเส่ือมสภาพอ่ืน ๆ 
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ภาคผนวก คค. 
(ขอกําหนด) 

เคร่ืองซักผามีอุปกรณอิเล็กโทรไลตไมใชผงซักฟอก 
การแกไขดัดแปรในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  ใหใชกับเคร่ืองซักผาท่ีใชในท่ีอยูอาศัยและเคร่ืองใชไฟฟา
ท่ีมีลักษณะคลายกัน ท่ีมีกระบวนการอิเล็กโทรไลต (electrolytic process) ท่ีใชสารอิเล็กโทรไลตแทนการใช
ผงซักฟอกดวย  

หมายเหตุ  ขอที่เพ่ิมเติมและหมายเหตุในภาคผนวกน้ีเริ่มตนดวยหมายเลข 201 

2. เอกสารอางอิง 

เพิ่มเติมขอความ : 

มอก.2380 เลม 2(52) - 2552 การทดสอบทางสภาพแวดลอม เลม 2(52) การทดสอบ – การทดสอบ Kb : ละออง
น้ําเกลือ (สารละลายโซเดียมคลอไรด) เปนวัฏจักร 

IEC 60079 – 15 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 15 : Construction, test 
and marking of type of protection “n” electrical apparatus 

3. บทนิยาม 

3.1.9  เพิ่มเติมขอความ : 

การใชเคร่ืองซักผาท่ีเติมสารอิเล็กโทรไลตโดยผูใช ตองใชสารอิเล็กโทรไลตตามจํานวนและชนิดตามท่ี
ระบุในขอแนะนํา 

7. การทําเครือ่งหมายและฉลาก และขอแนะนํา 

7.12  เพิ่มเติมขอความ : 

ขอแนะนําสําหรับเคร่ืองซักผาท่ีเจตนาใหเติมสารอิเล็กโทรไลตโดยผูใช  ตองมีรายละเอียดของสาร
อิเล็กโทรไลตท่ีใชและขอความดังตอไปนี้ : 

เพื่อหลีกเล่ียงอันตราย ใหใชเฉพาะสารอิเล็กโทรไลตตามท่ีระบุ 

หมายเหตุ 201  รายละเอียดของสารอิเล็กโทรไลตที่ใช ใหระบุเปนช่ือเคมีทั่วไป (generic name) หรือรหัสผลิตภัณฑของ
ผูทํา 

7.12.1 เพิ่มเติมขอความ :  

ขอแนะนําในการติดต้ังเคร่ืองซักผาท่ีมีตัวทําความรอน ตองระบุวาใหติดต้ังเคร่ืองซักผาโดยมีระยะหาง
อยางนอย 200 mm ระหวางเปลือกหุมของเคร่ืองซักผากับแหลงกําเนิดความรอนภายนอก  
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15.   ความตานทานตอความช้ืน 

15.2  แทนยอหนาท่ีสามและยอหนาท่ีส่ีของการเปนไปตามขอกําหนดดวยขอความดังตอไปนี้ 

เคร่ืองซักผาท่ีทํางานในภาวะตามขอ 11. แตไมมีการโหลดผา เม่ือเติมน้ําถึงระดับน้ําสูงสุด วาลวน้ําเขายังคง
เปดตอไปจนน้ําลนถังซัก แลวปลอยใหน้ําลนตอไปเปนเวลา 15 min แลวจึงปดวาลว หรือจนกระทั่งน้ํา
หยุดการไหลเขาโดยอัตโนมัติดวยวิธีการอ่ืน 

15.101  ไมใชขอกําหนดนี้ 

19. การทํางานผิดปกติ 

19.201 ตองสรางเคร่ืองซักผาใหการเกิดฟองไมมีผลกระทบตอฉนวนทางไฟฟา 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้ โดยทําทันทีภายหลังทดสอบตามขอ 15.2 

ใหเติมผงซักฟอกท่ีมีองคประกอบตามท่ีระบุในภาคผนวก กก. ปริมาณผงซักฟอกจะเปน 2 เทาของปริมาณ
สารอิเล็กโทรไลตท่ีจําเปนสําหรับการซักปกติ  จากนั้นใหเคร่ืองซักผาทํางานในภาวะท่ีระบุในขอท่ี 11.     
แตทํางานเพียง 1 วัฏจักรสมบูรณ โดยใชโปรแกรมท่ีมีคาบการทํางานนานท่ีสุด 

ใหทดสอบความทนทานทางไฟฟาของเคร่ืองซักผาตามขอ 16.3 

22. การสราง 

22.6  แกไขขอความ : 

ใชสารละลายท่ีมีสีท่ีไดจากสวนของสารอิเล็กโทรไลตของน้ําซักแทนน้ําผสมสี  

22.17   เพิ่มเติมขอความ : 

ตัวค่ันท่ีเจตนาใหปองกันชองเปดของอุปกรณอิเล็กโทรไลตจากการปดกั้นดวยผนัง ตองยึดอยูกับท่ี เพื่อท่ี
ไมใหถอดจากดานนอกของเคร่ืองซักผาโดยใชมือ ไขควง หรือประแจเล่ือนได 

22.201  เคร่ืองซักผาท่ีมีอุปกรณอิเล็กโทรไลตซ่ึงประกอบดวย หองแคโทดและแอโนดหลายชุดท่ีแยกโดยตัวกั้นอิ
เล็กโทรไลต ตองสรางใหอุปกรณดังกลาวเปดสูบรรยากาศตลอดเวลาโดยผานชองเปดท่ีมีเสนผานศูนยกลาง
อยางนอย 5 mm หรือมีพื้นท่ี 20 mm2 ดวยความกวางอยางนอย 3 mm  ชองเปดตองอยูในตําแหนงท่ีไมปดกั้น
ในการใชงานตามปกติ 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจและโดยการวัด 

22.202 ระหวางการใชงานตามปกติของเคร่ืองซักผา ปฏิกิริยาเคมีในอุปกรณอิเล็กโทรไลตตองไมเกิดแกส
ไฮโดรเจนในปริมาณท่ีทําใหเกิดอันตรายในพ้ืนท่ีตอไปนี้ 
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− พื้นท่ีท่ีติดต้ังสวนประกอบทางไฟฟาท่ีเกิดการอารกและเกิดประกายไฟในระหวางการทํางานตามปกติ 
หรือการทํางานผิดปกติ เวนแตสวนประกอบเหลานี้จะไดรับการทดสอบ และผลทดสอบอยางนอย
เปนไปตาม IEC 60079-15 สําหรับแกสกลุม IIC หรือ 

− พื้นท่ีท่ีพื้นผิวมีอุณหภูมิเกิน 460๐C ระหวางการทํางานตามปกติหรือการทํางานผิดปกติ และอาจทําให
สัมผัสกับแกสไฮโดรเจนท่ีถูกปลอยออกมา 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจ การวัดอุณหภูมิของพ้ืนผิวท่ีเกี่ยวของในระหวางการทํางาน
ตามปกติและท่ีผิดปกติ และโดยการทดสอบตอไปนี้ 

ใหเคร่ืองซักผาทํางาน 1 วัฏจักรในภาวะการทํางานตามปกติ 

วัดความเขมขนของแกสไฮโดรเจนในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่อง สําหรับ 1 วัฏจักรการซัก ต้ังแตเร่ิมตน
ทดสอบจนส้ินสุดวัฏจักร นําความเขมขนของแกสไฮโดรเจนต้ังตนท่ีวัดกอนการทดสอบไปหักลบออกจาก
ความเขมขนสูงสุดท่ีวัดไดระหวางการทดสอบ 

คาท่ีไดตองไมเกิน 50 % ของขีดจํากัดลางการเกิดเปลวไฟ (lower flammability limit, LFL) ของไฮโดรเจน 

หมายเหตุ 1  ขีดจํากัดลางการเกิดเปลวไฟของไฮโดรเจน คือ 4 % โดยปริมาตรตอปริมาตร ของอากาศ 

หมายเหตุ 2 เครื่องมือวัดที่ใชสําหรับเฝาตรวจความเขมขนแกส เชน เครื่องมือวัดที่ใชวิธีการตรวจรูดวยแสงอินฟราเรด 
ควรมีการตอบสนองที่เร็ว โดยปกติใชเวลา 2 s ถึง 3 s และไมควรทําใหผลการทดสอบคลาดเคลื่อน 

หมายเหตุ 3  ถาใชวิธีแกสโครมาโทรกราฟ การชักตัวอยางแกสในพ้ืนที่กักเก็บควรมีอัตราไมเกิน 2 mm ในทุก ๆ 30 s 

หมายเหตุ 4  เครื่องมือวัดอื่น ๆ ไมหามที่จะนํามาใช หากเคร่ืองมือน้ันไมทําใหผลทดสอบคลาดเคล่ือน 

22.203  ในระหวางการใชงานตามปกติของเคร่ืองซักผา ปฏิกิริยาเคมีในอุปกรณอิเล็กโทรไลตตองไมทําใหน้ําซัก
เปนสาเหตุของการเกิดการกัดกรอนอันเนื่องมาจากคาความเปนกรด-ดางของน้ําซัก 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการทดสอบหมอกเกลือ (salt mist test) ตาม มอก.2380 เลม 2(52) ท่ี
ความเขมงวดระดับ 2  คาความเปนกรดดางของสารละลายท่ีใชตองมีคาโดยประมาณเทากับคาของน้ําซักท่ี
วัดไดระหวางการใชงานตามปกติของเคร่ืองซักผา 

กอนการทดสอบ ทําใหเปลือกหุมท่ีมีการเคลือบเกิดรอยขีดขวนโดยใชหมุดเหล็กกลาแข็ง มีปลายรูปกรวยมี
มุมยอด 40๐  ท่ีปลายหมุดมนกลมมีรัศมี 0.25 mm ± 0.02 mm   ใหแรงกับหมุดโดยมีแรงตามแกนเปน 10 N 
± 0.5 N จับหมุดใหเอียงเปนมุม 80๐ ถึง 85๐ กับแนวระดับ และขีดโดยการลากหมุดไปตามพ้ืนผิวท่ีเคลือบ
ดวยความเร็วประมาณ 20 mm/s ทําใหเกิดรอยขีด 5 รอย  แตละรอยหางกันไมนอยกวา 5 mm และไมนอย
กวา 5 mm จากขอบ 
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ภายหลังการทดสอบ  เคร่ืองซักผาตองไมเ ส่ือมลงเกินกวาเกณฑท่ีกําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมนี้ ตามรายละเอียดในขอ 8. และขอ 27. วัสดุเคลือบผิวตองไมแตกและตองไมหลุดจากพ้ืนผิว 

29. ระยะหางในอากาศ ระยะหางตามผิวฉนวน และฉนวนตัน 

29.2   แกไขขอความ : 

ในขีดนําท่ีสองของขอเพิ่มเติมขอความ ใหแทนคํา “ผงซักฟอก” ดวย “สารอิเล็กโทรไลต” 

32. การแผรังสี ความเปนพิษ และอนัตรายท่ีคลายกัน 

เพิ่มเติมขอความ : 

ความเขมขนของแกสโอโซนท่ีเกิดข้ึนโดยปฏิกิริยาเคมีในอุปกรณอิเล็กโทรไลต ตองไมมากเกินไป 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทดสอบดังตอไปนี้ ใหทําในหองท่ีไมมีชองเปดท่ีมีมิติ 2.5 m × 3.5 m × 3.0 m โดย
ผนังปดดวยแผนพอลิเอทิลีน 

ใหรักษาอุณหภูมิหองท่ีประมาณ 25๐C และความชื้นสัมพัทธ 50 % โดยใหเคร่ืองซักผาอยูในตําแหนงตาม
ขอแนะนํา และจากนั้นใหทํางาน 1 วัฏจักรในภาวะการทํางานตามปกติ 

หลอดชักตัวอยางแกสโอโซนอยูในตําแหนง 10 mm จากชองปากทางออกของแกสตามท่ีระบุในขอ 22.201 นํา
ความเขมขนของแกสโอโซนต้ังตนท่ีวัดกอนการทดสอบไปหักลบออกจากความเขมขนสูงสุดท่ีวัดไดระหวางการ
ทดสอบ 

ปริมาณของแกสโอโซนในหองตองไมเกิน 5×10-6  % 

ภาคผนวก ขข. 

แกไขขอความ : 

ใชสารอิเล็กโทรไลตในน้ําซักท่ีไดในภาวะของขอ 11. แทนการใชสารละลายท่ีมีผงซักฟอก  
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ภาคผนวก งง. 
(ขอแนะนํา) 

เคร่ืองซักผาท่ีมีอุปกรณรีดน้าํดวยกําลังไฟฟา 
ใหใชการแกไขดัดแปรดังตอไปนี้ในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี กับเครื่องซักผาท่ีใชในท่ีอยูอาศัยและท่ีมี
ลักษณะคลายกันท่ีมีอุปกรณรีดน้ําดวยกําลังไฟฟา 

หมายเหตุ  ขอที่เพ่ิมเติมและหมายเหตุในภาคผนวกน้ีเริ่มตนดวยหมายเลข 201 

7. การทําเครื่องหมายและฉลาก และขอแนะนํา 

7.1    เพิ่มเติมขอความ : 

กลไกปลดล็อกดานความปลอดภัยของอุปกรณรีดน้ําดวยกําลังไฟฟาตองทําเคร่ืองหมายเพื่อแสดงวิธีการ
ทํางาน เวนแตวิธีการทํางานของเคร่ืองซักผาทําใหผูใชตองทํางานอยางตอเนื่อง 

หมายเหตุ 201  การทําเคร่ืองหมายน้ีอาจแสดงอยูใกลกลไก 

7.12  เพิ่มเติมขอความ : 

ขอแนะนําสําหรับเคร่ืองซักผาท่ีมีอุปกรณรีดน้ําดวยกําลังไฟฟา ตองแสดงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดขณะ
อุปกรณรีดน้ําทํางานและตองระบุดังนี้ 

− ตองปลดหรือปดสวิตชอุปกรณรีดน้ําเม่ือไมใชงาน 

− หามเด็กใชงานเคร่ืองซักผา 

11. การเกิดความรอน 

11.7 เพิ่มเติมขอความ : 

ใหเคร่ืองซักผาทํางาน 3 วัฏจักร โดยมีคาบพักการทํางาน 4 min ระหวางวัฏจักร แตละวัฏจักรประกอบดวย
การซักตามดวยการรีดน้ํา 

ในทุกคร้ังของการรีดน้ําท่ีมีระยะเวลา 8 min ใหโหลดอุปกรณรีดน้ําโดยการใสแผนบอรดผานลูกกล้ิงนาที
ละ 1 คร้ัง ปรับความดันลูกกล้ิงไปท่ีคาสูงสุด แผนบอรดมีความหนาประมาณ 20 mm และยาว  800 mm มี
ความกวางอยางนอยเทากับ 3 ใน 4 ของความยาวประสิทธิผลของลูกกล้ิง แผนบอรดมีลักษณะสอบลงท่ี
ปลายท้ัง 2 ขางอยางสมํ่าเสมอจนมีความหนาประมาณ 3 mm ตลอดระยะ 200 mm 

19. การทํางานผิดปกติ 

19.7  เพิ่มเติมขอความ : 

ใหล็อกช้ินสวนท่ีเคล่ือนท่ีไดของอุปกรณรีดน้ํา ถึงแมวาจะมีแทงขัด (trip bar) ปองกันการหมุนของลูกกล้ิง 
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20. เสถียรภาพและอันตรายทางกล 

เพิ่มเติมดังตอไปนี้ : 

20.201  ตองสรางอุปกรณรีดน้ําดวยกําลังไฟฟา ใหรักษาแรงกดระหวางลูกกล้ิงไดโดยผูใช เวนแตมีการปลดดาน
ความปลอดภัยท่ีเขาถึงไดงาย หรือการปองกันอ่ืน ๆ 

กลไกปลดล็อกตองทํางานสะดวกโดยไมมีช้ินสวนใด ๆ กระเด็นออกมาอยางรุนแรง และตองคลายแรงกด
บนลูกกล้ิงทันที ลูกกล้ิงตองแยกจากกันอยางนอย 45 mm ท่ีปลายท้ัง 2 ดาน หรืออยางนอย 25 mm ท่ีปลาย
ดานหนึ่ง และ 75 mm ท่ีปลายอีกดานหนึ่ง 

บุคคลท่ียืนในตําแหนงการทํางานปกติใด ๆ ท่ีสัมพันธกับอุปกรณรีดน้ําตองทําใหอุปกรณปลดล็อกดาน
ความปลอดภัยทํางานได ถึงแมวานิ้วของท้ัง 2 มือติดอยูระหวางลูกกล้ิง 

ตองสรางอุปกรณรีดน้ําดวยกําลังไฟฟาใหปองกันนิ้วถูกหนีบระหวางลูกกล้ิงกับโครงยึด 

อุปกรณรีดน้ําดวยกําลังไฟฟาตองควบคุมโดยสวิตชท่ีเขาถึงไดสะดวก 

หมายเหตุ  สวิตชควบคุมเครื่องซักผาอาจควบคุมอุปกรณรีดนํ้าดวย 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจ การวัด การทดสอบดวยมือ และการทดสอบดังตอไปนี้ 

ใหปรับแรงกดระหวางลูกกล้ิงไปท่ีคาสูงสุด สอดแผนบอรดท่ีกลาวไวในขอ 11.7 ระหวางลูกกล้ิงท้ังสอง 
หยุดอุปกรณรีดน้ําเม่ือแผนบอรดผานไปประมาณครึ่งแผน ปรับแรงกดทีละนอยจนตัวปลดล็อกดานความ
ปลอดภัยทํางาน ตัวปลดล็อกตองทํางานกอนท่ีแรงจะมีคาเกิน 70 N  

 

 




