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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตายาง เตาปง และเคร่ืองทําอาหารเคล่ือนยายไดท่ีคลายกัน  เฉพาะดานความ
ปลอดภัยนี้ ไดประกาศใชคร้ังแรกเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมความปลอดภัยของเคร่ืองใชไฟฟาสําหรับใช
ในท่ีอยูอาศัยและงานท่ีมีลักษณะคลายกัน ขอกําหนดเฉพาะสําหรับเคร่ืองปงขนมปง เคร่ืองยาง เคร่ืองอบ และ
เคร่ืองใชไฟฟาท่ีมีลักษณะคลายกัน มาตรฐานเลขท่ี มอก.1641-2541 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 
117  ตอนท่ี 78ง วันท่ี 28 กันยายน พุทธศักราช 2543 ตอมาไดพิจารณาเห็นสมควรแกไขปรับปรุงเพื่อใหทันสมัยและ
เปนไปตามเอกสารอางอิงฉบับลาสุด จึงไดแกไขปรับปรุงโดยการยกเลิกมาตรฐานเดิม และกําหนดมาตรฐานน้ีข้ึน 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใหใชรวมกับขอกําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมความปลอดภัยของ
เครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานที่มีลักษณะคลายกัน ขอกําหนดทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.1375 
โดยขอกําหนดจะระบุวา “เพิ่มเติมขอความ” “แกไขขอความ” หรือ “แทนขอความ” ซ่ึงเปนการเพิ่มเติมขอความ 
แกไขขอความ หรือแทนขอความของรายละเอียดตาง ๆ ท่ีกําหนดไวใน มอก.1375 เพื่อใหขอกําหนดตางๆ สมบูรณ
มีความเหมาะสมท่ีจะใชกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเตายาง เตาปง และเครื่องทําอาหารเคล่ือนยายไดท่ีคลายกัน 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดข้ึนโดยรับ 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) โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

— เพิ่มเติมเอกสารอางอิงในขอ 2. โดยอางอิง มอก.ของไทยท่ีสมนัยกับ IEC แทนการอาง IEC 
— ดัดแปลงเนื้อหาในขอ 3. ถึงขอ 32. และภาคผนวก โดยการอางอิง มอก.1375 แทนมาตรฐาน IEC 

60335-1 
— หมายเลขของขอ รูป ตาราง และหมายเหต ุ ซ่ึงมีตัวเลขเร่ิมจาก 101 เปนหมายเลขของขอ รูป ตาราง 

และหมายเหต ุ ท่ีเพิ่มเติมจาก มอก.1375 
— ดัดแปลงเนื้อหาในขอ 6. โดยจําแนกประเภทของเตายาง เตาปง และเคร่ืองทําอาหารเคล่ือนยายได

ท่ีคลายกัน  เฉพาะดานความปลอดภัย   เปนประเภท  I   ประเภท  II   หรือประเภท  III  
— ขอ 8.1.1  ขอ 21.1 และขอ 29.3 ใชการอางอิงโพรบทดสอบ ใหเปนไปตามรูปท่ี 201 และรูปท่ี 202  

แทนการอาง IEC 61032   สําหรับโพรบทดสอบ 41 และโพรบทดสอบ B  ตามลําดับ 
— เพิ่มเติมรูปท่ี 201 โพรบทดสอบ 41 และรูปท่ี 202 โพรบทดสอบ B 

 
 

 

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนี้แลว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ฉบับท่ี 4093 ( พ.ศ. 2552 ) 
ออกตามความในพระราชบญัญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511 
เร่ือง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ความปลอดภยัของเคร่ืองใชไฟฟาสําหรับใชในท่ีอยูอาศยัและงานท่ีมีลักษณะคลายกัน 

ขอกําหนดเฉพาะสําหรับเคร่ืองปงขนมปง เคร่ืองยาง เคร่ืองอบ และเคร่ืองใชไฟฟาท่ีมีลักษณะคลายกัน 

และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตายาง เตาปง และเคร่ืองทําอาหารเคล่ือนยายไดท่ีคลายกัน 

เฉพาะดานความปลอดภัย 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเคร่ืองใชไฟฟา

สําหรับ ใชในท่ีอยูอาศัยและงานที่มีลักษณะคลายกัน ขอกําหนดเฉพาะสําหรับเคร่ืองปงขนมปง เคร่ืองยาง 

เคร่ืองอบ และเคร่ืองใชไฟฟาท่ีมีลักษณะคลายกัน มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1641-2541 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับท่ี  2704   

(พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เร่ือง กําหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเคร่ืองใชไฟฟาสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและงานท่ีมีลักษณะ

คลายกัน  ขอกําหนดเฉพาะสําหรับเคร่ืองปงขนมปง เคร่ืองยาง เคร่ืองอบ และเคร่ืองใชไฟฟาท่ีมีลักษณะคลายกัน  

ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตายาง เตาปง 

และเคร่ืองทําอาหารเคล่ือนยายไดท่ีคลายกัน  เฉพาะดานความปลอดภัย  มาตรฐานเลขท่ี  มอก. 1641-2552 

ข้ึนใหม ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศนี้ 

ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2552 

 ชาญชัย  ชัยรุงเรือง 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เตายาง เตาปง

และเครื่องทําอาหารเคลือ่นยายไดทีค่ลายกัน

เฉพาะดานความปลอดภัย

1. ขอบขาย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดคุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัยของเครื่องทําอาหาร
เคล่ือนยายไดสําหรับใชในครัวเรือนทีใ่ชทําอาหาร เชน  การอบ  การปง และการยาง ทีม่แีรงดนัไฟฟาทีก่ําหนด
ไมเกิน 250 โวลต

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)
ตัวอยางแสดงในรูปท่ี 101

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนีเ้กีย่วของกับอนัตรายทีอ่าจเกิดจากเครือ่งใชซึง่ทุกคนเผชิญทัง้ภายในและ
รอบๆ ที่อยูอาศยั  โดยทั่วไปมาตรฐานนีไ้มไดคํานึงถึง

- การใชงานเครือ่งใชโดยเดก็เลก็หรือบคุคลทุพพลภาพท่ีไมไดรับการดแูล
- การเลนเครื่องใชโดยเดก็เล็ก
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มอก. 1641-2552

หมายเหตุ 102 ขอควรพิจารณามีดังตอไปนี้
- เครื่องใชที่มีเจตนาใหใชในยานพาหนะ บนเรือ หรือบนเครื่องบิน อาจจําเปนตองมีขอกําหนดเพิ่มเติม
- ขอกําหนดเพิ่มเติมท่ีระบุโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน การไฟฟา และองคกรที่คลายกัน
หมายเหตุ 103 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง
- ความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟา สําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานที่มีลักษณะคลายกัน ขอกําหนดเฉพาะสําหรับเตาหุงตม

ชนิดใชประจําที่ แผนรองกระทะ เตาอบ และเครื่องใชไฟฟาที่มีลักษณะคลายกัน (มอก.1913)
- ความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟา สําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานที่มีลักษณะคลายกัน ขอกําหนดเฉพาะสําหรับ

แผนอุนภาชนะใสอาหาร และเครื่องใชไฟฟาที่มีลักษณะคลายกัน (มอก.1775)
- กระทะไฟฟา  เฉพาะดานความปลอดภัย (มอก.1509)
- เตาไมโครเวฟสําหรับใชในที่อยูอาศัย เฉพาะดานความปลอดภัย (มอก.1773)
- ความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟา สําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานที่มีลักษณะคลายกัน  ขอกําหนดเฉพาะสําหรับ

เครื่องบารบีคิวนอกอาคาร (มอก.1876)
- เครื่องใชไฟฟาที่มีเจตนาใหใชสําหรับการเตรียมอาหารเชิงพาณิชย
- เครื่องใชไฟฟาเคลื่อนยายไดที่มีเจตนาใหใชในสถานที่มีภาวะพิเศษ เชน บรรยากาศท่ีอาจกอใหเกิดการกัดกรอนหรือ

การระเบิด (ฝุน ไอ หรือกาซ)

2. เอกสารอางอิง

ใหเปนไปตามขอกําหนดใน มอก.1375  ขอ 2. และเพิ่มเติมตอไปนี้

มอก.2380 เลม 2(52) การทดสอบทางสภาวะแวดลอม เลม 2(52) การทดสอบ Kb : ละอองน้าํเกลือ(สารละลาย
โซเดียมคลอไรด) เปนวฏัจกัร

มอก.635 สแีละเครือ่งหมายเพือ่ความปลอดภยั

3. บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 3. ยกเวน
ขอตอไปนี้

3.1.9 แทนขอความ :

การทาํงานตามปกต ิ (normal operation) หมายถงึ  การทํางานของเครือ่งใชไฟฟาตามทีร่ะบไุวในขอตอไปนี้

หมายเหตุ 101 เครื่องใชซึ่งไมไดกลาวถึง   แตทําหนาที่หนึ่งในหลาย ๆ หนาท่ีตามที่ระบุไวใหทํางานสําหรับหนาที่นั้น
เทาท่ีจะทําได

3.1.9.101 เตาปงขนมปง ใหใสแผนขนมปงขาวจาํนวนสงูสดุตามทีร่ะบไุวในขอแนะนํา  และใหทาํงานเปนวฏัจกัร
แตละวัฏจักรประกอบดวยชวงเวลาการทํางานและชวงเวลาพัก ขนมปงเปนขนมปง ที่ผลิตมาแลว
ประมาณ 24 ชัว่โมงและมมีติปิระมาณ 100 มลิลเิมตร ด 100 มลิลเิมตร ด 10 มลิลิเมตร มชีวงเวลาพกั
30 วินาที หรือชวงเวลาต่ําสุดที่จําเปนสําหรับการตั้งใหมของตัวควบคุม  แลวแตคาใดจะมากกวา
เอาแผนขนมปงออกแลวใสแผนใหมในระหวางชวงเวลาพกั ชวงเวลาการทาํงานหาไดโดยการปรบัตัง้ตวั
ควบคมุเพือ่ใหขนมปงมสีนี้าํตาลทอง สาํหรับเตาปงขนมปงทีไ่มมตีวัควบคมุ ชวงเวลาการทํางานแตละ
ชวงเวลาจะสิน้สดุทนัททีีส่ขีองขนมปงกลายเปนสนี้าํตาลทอง
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เตาปงขนมปงทีม่อีปุกรณสําหรบัใหความรอนขนมปงกอน ใหใสขนมปงกอนจาํนวนสงูสดุตามท่ีระบใุน
ขอแนะนาํ  ใหเตาปงขนมปงทาํงานเปนวฏัจกัร แตละวฏัจกัรประกอบดวยชวงเวลาการทํางานตามดวย
ชวงเวลาพัก 30 วินาที เมื่อขนมปงถูกกลับดานหรือเอาออกแลวใสกอนใหมแทน ปรับตัวควบคุม
ตามขอแนะนํา  ถาไมมีขอแนะนํา  ใหปรับตัวควบคุมใหอยูทีก่ารทํางานการปง

อปุกรณหนบีปงแซนดวิช ใหใสแซนดวชิอนัหนึง่หรือมากกวาซึง่วางไวทีต่ําแหนงตามขอแนะนําเพือ่
ใหเกิดผลเลวที่สุด แซนดวิชแตละอันประกอบดวยขนมปงขาวสองแผนที่ใสเนยแข็ง (cheese)
ทีเ่หมาะสมแผนเดยีวทีม่พีืน้ทีเ่ทากบั แผนขนมปงและมคีวามหนาประมาณ 5 มลิลเิมตร ตอมาใหเตาปง
ทํางานเปนวฏัจกัรตามขอแนะนํา แตละวฏัจกัรประกอบดวยชวงเวลาทํางานตามดวยชวงเวลาพกั 30
วินาที  หรือชวงเวลาต่ําสุดท่ีตองการสําหรับการตัง้ใหมของตัวควบคุม  แลวแตคาใดจะมากกวา

หมายเหตุ เนยแข็งผานกรรมวิธีหรือเนยแข็งอ่ืนซึ่งละลายงายเมื่อใหความรอน  ถือวาเหมาะสม

3.1.9.102 เตายางแบบหมุน ใหทํางานโดยมีโหลดอยูบนเหล็กเสียบหมุน ดังแสดงในรูปที่ 102

3.1.9.103 เครื่องทําวาฟเฟลที่มีเทอรมอสแตต  ใหทํางานโดยการปรับเทอรมอสแตตไปที่การปรับตั้งสูงสุด
เครือ่งทําวาฟเฟลอืน่ใหทาํงานในลกัษณะทีร่กัษาอณุหภมูทิีศ่นูยกลางของพืน้ผวิใหความรอนไวที ่210
องศาเซลเซียส  15 องศาเซลเซียส โดยการสวิตชแหลงจายไฟฟา

3.1.9.104 เตาอบ ใหทํางานโดยปดประตเูตา   เตาอบทีม่เีทอรมอสแตตใหทาํงานในลกัษณะทีร่กัษาอณุหภมูเิฉล่ีย
ที่จุดศูนยกลางของชองเตาไวที่ 240 องศาเซลเซียส  4 องศาเซลเซียส หรือคาที่ไดเมื่อปรับตั้ง
เทอรมอสแตตไวที่อุณหภูมิสูงสุดถาผลการรักษาอุณหภูมิไวไดคาต่ํากวา สวนเตาอบอื่นใหทํางาน
ในลักษณะที่รักษาอุณหภูมิท่ีศูนยกลางของชองเตาไวที่ 240 องศาเซลเซียส  15 องศาเซลเซียส
ถาจําเปนใหทําโดยการสวติชแหลงจายไฟฟา

3.1.9.105 เตายางมีฝาปด ใหทํางานโดยปดฝาเตา คงอุณหภูมิเฉลี่ยที่ศูนยกลางของภาชนะไวที่  240
องศาเซลเซียส  4 องศาเซลเซียส ถาจําเปน  โดยการสวิตชแหลงจายไฟฟา

3.1.9.106 เตายางใชรงัสคีวามรอน   และเตายางแบบหมนุ  ใหทาํงานโดยการปรบัตัง้ตวัควบคมุตามขอแนะนํา
หรอืถาขอแนะนาํไมไดระบไุวใหปรบัตัง้ตวัควบคมุไปทีก่ารตัง้คาสงูสดุ   ใหเปดประตหูรอืฝา  เวนแตระบุ
ไวเปนอยางอืน่ในขอแนะนํา

เตายางแบบสัมผัสที่มีเทอรมอสแตต  ใหทํางานโดยการปรับตั้งเทอรมอสแตตไปทีก่ารตั้งคาสูงสุด
เตายางแบบสัมผัสอื่นใหทํางานโดยคงอุณหภูมิศูนยกลางของพื้นผิวใหความรอนไวที่  275
องศาเซลเซียส  4 องศาเซลเซยีส โดยการสวิตชแหลงจายไฟฟา

เตายางราเคลต็ต  ใหทํางานโดยปดประตหูรอืฝา  เวนแตระบไุวในขอแนะนําเปนอยางอืน่  ปรบัตัง้ตวั
ควบคมุตามขอแนะนํา กระทะอยูในตําแหนงหรือนําออกไป แลวแตลกัษณะใดจะใหผลเลวกวา

3.1.9.107 เตาบารบีควิ  ใหทํางานโดยทีว่างอาหารอยูในตําแหนงต่ําสดุ   ปรับตัง้ตวัควบคมุไปทีก่ารตัง้คาสงูสดุ
ฝาครอบหรือสิ่งกําบงัใด ๆ  อยูในตําแหนงทีเ่ปนไปตามขอแนะนํา

หมายเหตุ ใหเตาบารบีคิวทํางานโดยไมใชน้ํา แมวาจะแนะนําใหใชน้ําก็ตาม
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3.1.9.108 เตาแผนความรอน  นอกเหนือจากเตาแผนความรอนจากการเหนี่ยวนํา  ใหทํางานโดยมีภาชนะ
กนเรยีบทีบ่รรจนุ้าํ  ทําดวยอะลมูเินยีมคณุภาพเชงิพาณชิยไมขดัมนั(unpolished commercial quality
aluminium) ภาชนะท่ีเหมาะสมระบุไวในรปูที ่103 ปรับตัง้ตัวควบคมุไปที่การตัง้คาสูงสุดจนกระทัง่
น้ําเดอืดแลวปรับใหเดือดตอไปเรื่อย ๆ    เติมน้ําเพือ่รักษาระดบัในระหวางการตม

หมายเหตุ 1 ใหวางฝาในตําแหนงที่ไอน้ําไมมีผลตอการทดสอบ

เตาแผนความรอนจากการเหนีย่วนาํ ใหทํางานโดยมีภาชนะอยูดวยดงัทีร่ะบุไวในรปูที ่104 โดยใส
น้ํามันทําอาหาร ปรับตั้งตัวควบคุมไปท่ีการตั้งคาสูงสุดจนกระท่ังอุณหภูมิของน้ํามันถึง 180 องศา
เซลเซยีส  4 องศาเซลเซยีส แลวปรบัเพือ่รกัษาอณุหภมูนิีไ้ว วดัอณุหภมูขิองน้าํมนั ณ ตําแหนงเหนอื
ศนูยกลางของกนภาชนะประมาณ 1 เซนติเมตร

สาํหรบัเตาแผนความรอนทัง้หมด  เสนผานศนูยกลางของกนภาชนะใหใชเทากบัเสนผานศนูยกลางของ
บรเิวณหงุตมโดยประมาณและปรมิาณของของเหลวเปนไปตามท่ีระบุไวในตารางที่ 101 วางภาชนะ
ใหอยูทีศู่นยกลางของบรเิวณหุงตม

ตารางที ่101  ปริมาณของของเหลวในภาชนะ
(ขอ 3.1.9.108)

หมายเหตุ 2 ถาทําเครื่องหมายบริเวณหุงตมไวหลายที่บนเตาแผนความรอน เตาหนึ่ง ใหใชบริเวณที่ใหผล
เลวที่สุดสําหรับการทดสอบ

หมายเหตุ 3 สําหรับบริเวณหุงตมแบบไมเปนวงกลม ภาชนะที่กนไมกลมขนาดเล็กท่ีสุดที่ใชจะตองปกคลุม
บริเวณหุงตมเทาท่ีเปนไปได ขอบเตาและภาชนะอื่นใหนํามาคิดดวย ใหกําหนดปริมาณของเหลว
บนพื้นฐานของเสนผานศูนยกลางรองของบริเวณหุงตมดวย

เสนผานศูนยกลางของบริเวณหุงตม

mm

ปริมาณของน้ําหรือน้ํามัน

l

ไมเกิน 110 0.6

เกิน 110 แตไมเกิน 145 1.0

เกิน 145 แตไมเกิน  180 1.5

เกิน 180 แตไมเกิน 220 2.0

เกิน 220 แตไมเกิน  300 3.0
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3.1.9.109 เตายางราเคลต็ต  ใหทาํงานโดยปรบัตวัควบคมุตามขอแนะนาํ  หรอืถาขอแนะนาํไมไดระบไุวใหปรบัตวั
ควบคมุไปทีก่ารตัง้คาสงูสดุ

3.1.9.110 เครือ่งอบแหงอาหาร  ใหทํางานในลักษณะวางเปลา

3.1.9.111 เครื่องทาํขนมปง  ใหทํางานโดยใชวัฏจักรท่ีใหผลเลวทีสุ่ด  และสวนผสมตามทีร่ะบุในขอแนะนํา

หมายเหตุ วัฏจักรท่ีใหผลเลวที่สุด อาจเปนรูปแบบซึ่งยอมใหตัวทําความรอนและมอเตอรสําหรับนวดทํางาน
พรอมกัน

3.101 เตาปงขนมปง (toaster) หมายถงึ  เครือ่งใชไฟฟาที่มีเจตนาใหใชปงแผนขนมปงโดยรังสีความรอน

3.102 เครือ่งทาํวาฟเฟล (waffle iron) หมายถงึ  เครือ่งใชไฟฟาทีม่เีตาแผนความรอนตดิบานพบั 2 แผน ซึง่ทําเปน
แบบพมิพเพือ่ใสน้ําแปง (batter)

3.103 เตาอบ (oven) หมายถึง  เครือ่งใชไฟฟาทีม่ีชองใหความรอนที่มปีระตแูละสรางในลักษณะทีอ่าหารที่บรรจุ
อยูในภาชนะสามารถวางบนชัน้วางได 

3.104 เตายางมฝีาปด (roaster) หมายถงึ เครือ่งใชไฟฟาทีม่ภีาชนะใหความรอนทีม่ฝีาและสรางในลกัษณะทีส่ามารถ
วางอาหารในภาชนะ

3.105 เตายางแบบหมุน (rotary grill) หมายถึง เครื่องใชไฟฟาท่ีมีตัวทําความรอนมีแสงเห็นได และมีเหล็ก
เสยีบอาหารทีห่มุนได

หมายเหตุ เตายางแบบหมุน  เรียกกันวา  เตาโรทิสเซอรี

3.106 เตายางใชรังสีความรอน (radiant grill) หมายถึง  เครื่องใชไฟฟาท่ีมีตัวทําความรอนมีแสงเห็นได และที่
รองรับซ่ึงสามารถวางอาหารได

หมายเหตุ เตายางใชรังสีความรอนอาจวางในชอง ซึ่งมีหรือไมมีประตูก็ได

3.107 เตายางแบบสมัผสั (contact grill) หมายถงึ  เครือ่งใชไฟฟาทีม่พีืน้ผวิใหความรอนทีว่างอาหารได   หรอือาจมี
พืน้ผวิใหความรอนทีส่องเพือ่ครอบอาหาร

หมายเหตุ เตายางแบบสัมผัสท่ีมีพื้นผิวใหความรอนชั้นเดียว  เรียกกันวา  เตายาง

3.108 อปุกรณหนบีปงแซนดวชิ (sandwich - toasting attachment) หมายถงึ อปุกรณประกอบทีใ่ชกบัเตาปงขนมปง
สําหรบัปงแซนดวชิ

3.109 เตายางราเคลต็ต (raclett grill)  หมายถงึ  เครือ่งใชไฟฟาสําหรับละลายเนยแขง็แผนทีว่างในกระทะเลก็ๆ
ทีต่ําแหนงใตตวัทําความรอน

หมายเหตุ เตายางราเคล็ตตอาจมีพื้นผิวที่ใชเชนเดียวกับเตายาง

3.110 เครือ่งใชราเคลต็ต (raclett appliance)  หมายถงึ  เตายางใชรงัสคีวามรอนสาํหรบัละลายพืน้ผวิของชิน้เนยแขง็
ขนาดใหญ

3.111 เตาบารบคีิว (barbecue) หมายถึง  เตายางใชรังสีความรอนทีม่ีตวัทําความรอนตัง้อยูใตทีว่างอาหาร
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3.112 เตาแผนความรอน (hotplate)  หมายถึง  เครือ่งใชไฟฟาทีม่ีหนวยใหความรอนหนึง่หนวยหรอืมากกวานัน้
ซึง่สามารถวางภาชนะสําหรับจดุประสงคในการทําอาหาร

หมายเหตุ เตาแผนความรอนจะไมมีท่ีอบหรือที่ยางรวมดวย

3.113 เตาแผนความรอนจากการเหนีย่วนาํ (induction hotplate) หมายถงึ เตาแผนความรอนทีส่ามารถใหความรอน
กับภาชนะโลหะอยางนอย 1 ใบ โดยวธิีการกระแสไฟฟาไหลวน

หมายเหตุ กระแสไฟฟาไหลวนที่กนภาชนะเกิดขึ้นโดยการเหนี่ยวนําจากสนามแมเหล็กไฟฟาของขดลวดไฟฟา

3.114 เครือ่งทําอาหาร (cooker)  หมายถึง  เครื่องใชไฟฟาทีม่ีเตาแผนความรอนและเตาอบ

หมายเหตุ เครื่องทําอาหารอาจมีเตายางดวย

3.115 เครื่องอบแหงอาหาร (food dehydrator) หมายถึง  เคร่ืองใชไฟฟาท่ีใชลมรอนเพื่อดึงน้ําออกจากอาหาร

หมายเหตุ เครื่องอบแหงอาหารอาจมีพัดลม

3.116 หนวยใหความรอน (heating unit) หมายถึง  สวนของเครื่องใชไฟฟาท่ีมีหนาที่ทําอาหาร หรืออุนอาหาร
ตามท่ีตองการโดยอิสระ

3.117 บริเวณหุงตม (cooking zone) หมายถึง  บริเวณที่ทําเครื่องหมายไวบนเตาแผนความรอนที่ใชวางภาชนะ
เพือ่ใหความรอนอาหาร

3.118 การควบคมุโดยสมัผสั (touch control) หมายถงึ การควบคมุทีก่ระตุนโดยใชนิว้สมัผสัหรือกดเบา ๆ   ซึง่พืน้ที่
สัมผัสจะเคลือ่นที่เพยีงเล็กนอยหรือไมเคลือ่นที่

3.119 เครือ่งทาํขนมปง (breadmaker) หมายถงึ  เครือ่งใชไฟฟาทีม่เีจตนาใหใชสาํหรบัการทาํขนมปงทีป่ระกอบดวย
ชองกัน้ ใหความรอ นทีม่สีวนนวดแปงโด(dough)ดวย

4. ขอกําหนดทั่วไป

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 4.

5. ภาวะทั่วไปสําหรับการทดสอบ

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 5. ยกเวนขอตอไปนี้

5.2 เพิม่เติมขอความ:

หมายเหตุ 101 หากมีการทดสอบตามขอ 15.101 ตองใชตัวอยางเพิ่มเติม 3 ชุดตัวอยาง

5.3 เพิม่เติมขอความ:

หากปรากฏชดัจากโครงสรางของเครือ่งใชไฟฟาเมือ่ทดสอบตามหนาทีก่ารใชงานหนาทีใ่ดหนาทีห่นึง่ จะกอให
เกิดผลที่ดกีวาหนาที่อ่ืน  ไมตองทดสอบหนาที่ดังกลาว

5.6 เพิ่มเติมขอความ :

ถาหนาที่การทําอาหารมีตั้งแต 2 หนาที่ขึน้ไปที่สามารถทํางานพรอมกนัได   ใหทดสอบพรอมกัน
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5.101 เตาแผนความรอนจากการเหนี่ ยวนําใหทํางานตามที่ ระบุ ในเครื่ องใช ไฟฟาทํางานดวยมอเตอร
สวนเครื่องใชไฟฟาอ่ืน ใหทดสอบตามท่ีระบุในเครื่องใชไฟฟาทําความรอน   ถึงแมวาจะมีมอเตอรเปน
องคประกอบ

6. การจําแนกประเภท

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 6. ยกเวนขอตอไปนี้

6.1 แกไขขอความ :

เครื่องใชแบงประเภทตามความสามารถในการปองกันช็อกไฟฟาเปน 3 ประเภท คือ ประเภท I ประเภท II
หรือประเภท III

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิ และโดยการทดสอบทีเ่กีย่วของ

6.2 เพิ่มเติมขอความ :

เครื่องใชท่ีมีเจตนาใหใชนอกอาคารอยางนอยตองเปน IPX4

7. การทําเคร่ืองหมายและฉลาก และขอแนะนํา

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 7. ยกเวนขอตอไปนี้

7.1 เพิ่มเติมขอความ :

ตองทาํเครือ่งหมายกําลงัไฟฟาเขาทีก่าํหนด หรอืกระแสไฟฟาทีก่าํหนดของเตาแผนความรอนจากการเหนีย่วนํา

เครือ่งใชท่ีมีเจตนาใหจุมบางสวนในน้ําเพื่อทําความสะอาดตองทําเครือ่งหมายระดบัสูงสุดท่ีสามารถจุมในน้ํา
ไดและใหมีขอความดงัตอไปนี้

หามจุมเลยระดบันี้

กรณเีครือ่งทาํอาหาร เตาอบเคลือ่นยายได และเตายางแบบหมนุทีม่พีืน้ผวิโลหะแตะตองถงึได ทีม่ใิชพืน้ผวิทาํงาน
มอีุณหภมูเิพิม่ขึน้เกนิ 90 เคลวนิ ระหวางการทดสอบตามขอ 11  เครือ่งใชตองทําเครือ่งหมายดวยสัญลกัษณ

       (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 :

ขอแนะนําสําหรับเครื่องใชที่มีเตาเสียบเครื่องใช และที่มีเจตนาใหใชจุมบางสวนหรือทั้งหมดในน้ําเพื่อ
ทําความสะอาด ตองมขีอความท่ีระบวุาเครือ่งใชตองถอดเตารบัตอออกกอนทําความสะอาดเคร่ืองใช และตอง
ระบุวาตองทําเตาเสียบเครื่องใชใหแหงกอนใชเครื่องใชอีกคร้ัง

ขอแนะนําสําหรบัเครือ่งใชที่มีเจตนาใหใชกับเตารบัตอทีม่ีเทอรมอสแตต ตองมีขอความระบุวาตองใชเฉพาะ
เตารบัตอท่ีเหมาะสมเทานัน้

ขอแนะนําสําหรับเคร่ืองใชท่ีมเีจตนาใหใชนอกอาคาร  ตองมีขอความดงัตอไปนี้

- เครือ่งใชเหมาะสําหรับใชนอกอาคาร
- ควรตรวจสายออนปอนกําลงัไฟฟาอยางสมํ่าเสมอเพือ่ดสูิง่บงบอกความเสียหาย  และถาสายออนเสียหาย

ตองไมใชเคร่ืองใชนั้น
- ตองปอนไฟฟาใหแกเครือ่งใชผานเครือ่งตดัวงจรใชกระแสเหลอื(residual current device)ทีใ่ชกระแสเหลอืที่

กําหนดไมเกิน 30 มิลลิแอมแปร
- ใหตอเครือ่งใชกับเตารับท่ีมีขัว้สัมผสัลงดนิ (สําหรับเครือ่งใชไฟฟาประเภท I)

ขอแนะนําของเครื่องใชท่ีมีสวนที่แตะตองถึงได ที่มิใชพ้ืนผิวทํางาน ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 90 เคลวิน ระหวาง
การทดสอบตามขอ 11 ตองมีขอความดังตอไปนี้

อุณหภูมิของพื้นผวิที่แตะตองถึงอาจสูงเมือ่เครือ่งใชกําลังทํางาน

กรณีที่สัญลักษณ       (สัญญลักษณ 5041 (DB:2000-10) ของ IEC 60417) ใชทําเครื่องหมายบน
เครือ่งใช  ขอแนะนําตองมขีอความทีแ่สดงวาพื้นผิวอาจจะรอนระหวางการใช

ขอแนะนําตองมีขอความท่ีแสดงวาเครื่องใชไมมีเจตนาใหทํางานดวยตัวตั้งเวลาภายนอกหรือระบบควบคุม
ระยะไกลแยกตางหาก

ขอแนะนําตองรวมถึงรายละเอียดของการทําความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร สําหรับเตาปงขนมปง
ตองรวมถึงรายละเอียดการนําเศษขนมปงออก หากสามารถทําได

ขอแนะนําของเตาปงขนมปงตองมขีอความดงัตอไปนี้

ขนมปงอาจจะลุกไหม   ดังนั้นตองไมใชเตาปงขนมปงใกลหรืออยูใตวัสดุติดไฟได เชน มาน

ขอแนะนําของเตาบารบคีวิตองมขีอความดงัตอไปนี้

คําเตือน : หามใชถานหรือเชือ้เพลิงเผาไหมไดที่คลายกันกับเครือ่งใชนี้

ขอแนะนําสําหรับเตาบารบีควิทีม่ีเจตนาใหใชกบัน้ํา ตองระบุปริมาณน้ําสงูสดุทีจ่ะตองใชในเครือ่งใช

ขอแนะนําของเตาแผนความรอนที่มีพื้นผิวปองกันสวนที่มีไฟฟาที่เปนแกว-เซรามิกหรือวัสดุที่คลายกัน
ตองมขีอความดงัตอไปนี้

คําเตอืน : ในกรณีท่ีพืน้ผิวแตกราว ใหปดสวิตชเคร่ืองใชเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดช็อกไฟฟา
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ขอแนะนําสําหรับเตาแผนความรอนจากการเหนีย่วนําตองมขีอความดงัตอไปนี้

วัตถุโลหะ เชน มีด สอม ชอน และฝา  ไมควรวางบนเตาแผนความรอน เนื่องจากจะรอนได

ขอแนะนําสําหรบัเคร่ืองทําขนมปงตองระบปุริมาณสูงสดุของแปงและสารขึน้ฟู(raising agent)ท่ีใช

7.14 เพิ่มเติมขอความ :

ความสูงของสามเหล่ียมท่ีใชกับสัญลักษณ         (สัญญลักษณ 5041 (DB:2000-10) ของ IEC 60417)
ตองไมนอยกวา 12 มิลลิเมตร

7.15 เพิ่มเติมขอความ :

เครือ่งหมายที่ระบุสําหรบัพื้นผวิรอนตองมองเห็นได เมือ่เครือ่งใชมีการใชงานตามปกติ

8. การปองกันการเขาถึงสวนที่มีไฟฟา

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 8. ยกเวนขอตอไปนี้

8.1.1 เพิ่มเติมขอความ :

เตาปงขนมปงที่มีถาดรองเศษขนมปง ไมตองใชนิ้วทดสอบกดผานชองเปดของถาดรองเขาสูสวนที่มีไฟฟา
ทีถ่กูตดัวงจรโดยการทาํงานของสวติชสองขัว้ อยางไรกต็ามตองไมสมัผสัสวนทีม่ไีฟฟานีด้วยโพรบทดสอบ 41
ตามรูปที่ 201

9. การเริ่มเดินเคร่ืองใชไฟฟาทํางานดวยมอเตอร

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.1375

10. กําลังไฟฟาเขาและกระแสไฟฟา

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 10. ยกเวนขอตอไปนี้

10.1 เพิ่มเติมขอความ :

ใหวดักําลงัไฟฟาเขาของเตาแผนความรอนจากการเหนีย่วนําแยกตางหาก

10.2  เพิ่มเติมขอความ :

ใหวดักระแสไฟฟาของเตาแผนความรอนจากการเหนีย่วนําแยกตางหาก

11. การเกิดความรอน

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 11. ยกเวนขอตอไปนี้

11.1 เพิ่มเติมขอความ :

การเปนไปตามขอกําหนดสําหรบัเตาปงขนมปงใหตรวจสอบโดยการทดสอบตามขอ 11.101
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11.2 เพิ่มเติมขอความ :

เตายางใชรงัสคีวามรอนและเตายางราเคล็ตตซึง่ใสอาหารเขาทางดานหนา  เตายางแบบหมุน เตาอบ เครือ่งทํา
ขนมปง เครือ่งทําอาหาร และเตาแผนความรอน  ใหวางใหดานหลงัชดิผนงัดานใดดานหนึง่เทาที ่จะเปนไปได
ของมุมทดสอบและหางจากผนังอื่น  เครื่องใชอื่นใหวางหางจากผนัง

11.3 เพิ่มเติมขอความ :

หมายเหตุ101 ถาสนามแมเหล็กของเตาแผนความรอนจากการเหนี่ยวนํามีอิทธพิลสูงเกินคาด ตอผลการทดสอบสามารถ
หาอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนโดยใชตัวตานทานแพลทีนัมซึ่งเปนลวดตอบิดหรือวิธีการท่ีเทียบเทา

11.4 เพิ่มเติมขอความ :

ถาขีดจํากัดอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นเกินคาที่กําหนด ในเครื่องใชไฟฟาที่มีมอเตอร หมอแปลงไฟฟา หรือวงจร
อเิลก็ทรอนกิส และกาํลงัไฟฟาเขาต่าํกวากาํลงัไฟฟาเขาทีก่าํหนด ใหทดสอบซ้าํโดยปอนดวยแรงดนัไฟฟา 1.06
เทาของแรงดนัไฟฟาทีก่ําหนด

11.7 แทนขอความ :

เครื่องทําขนมปง ใหทํางาน 1 วัฏจักร

เตาปงขนมปง ใหทํางานเปนเวลา 15 นาที  นอกจากวาเตาปงขนมปงสรางใหปงขนมปงเพียงแผนเดียว
ใหทดสอบตอไปเปนเวลา  5 นาท ี  ดวยขนมปงแผนหนึง่ใสไวในตําแหนงทีใ่หผลเลวทีสุ่ด

เตาปงขนมปงที่มีอุปกรณสําหรับทําความรอนขนมปงกอนใหทํางาน  5 วัฏจกัร

เตาปงขนมปงท่ีมีอุปกรณหนีบปงแซนดวิช ใหทดสอบการทํางาน  5 วัฏจักร และใหทดสอบการทํางาน 1
วฏัจกัร  โดยทีม่ีแซนดวชิอยูดวยในลกัษณะทีใ่หผลเลวทีส่ดุ

เตายางใชรงัสคีวามรอน ใหทาํงานเปนเวลา 30 นาท ี ดวยชวงเวลาสงูสดุระบไุวในขอแนะนําหรอืชวงเวลาสงูสดุ
ทีต่วัตัง้เวลาใหมไีด แลวแตคาใดจะมากกวา

เตาอบ เตายางมีฝาปด และเตายางแบบหมุน ใหทํางานจนกระท่ังถึงภาวะคงตัว  แตไมนานกวา 60 นาที
ถา เตายางแบบหมุนมีตวัตัง้เวลา  ใหปรบัตัง้ตวัตัง้เวลาใหมใหมากเทาท่ีจําเปนจนถงึภาวะคงตวั

เตายางแบบสมัผสัทีม่เีทอรมอสแตตใหทํางานจนถงึภาวะคงตวั  สวนเตายางแบบสมัผสัอ่ืนใหทํางานเปนเวลา
30 นาที หลังจากจุดศูนยกลางของพื้นผิวใหความรอนมีอุณหภูมิถึง 275 องศาเซลเซียส

เครื่องทําวาฟเฟลใหทํางานจนถึงภาวะคงตัว แตไมนานกวา 30 นาที หลังจากท่ีจุดศูนยกลางของพื้นผิวให
ความรอนมีอุณหภูมิถึง  210 องศาเซลเซียส

เตายางราเคลต็ต  เตาบารบคีิว และเครื่องอบแหงอาหาร ใหทํางานจนถึงภาวะคงตัว

เตาแผนความรอนจากการเหนี่ยวนํา ใหทํางานเปนเวลา 30 นาท ี เตาแผนความรอนอื่นใหทํางานเปนเวลา
60 นาที
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เครือ่งทําอาหารท่ีมหีนวยใหความรอนหลายหนวยทีส่ามารถใหพลงังานในขณะเดยีวกนั ใหทดสอบพรอมกนั
โดยเปดสวติชหนวยใหความรอนตามระยะเวลาทีร่ะบุ

หมายเหตุ101 ถาเครื่องใชที่มีหัวขอการทดสอบที่เก่ียวของมากกวาหนึ่งหัวขอ ใหทําเครื่องใชเย็นลงจนถึงอุณหภูมิ หอง
กอนการทดสอบในแตละหัวขอ

11.8 แกไขขอความ :

สําหรับเตายางใชรังสคีวามรอน เตายางแบบหมุน เตายางราเคลต็ต เตาแผนความรอน และเครือ่งทําอาหาร
ใหใชอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นของผนังของมุมทดสอบไมเกิน  75 เคลวิน

เพิม่เติมขอความ:

ในกรณทีีเ่ตารบัตอมเีทอรมอสแตต ขดีจํากดัอณุหภมูทิีเ่พิม่ขึน้ของขาเตาเสยีบเคร่ืองใชไมตองนาํมาพจิารณา

ขดีจํากัดอุณหภูมทิีเ่พิม่ขึน้ของมอเตอร หมอแปลงไฟฟา และสวนประกอบของวงจรอเิลก็ทรอนกิส   รวมถงึ
สวนตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากสวนเหลานี้ อาจสูงเกินไดเมื่อเครื่องใชทํางานที่ 1.15 เทาของ
กําลงัไฟฟาเขาทีก่ําหนด

เนยแขง็ทีใ่ชกบัอปุกรณหนบีปงแซนดวชิตองไมไหลเขาไปในเครือ่งทีส่ามารถทําใหเกดิอนัตรายได เชน ทําให
ระยะหางในอากาศ หรือระยะหางตามผิวฉนวนลดลงต่ํากวาคาทีร่ะบุในขอ 29.

11.101 เตาปงขนมปงที่สอดแผนขนมปงผานทางดานบนใหทํางานเปน 3 วัฏจักร ภายใตการทํางานตามปกติ
ทีก่ําลงัไฟฟาเขาทีก่ําหนด

อณุหภมูทิีเ่พิม่ขึน้ของพืน้ผวิทีแ่ตะตองถงึของดานทีเ่ปนโลหะทีร่ะดบัความสงูต่าํกวา 25 มลิลเิมตรจากพืน้ผวิ
ดานบน ตองไมเกิน 90 เคลวิน

หมายเหตุ ไมระบุขีดจํากัดอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนสําหรับพื้นผิวอื่น

12. (วาง)

ไมมขีอความ

13. กระแสไฟฟารั่วและความทนทางไฟฟาที่อุณหภูมิทํางาน

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 13. ยกเวนขอตอไปนี้

13.1 เพิ่มเติมขอความ :

กรณทีี่เตาอบมีที่ยางในตวั   ใหเตาอบทํางานหรือท่ียางทํางาน  แลวแตลกัษณะใดจะใหผลเลวกวา

13.2 เพิ่มเติมขอความ :

กรณีที่มีโลหะตอลงดินระหวางสวนที่มีไฟฟากับพ้ืนผวิที่เปนแกว-เซรามิกหรือวัสดุที่คลายกันของเตาแผน
ความรอน  ใหวดักระแสไฟฟารัว่ระหวางสวนทีม่ไีฟฟากบัภาชนะแตละใบทีต่อกบัโลหะตอลงดนิหมนุเวยีนกนัไป
กระแสไฟฟารัว่นีต้องไมเกนิ 0.75 มลิลิแอมแปร ถาไมมีโลหะตอลงดนิใหวดักระแสไฟฟารัว่ระหวางสวนท่ีมี
ไฟฟากับภาชนะแตละใบหมุนเวียนกนัไป กระแสไฟฟารัว่นีต้องไมเกนิ 0.25 มลิลิแอมแปร
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13.3 เพิ่มเติมขอความ :

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

14. แรงดันไฟฟาเกินชั่วครู

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 14.

15. ความตานทานตอความชื้น

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 15. ยกเวนขอตอไปนี้

15.2 เพิ่มเติมขอความ :

เตาอบ ใหเทสารละลายโซเดียมคลอไรด 0.5 ลิตร ที่มีความเขมขนประมาณรอยละ 1  ลงบนพื้นผิวลางของ
เตาอบอยางสมํ่าเสมอ

ใหเตาแผนความรอนและเครื่องทําอาหารอยูในตําแหนงที่พื้นผิวดานบนอยูในแนวระดับ วางภาชนะที่มี
เสนผานศูนยกลาง ใหญที่สุดดังรูปท่ี 103 ซึ่งไมเกินเสนผานศูนยกลางของบริเวณหุงตม  ใหอยูที่ตําแหนง
จดุศนูยกลางเหนือบรเิวณหงุตม   เตมิสารละลายโซเดียมคลอไรดทีม่คีวามเขมขนประมาณรอยละ 1 จนเตม็
ภาชนะ เทสารละลายอยางสมํ่าเสมอตอไปอีกเปนปริมาณ 0.5 ลิตร  เขาไปในภาชนะภายในเวลา  15 วนิาที
ทาํการทดสอบกบับรเิวณหงุตมแตละบรเิวณหมนุเวยีนกนัไป  หลงัจากเอาสารละลายทีต่กคางออกจากเครือ่งใช
แลว

กรณทีีต่วัทาํความรอนของเตาแผนความรอนมตีวัควบคมุความรอน  ใหเทสารละลายโซเดยีมคลอไรด    ปรมิาณ
0.02 ลิตร ลงบนบริเวณหงุตมจนสารละลายไหลผานไปบนตัวควบคุม  ตอจากนัน้ใหวางภาชนะบนบริเวณ
หุงตม เพื่อใหกดทับสวนเคลือ่นที่

เตาแผนความรอนทีม่ชีองเปดระบายอากาศในพืน้ผวิใหความรอน  ใหเทสารละลายโซเดยีมคลอไรด ปรมิาณ
0.2 ลิตร อยางสมํ่าเสมอผานกรวยที่มีเสนผานศูนยกลางของทางออกประมาณ 8 มิลลิเมตร ลงบนชองเปด
ระบายอากาศ ใหกรวยอยูในตําแหนงเหนือทางออกประมาณ 200 มิลลิเมตร ในแนวดิ่งเหนือพื้นผิวให
ความรอน ใหกรวยอยูทีต่ําแหนงเหนอืชองเปดระบายอากาศจนกระทัง่สารละลายเขาไปในเครือ่งใชในลกัษณะ
ทีใ่หผลเลวทีส่ดุ

หมายเหตุ101 ถามีการปองกันชองเปด  ใหกรวยอยูในตําแหนงซึ่งสารละลายจะตกลงบนพื้นผิวใหความรอนและอยูใกล
ชองเปดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
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เคร่ืองใชอื่นที่มีตัวทําความรอนซึง่ถกูวางทับดวยภาชนะในการใชงานปกติ การทดสอบการหกของของเหลว
ใหทําโดยการเทสารละลายโซเดียมคลอไรดอยางสม่ําเสมอลงบนพื้นผิวใหความรอนเปนเวลา 1 นาที
ใชสารละลายปริมาณ 0.1 ลิตรตอ  100 ตารางเซนติเมตรของพื้นผวิใหความรอน

ไมตองทดสอบการหกของของเหลวกับเตายางมีฝาปด

15.101 เครือ่งใชทีม่เีจตนาใหจุมบางสวนหรอืท้ังหมดในน้าํเพือ่ทําความสะอาด  ตองมกีารปองกนัผลทีเ่กดิจากของ
การจุมอยางเพยีงพอ

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังตอไปนี้ ซึง่ทํากับเครื่องใชเพิ่มเตมิอีก 3 เครื่อง

ใหเครื่องใชทํางานภายใตการทํางานตามปกติที่  1.15 เทาของกําลังไฟฟาเขาที่กําหนดจนกระทั่ง
เทอรมอสแตตทํางานเปนครั้งแรก  เครื่องใชท่ีไมมีเทอรมอสแตตใหทํางานจนถึงภาวะคงตัว  ตัดวงจร
เครื่องใชจากแหลงจาย โดยถอดเตารับตอของเครื่องใชออก  ตอมาใหจุมเครื่องใชใหมดิลงในสารละลาย
โซเดียมคลอไรดประมาณรอยละ 1 ทีม่อีุณหภูมริะหวาง  10 องศาเซลเซยีส ถึง 25 องศาเซลเซียส  ยกเวน
เครื่องใชท่ีทําเครื่องหมายระดับการจุมสูงสุด  ใหจุมลึกกวาระดับสูงสุด  5 เซนติเมตร

หลัง 1 ชั่วโมง ใหนําเครื่องใชออกจากสารละลายโซเดียมคลอไรด  ทําใหแหง แลวทดสอบตามขอ 16.2

หมายเหตุ ควรระมัดระวังเพื่อใหมั่นใจวาความชื้นทั้งหมดถูกนําออกไปจากฉนวนรอบขาของเตาเสียบเครื่องใช

ใหทดสอบซ้าํอกี 4 ครัง้  หลังจากนัน้ตองผานการทดสอบความทนทางไฟฟาตามขอ 16.3 โดยแรงดนัไฟฟา
ที่ใชเปนไปตามท่ีระบุใน มอก.1375 ตารางที่ 4

เครื่องใชท่ีมีกระแสไฟฟาร่ัวสูงสุดหลังการจุมครั้งท่ี  5  ใหรื้อออกตรวจซึ่งตองไมมีรองรอยของของเหลว
บนฉนวนซึง่อาจมผีลทําใหระยะหางในอากาศ และระยะหางตามผวิฉนวนลดลงต่ํากวาทีร่ะบไุวในขอ 29

เครื่องใช 2 เครื่องที่เหลือใหทํางานภายใตการทํางานตามปกติเปนเวลา 240 ชั่วโมง ที่ 1.15 เทาของ
กําลังไฟฟาเขาที่กําหนด  หลังชวงเวลานีใ้หตัดวงจรเครือ่งใชออกจากแหลงจายและจุมอีกครัง้เปนเวลา 1
ชัว่โมง ตอจากนัน้ทาํใหแหงและทดสอบความทนทางไฟฟาตามขอ 16.3  โดยแรงดนัไฟฟาทีใ่ชเปนไปตามที่
ระบุใน มอก.1375  ตารางที่ 4

การตรวจสอบตองแสดงใหเห็นวาไมมีรองรอยของของเหลวบนฉนวนซึ่งอาจมีผลทําใหระยะหางใน
อากาศ และระยะหางตามผิวฉนวนลดลงต่ํากวาที่ระบุไวใน มอก.1375 ขอ 29.

16. กระแสไฟฟารั่วและความทนทางไฟฟา

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 16. ยกเวนขอตอไปนี้

16.1 เพิ่มเติมขอความ :

สําหรบัเตาแผนความรอน ใหทดสอบโดยใชภาชนะตามทีร่ะบสุําหรบัการทํางานตามปกตวิางบนบรเิวณหงุตม
แตละบรเิวณ
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16.2 เพิ่มเติมขอความ :

กรณีที่มีโลหะตอลงดินระหวางสวนที่มีไฟฟากับพื้นผิวที่เปนแกว-เซรามิกหรือวัสดุของเตาแผนความรอน
ทีค่ลายกนั  ใหวดักระแสไฟฟารัว่ระหวางสวนทีม่ไีฟฟากบัภาชนะแตละใบทีต่อกบัโลหะตอลงดนิหมนุเวยีนกนัไป
กระแสไฟฟารั่วนี้ตองไมเกิน 0.75 มิลลิแอมแปร   ถาไมมีโลหะตอลงดินใหวัดกระแสไฟฟารั่วระหวางสวน
ทีม่ไีฟฟากับภาชนะแตละใบหมุนเวียนกนัไป กระแสไฟฟารัว่นีต้องไมเกนิ 0.25 มลิลิแอมแปร

16.3 เพิ่มเติมขอความ :

กรณีที่มีโลหะตอลงดินระหวางสวนที่มีไฟฟากับพื้นผิวที่ เปนแกว-เซรามิกหรือวัสดุที่คลายกันของ
เตาแผนความรอน ใหปอนแรงดันไฟฟาทดสอบ 1 250 โวลต เขาระหวางสวนที่มีไฟฟากับภาชนะทั้งหมด
ทีต่อกบัโลหะลงดนิ ถาไมมโีลหะตอลงดนิ ใหปอนแรงดนัไฟฟาทดสอบ 3 000 โวลต เขาระหวางสวนทีม่ไีฟฟา
กบัภาชนะ

17. การปองกันโหลดเกินของหมอแปลงไฟฟา และวงจรไฟฟาที่เกี่ยวของ

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 17.

18. ความทนทาน

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.1375

19. การทํางานผิดปกติ

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 19. ยกเวนขอตอไปนี้

19.1 เพิ่มเติมขอความ :

ใหทดสอบตาม มอก.1375 ขอ 19.4 และขอ 19.5 กับ

- เคร่ืองทําขนมปง
- เตายางแบบสมัผสั
- เครื่องอบแหงอาหาร
- เครื่องใชดังตอไปนี้   ถาเครื่องใชมีตัวตั้งเวลาหรือถาขอแนะนําของเครื่องใชระบุการทํางานสําหรับ

การทําอาหารที่มากกวา 1 ชั่วโมง
 เตาอบ
 เตายางมฝีาปด
 เตาแผนความรอน
 เครื่องทําอาหาร
 เตายางแบบหมุน
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ใหทดสอบเตาปงขนมปงตามขอ 19.101 และขอ 19.102

ใหทดสอบเตาแผนความรอนจากการเหนี่ยวนําตามขอ 19.103  และขอ 19.104

19.2 เพิ่มเติมขอความ :

เตายางใชรังสีความรอนและเตายางราเคล็ตตที่ใสอาหารทางดานหนา เตายางแบบหมุน เตาอบ เตาแผน
ความรอน และเครือ่งทําอาหาร ใหวางใกลกบัผนงัของมมุทดสอบเทาทีจ่ะเปนไปได

ใหทดสอบเครื่องใชในลักษณะวางเปลา  โดยเปดหรือปดฝาและประตู  แลวแตลักษณะใดจะใหผลเลวกวา
ชิน้สวนถอดไดใหอยูในตําแหนงหรือถอดออก แลวแตลกัษณะใดจะใหผลเลวกวา

เตาแผนความรอน ใหทํางานโดยไมมภีาชนะและทํางานโดยปรบัตัง้ตวัควบคมุไปทีก่ารตัง้คาสงูสดุ

เตาแผนความรอนจากการเหนี่ยวนํา ใหทํางานภายใตเงื่อนไขของ มอก.1375 ขอ 11 แตภาชนะวางเปลา
แลวปรบัตัง้ตวัควบคมุไปทีก่ารตัง้คาสงูสดุ

เครือ่งทําอาหารใหทดสอบโดยหนวยใหความรอนทีอ่ยูในภาวะทีใ่หผลเลวทีส่ดุเทานัน้  แลวปรบัตัง้ตวัควบคมุ
ไปที่การตั้งคาสูงสุด อยางไรก็ตามใหเตาอบทํางาน ถาเตาอบไมมีหลอดแสดงสถานะที่แสดงวาเตาอบเปด
สวติช(switched on) ใหปรบัตัง้ตวัควบคุมไปทีก่ารตัง้คาสงูสดุ

หมายเหตุ101 หลอดไฟฟาท่ีใชสําหรับใหความสวางกับเตาอบ ซึ่งมองเห็นไดผานทางประตูและสวิตชปดเปด อัตโนมัติ
ของเตาอบ  ใหพิจารณาเปนหลอดไฟแสดงสถานะ

19.4 เพิ่มเติมขอความ :

ตัดวงจรพัดลมหมุนเวียนอากาศของเคร่ืองอบแหงอาหาร

19.8 ไมใชขอกาํหนดขอนี้

19.10 ไมใชขอกาํหนดขอนี้

19.13 เพิ่มเติมขอความ :

ระหวางการทดสอบขอ 19.102  ไมตองคํานึงถึงเปลวไฟหรือควันจากขนมปง

อุณหภูมิที่เพิม่ขึน้ของขดลวดของเตาแผนความรอนจากการเหนีย่วนําตองไมเกนิคาทีร่ะบุใน มอก.1375
ขอ 19.7

ใหทดสอบความทนทางไฟฟาของเตาแผนความรอนจากการเหนีย่วนําทนัท ีหลังจากท่ีปดสวิตชเครือ่งใช 

19.101 ใหเตาปงขนมปงทํางาน 6 วฏัจกัร  ทีก่ําลงัไฟฟาเขาทีก่ําหนดภายใตการทํางานตามปกต ิ โดยไมใสขนมปง
ตอจากนั้นปลอยใหเครือ่งใชเย็นลงจนถึงอุณหภูมหิองโดยประมาณ

ใหทําการทดสอบ 500  ครั้ง

กลไกตองทํางานเปนทีน่าพงึพอใจและไมมกีารวาบไฟ การตอวงจรไฟฟาตองไมหลวมและเคร่ืองใชตองทน
การทดสอบความทนทางไฟฟาตามขอ 16.3
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หมายเหตุ 1 อาจใชการระบายความรอน
หมายเหตุ 2 โหลดจําลองอาจจําเปนเพื่อใหกลไกทํางานได
หมายเหตุ 3 ไมใชขอ 19.13

19.102 เตาปงขนมปงทีใ่สขนมปงทีร่ะบสุําหรบัการทํางานตามปกต ิใหทํางานทีก่ําลงัไฟฟาเขาทีก่ําหนด ใหกลไกขบั
ขนมปง (ejector mechanism) ไมทํางานและยงัคงจายไฟไปยังตวัทําความรอนหลงัจากทีต่ัวตัง้เวลาทํางาน
เปนวฏัจกัรอยางสมบรูณ การทดสอบจะสิน้สดุหลงัจากท่ีไฟทีล่กุไหมมอดลง หลงัจากนัน้ใหเอาเศษขนมปง
ออกจากเตาปงขนมปง

19.103 ใหปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนดใหแกเตาแผนความรอนจากการเหนี่ยวนําและทํางานโดยใชจานเหล็ก
วางบนศนูยกลางของบรเิวณหงุตม  โดยจานเหลก็มีความหนา 6 มลิลเิมตร และมเีสนผานศนูยกลางเลก็ทีส่ดุ
โดยปดเศษขึน้ไปเปนจํานวนเตม็ในหนวยเซนตเิมตร ซึง่เคร่ืองใชทํางานได 

19.104 ใหปอนแรงดนัไฟฟาทีก่ําหนดใหแกเตาแผนความรอนจากการเหนีย่วนําและทํางานภายใตการทํางานปกติ
ใหลัดวงจรตวัควบคมุท่ีจํากัดอุณหภูมิในระหวางการทดสอบขอ 11

หมายเหตุ หากตัวควบคุมท่ีรวมอยูในเครื่องใชมีมากกวา 1 ตัว  ใหทําการลัดวงจรทีละตัว

อุณหภูมทิี่เพิ่มขึน้ของน้ํามันตองไมเกิน 270 เคลวิน

20. เสถียรภาพและอันตรายทางกล

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 20. ยกเวนขอตอไปนี้

20.101 เตาอบทีม่ปีระตโูดยทีบ่านพบัแนวระดบัอยูทีข่อบต่าํสดุและทีซ่ึง่โหลดวางอยูไดอยางมัน่คงเพยีงพอ

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดงันี้

ใหวางเตาอบบนพื้นผิวแนวระดับโดยเปดประตูและวางมวลน้ําหนัก 3.5 กิโลกรัม ลงบนศูนยกลางเชิง
เรขาคณติของประตู

หมายเหตุ อาจใชถุงทรายเปนโหลด

เตาอบตองไมเอียง

การทดสอบนีไ้มทดสอบกบัเตาอบทีป่ระตมูมีติจิากบานพบัถงึขอบตรงขามนอยกวา 225 มลิลเิมตรหรอืกบั
เตาอบทีป่ระตไูมสามารถรองรบัจานในตําแหนงทีเ่ปดเตม็ทีแ่ลว

21. ความแข็งแรงทางกล

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 21. ยกเวนขอตอไปนี้

21.1 เพิ่มเติมขอความ :

เครื่องใชท่ีเจตนาใหใชนอกอาคาร  พลังงานกระแทกใหเพิ่มขึ้นเปน 0.7 จูล
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กรณีเครื่องใชมีตัวทําความรอนมีแสงเห็นไดสอดอยูในหลอดแกว ใหกระแทกหลอดที่ติดตั้งอยูในเครื่องใช
ถาหลอด

- ติดตั้งอยูดานบนของเตาอบและสามารถเขาถึงไดดวยโพรบทดสอบ 41 ตามรูปที่ 201
- ติดตัง้อยูทีไ่หนก็ไดในเตาอบและสามารถเขาถงึไดดวยโพรบทดสอบ B  ตามรูปที ่202
สาํหรับเตาแผนความรอนทีม่พีืน้ผวิเปนแกว-เซรามกิหรือวสัดทุีค่ลายกนั ใหกระแทก 3 ครัง้กบัพืน้ผวิทีย่งัไมได
กระแทกระหวางการทดสอบตามขอ 21.101 ดวยพลงังานกระแทก 0.70 จลู 0.05 จลู ไมกระแทกกบัพืน้ผวิ
รอบลูกบดิภายในระยะไมต่ํากวา 20 มลิลิเมตร

หมายเหตุ 101 กรณีที่พื้นผิวประกอบดวยวัสดุชิ้นเดียว ยกเวนกรอบภายนอก  ไมตองทดสอบ

21.101 พืน้ผวิของเตาแผนความรอนทีเ่ปนแกว-เซรามกิหรอืวสัดทุีค่ลายกนัตองทนความเคนทีเ่กดิขึน้ในการใชงาน
ตามปกติ

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดงันี้

เตาแผนความรอน ใหทํางานทีก่ําลังไฟฟาเขาที่กําหนดโดยปรับตั้งตัวควบคุมของเตาแผนความรอนไปที่
การตั้งคาสูงสุด  เตาแผนความรอนจากการเหนี่ยวนําใหทํางานตามที่ระบุไวในขอ 11 เมื่อถึงภาวะคงตัว
ใหปดสวิตชเตาแผนความรอน และปลอยภาชนะโดยใหกนภาชนะอยูในแนวระดบัหลนจากความสูง 150
มิลลิเมตร ไปบนบริ เวณหุงตม ภาชนะกนเรียบที่ กนภาชนะทําดวยทองแดงหรืออะลูมิเนียมที่
เสนผานศนูยกลาง 120  มลิลเิมตร  10 มลิลเิมตร โดยทีข่อบของกนภาชนะมรีศัมอียางนอย  10 มลิลเิมตร
เททรายหรือเมด็เหล็กกลมขนาดเล็กอยางนอย 1.3 กโิลกรัม อยางสมํ่าเสมอจนกระทัง่มวลรวมเปน  1.80
กิโลกรัม  0.01 กิโลกรัม

ปลอยภาชนะใหหลนบนบริเวณหุงตม บริเวณหุงตมละ 10 ครั้ง แลวนําออกไปและใหเครื่องใชทํางาน
ทีก่ําลงัไฟฟาเขาทีก่ําหนดจนถึงภาวะคงตวั

เทสารละลายโซเดียมคลอไรด ความเขมขนประมาณรอยละ 1 ปริมาณ 1    ลิตร อยางสม่ําเสมอ ลงบน
เตาแผนความรอน

ตอมาใหตัดวงจรเครือ่งใชจากแหลงจายไฟฟา หลังจาก 15 นาที ใหเอาของเหลวทีเ่กนิออกไปทัง้หมดและ
ปลอยใหเครื่องใชเย็นลงจนถึงอุณหภูมิหอง  เทสารละลายโซเดียมคลอไรดปริมาณเทากันลงบนเตาแผน
ความรอนอีกครั้งหลงัจากท่ีนําเอาของเหลวที่เกินออกไปแลว

พื้นผิวของเตาแผนความรอนของเตาแผนความรอนตองไมแตกราวและเครื่องใชตองผานการทดสอบ
ความทนทางไฟฟาตามขอ 16.3

22. การสราง

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 22. ยกเวนขอตอไปนี้

22.24 เพิ่มเติมขอความ :

ตวัทําความรอนตองสรางหรือถูกรองรบัในลักษณะทีไ่มหลุดออกไดงายในการใชงานปกติ

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิ

+0.1
0
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22.101 เตายางใชรังสคีวามรอนตองไมมีตวัตัง้เวลาทีป่ระสงคใหใชหนวงการทํางานของตวัทําความรอน  นอกจาก
เตายางใชรังสีความรอนที่มีเทอรมอสแตตและทีร่วมอยูในเตาอบหรือชองกัน้อืน่

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิ

22.102 เตาบารบคีวิตองไมมตีวัทําความรอนเปลือย

ตวัทําความรอนเปลือยสําหรับเตาอบตองตั้งอยูทีบ่นสุดของชองกัน้ใหความรอน

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิ

22.103 ชองระบายอากาศของเตาอบตองสรางในลกัษณะทีไ่มปลอยความชืน้หรอืน้ํามนัทีม่ผีลกระทบตอระยะหาง
ในอากาศ และระยะหางตามผวิฉนวน

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิ

22.104 เตาอบตองสรางในลักษณะท่ีชั้นวางสามารถเลื่อนไดงายในที่รองรับและไมหลนออกจากตําแหนงเมื่อดึง
ดานใดดานหนึง่ออกมากทีส่ดุเทาทีจ่ะเปนไปได

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิและโดยการทดสอบดวยมอื

22.105 เครือ่งใชตองไมมีชองเปดขางใตทีย่อมใหวตัถุชิ้นเลก็ ๆ  ลอดออกและสมัผัสสวนที่มีไฟฟาได

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิและโดยการวดัระยะหางระหวางพืน้ผวิรองรบักบัสวนท่ีมีไฟฟาผาน
ไปยงัชองเปด   ระยะหางทีว่ดัไดตองไมต่ํากวา 6 มลิลิเมตร  ในกรณทีีเ่คร่ืองใชมขีาตัง้  ใหเพิม่ระยะหางเปน
10 มลิลเิมตร  ถาเครือ่งใชนัน้เจตนาใหตัง้บนโตะ และถาเครือ่งใชนัน้ประสงคใหวางบนพืน้ ใหเพิม่ระยะหาง
จนถึง 20 มิลลิเมตร

22.106 เตายางและเตาบารบีควิตองสรางในลกัษณะท่ีตัวทําความรอนของเครือ่งใชยึดติดอยูในตําแหนงทีใ่ชงาน
ตามปกตหิรอืมีการปองกนัเคร่ืองใชไมใหทํางาน เมือ่ตวัทําความรอนไมไดอยูในตําแหนงทีใ่ชงานตามปกติ

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิ

22.107 เตาแผนความรอนตองสรางในลักษณะที่ตัวทําความรอนถูกปองกันจากการหมุนตามแกนแนวดิ่งและ
รองรบัไวอยางเพียงพอในทุก ๆ  ตําแหนงของการปรับตัง้ของทีร่องรับของเตาแผนความรอน

หมายเหตุ กรณีที่ตัวทําความรอนหนีบยึดไวดวยแปนเกลียวและสลักเกลียวศูนยกลาง ใหกําหนดวิธีการเพิ่มเติมเพื่อ
ปองกันการหมุนของตัวทําความรอน

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิ

22.108 เตาแผนความรอนตองสรางในลักษณะที่มีการปองกันจากการทํางานโดยไมไดตั้งใจของตัวควบคุมแบบ
สัมผัส  กรณีที่ทําใหเกิดภาวะอันตรายเพิม่ขึ้น เนือ่งจาก

- การหกของของเหลว  รวมถึงสาเหตุท่ีเกิดจากการเดือดลนภาชนะ

- วางผาเปยกบนแผงควบคมุ

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้   ปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนดใหแกเครื่องใช
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ใหเทน้ําอยางสมํ่าเสมอลงบนแผงควบคุมเพื่อใหเกิดการเชื่อมตอระหวางปุมสัมผัสแตละปุม โดยใชน้ํา
อยางนอย 140 มลิลิลิตร และน้ําตองเพยีงพอท่ีจะทวมทัว่แผงควบคุมทีร่ะดบัความลึกไมเกนิ 2 มลิลิเมตร

ใหทดสอบตัวทําความรอนโดยใหพลังงานทีละตัว และตอมาใหทดสอบโดยที่ไมมีการใหพลังงานตัวทํา
ความรอน

ใหพับทบผาที่มีขนาด 400 มิลลิเมตร  400 มิลลิเมตร  และท่ีมีมวลระหวาง 140 กรัมตอตารางเมตร
และ 170 กรัมตอตารางเมตร จํานวน 4 ทบ  ใสเขาไปในกระดาษพับส่ีเหลีย่มและทําใหชุมน้ํา แลววางบน
แผงควบคุมในตําแหนงตาง ๆ

ตวัทําความรอนตองไมเกดิการทํางานโดยไมไดตั้งใจ โดยใชเวลานานกวา 10 วินาที

22.109 เตาแผนความรอนทีม่ตีวัควบคมุแบบสมัผสัตองกาํหนดใหมกีารทาํงานดวยมอือยางนอย 2 ครัง้เพือ่เปดสวติช
และใหทํา 1 ครั้งเทานัน้เพือ่ปดสวติช

หมายเหตุ การสัมผัสพื้นผิวสัมผัสท่ีจุดเดียวกัน 2 ครั้ง  ไมถือวาเปนการทํางาน 2 ครั้ง

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดวยมอื

22.110 เตาแผนความรอนจากการเหนีย่วนําตองสรางในลักษณะทีท่ํางานได โดยวางภาชนะทีเ่หมาะสมบนบริเวณ
หงุตมเทานัน้

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้   ปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนดใหแกเครื่องใช

ใหวางแทงเหล็กหนา 2 มิลลิเมตรที่มีมิติ 100 มิลลิเมตร  20 มิลลิเมตร ในตําแหนงที่ใหผลเลวที่สุด
บนบรเิวณหงุตม  แลวใหปรบัตัง้ตวัควบคุมไปทีก่ารตัง้คาสงูสดุ

อุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นของแทงเหล็กตองไมเกิน 35 เคลวิน

22.111 ตัวทําความรอนในเครื่องทําขนมปงตองติดตั้งในลักษณะที่ตัวทําความรอนไมเผยตัวกับแปงโดที่อาจ
เพิม่สูงเกินจากขอบภาชนะบรรจแุปงโดระหวาง การใชงาน ตามปกติของเครื่องใช 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิ

22.112 การตอวงจรซ้ําของแหลงจายกําลังไฟฟาไปถึงเครื่องทําขนมปงหลังเกิดการตัดไฟฟา ตองไมมีผลทําให
เกิดไฟไหม เนื่องจากการเพิม่คาบการใหความรอน

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดงันี้

ใหเอาแบตเตอรี่ทั้งหมดออกและปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนดใหแกเครื่องทําขนมปงและใหทํางานใน
โหมดทําความรอนโดยไมมโีหลด

หลัง 1 นาที  ใหตัดแหลงจายกําลังไฟฟาเปนเวลา 5 นาที หลังจากนั้นใหตอไฟกลับ เครื่องใชตองทํางาน
ตอเนือ่งในโหมดทําความรอนจากจุดเดยีวกนัในวฏัจกัรหรือตองเริม่ตนทํางานใหมดวยมอื
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ถาเคร่ืองใชทํางานโดยอตัโนมตัอิยางตอเนือ่ง ใหทดสอบซ้าํโดยคาบของการตดัไฟตองมากกวา 5 นาท ี  ถา
เครื่องใชยังคงทํางานอัตโนมัติตอไปอีก  ใหทดสอบซ้ําแตใหเพิ่มคาบของการตัดไฟอยางนอย 5 นาที
ในแตละครัง้

เครือ่งใชตองกําหนดใหมีการเริม่ตนทํางานใหมดวยมือ

23. สายไฟฟาภายใน

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 23. ยกเวนขอตอไปนี้

23.3 เพิ่มเติมขอความ :

เครือ่งใชซึง่เปดออกได 2 ตาํแหนง ใหโคงงอ 1 000 ครัง้ ทีต่ําแหนงทีเ่ปดเตม็ทีแ่ละจํานวนคร้ังทีเ่หลอืใหโคงงอ
ทีต่ําแหนงอ่ืน

24. สวนประกอบ

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 24. ยกเวนขอตอไปนี้

24.1.3 เพิ่มเติมขอความ :

สวติชควบคมุตัวทําความรอนของเตาแผนความรอนใหทดสอบการทํางาน 50 000 รอบ

24.1.4 แกไขขอความ :

ใหใชจํานวนวฏัจกัรของการทํางานดงัตอไปนี้

- ตวัคมุคาพลงังาน
 สําหรบัการทํางานอตัโนมตัิ 100 000 รอบ
 สําหรบัการทํางานดวยมอื 10 000 รอบ

- คตัเอาตความรอนตัง้ใหมเองสําหรับตัวทําความรอน
ของเตาแผนความรอนทีเ่ปนแกว-เซรามกิ 100 000 รอบ

24.1.5 เพิ่มเติมขอความ :

คูเตาตอเครือ่งใชทีม่เีทอรมอสแตต  คตัเอาตความรอน หรอืฟวส ในเตารบัตอ ใหใชตามมาตรฐานผลติภณัฑ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

เวนแต
- การสัมผัสลงดินของเตารับตอที่ยอมใหแตะตองถึงได  ใหทําในลักษณะที่การแตะตองถึงไมนาจะ

ทําไดในระหวางการใสหรือถอดเตารับตอออก
- อณุหภมูทิีก่ําหนดสําหรับการทดสอบตาม มอก.1375 ขอ 18.  ใหวดัจากขาเสยีบของเตาเสยีบเครือ่งใช

ระหวางการทดสอบตามขอ 11.
- การทดสอบวิสัยสามารถตัดกระแสไฟฟาตาม มอก.1375 ขอ 19.  ใหทําโดยใชเตาเสียบเครื่องใช

ห้าม
ใช

้หรือ
ยึด

ถือ
ร่า

งน
ี้เป

็นม
าต

รฐ
าน



มอก. 1641-2552

-21-

- ไมกําหนดอณุหภูมทิี่เพิม่ขึ้นของสวนท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผานตามที่ระบไุวใน มอก.1375 ขอ 21.

หมายเหตุ 101 ไมใหใชตัวควบคุมความรอนในเตารับตอ

24.101 เทอรมอสแตตและตัวคุมคาพลังงานที่มีตําแหนงวงจรเปด(off position) ตองไมปดวงจร เนื่องมาจาก
การผนัแปรของอณุหภมูโิดยรอบ

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดังนี้  โดยทดสอบกับอุปกรณ 3 ชิ้น

อุปกรณที่ตั้งไวที่ตําแหนงวงจรเปด ใหวางไวเปนเวลา 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง -20    องศาเซลเซียส
และตอมาที่

- t  องศาเซลเซียส คา t ใด ๆ   เปนอุณหภูมิท่ีเปนไปตามเครื่องหมาย  T (T-making)
- 55 องศาเซลเซียส สําหรับอุปกรณที่ไมมีเครื่องหมาย  T
ตองรกัษาตําแหนงวงจรเปดระหวางการทดสอบ
ปอนแรงดันไฟฟาทดสอบ 500 โวลต  ครอมหนาสัมผัสเปนเวลา 1 นาที  และตองไมเกิดการเสียสภาพ
ฉบัพลนั

24.102 คัตเอาตความรอนที่รวมอยูในเครื่องอบแหงอาหารที่เปนไปตามขอ 19.4 ตองไมตัง้ใหมเอง

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิ

25. การตอกับแหลงจาย และสายออนภายนอก

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 25.  ยกเวนขอตอไปนี้

25.1 เพิ่มเติมขอความ :

เครื่องใชที่มีเตาเสียบเครื่องใชที่ไมเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ตองจายกระแสไฟฟา
ใหเครื่องใชดวยชุดสายออน

25.7 เพิ่มเติมขอความ :

สายออนปอนกําลังไฟฟาของเครือ่งใชท่ีเจตนาใหใชนอกอาคาร  เปลือกนอกตองเปนพอลคิลอโรพรีน

26. ขั้วตอสายสําหรับตัวนําภายนอก

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 26.

27. การเตรียมการสําหรับการตอลงดิน

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 27. ยกเวนขอตอไปนี้

27.1 เพิ่มเติมขอความ :

ความตอเนื่องของการตอลงดินตองไมขึ้นอยูกับทอโลหะออน  ขดลวดสปริง  หรือท่ียึดสายออน
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28. หมุดเกลยีวและการตอ

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 28.

29. ระยะหางในอากาศ ระยะหางตามผิวฉนวน และฉนวนตัน

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 29. ยกเวนขอตอไปนี้

29.2 เพิ่มเติมขอความ :

สภาพแวดลอมจลุภาคเปนมลภาวะระดบั 3  นอกจากมกีารลอมรอบดวยฉนวนหรอือยูในตําแหนงทีต่ัง้ทีไ่มนาจะ
สัมผัสกับ เครือ่งใชในระหวางการใชงานตามปกติ

29.3 เพิ่มเติมขอความ :

ไมใชขอกําหนดนีก้บัเปลอืกนอกของสวนทําความรอนมแีสงเหน็ไดทีไ่มสามารถเขาถงึไดดวยโพรบทดสอบ 41
ตามรูปที่ 201

30. ความทนความรอนและไฟ

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 30. ยกเวนขอตอไปนี้

30.1 เพิ่มเติมขอความ :

การเกดิอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นระหวางการทดสอบในขอ 19.102  ไมตองนํามาพิจารณา

30.2 เพิ่มเติมขอความ :

การทดสอบตาม มอก.1375 ขอ 30.2.3 ใหใชกับ
- เคร่ืองทําขนมปง
- เครื่องอบแหงอาหาร
- เครื่องใชตอไปนี ้ หากเครือ่งใชมีตวัตั้งเวลาหรือมีคําแนะนําระบุการทําอาหารท่ีนานกวา 1 ชัว่โมง

 เครื่องทําอาหาร
 เตาอบ
 เตายางมฝีาปด
 เตายางแบบหมุน
สําหรับเครื่องใชอื่น  ใหใชการทดสอบตาม มอก.1375 ขอ 30.2.2

31. ความตานทานการเปนสนิม

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 31. ยกเวนขอตอไปนี้
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เพิม่เตมิขอความ:

เครื่องใชท่ีมีเจตนาใหใชนอกอาคาร การทดสอบใหทําโดยการทดสอบละอองน้ําเกลือ (salt mist test, Kb) ตาม
มอก.2380 เลม 2(52) โดยใหใชความรุนแรง (severity) ระดับ 2

กอนการทดสอบ ใหขดูปดหุมท่ีเคลอืบผิวโดยวธิกีารใชหมุดเหลก็กลาแขง็  ซึง่มสีวนปลายเปนทรงกรวยมมีมุดานบน
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

หลงัการทดสอบ  เครือ่งใชตองไมเสือ่มสภาพลงจนไมเปนไปตามมาตรฐานนี ้โดยเฉพาะในการทดสอบขอ 8. และขอ
27. ตองไมเสียหาย  ผิวเคลือบตองไมแตกและหลุดไปจากพืน้ผิว

32. การแผรังสี ความเปนพิษ และอันตรายที่คลายกัน

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 32.
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A เครื่องทําวาฟเฟล H เตายาง
B เตาแผนความรอน I เครื่องทําอาหาร
C เตาอบ J เตายางราเคล็ตต
D เตาบารบีคิว K เตาปงขนมปงและอุปกรณหนีบปงแซนดวิช
E เตายางใชรังสีความรอน L เตายางมีฝาปด
F เตายางแบบหมุน M เครื่องอบแหงอาหาร
G เตายางแบบสัมผัส N เครื่องใชไฟฟาราเคล็ตต

O เครื่องทําขนมปง

รูปที ่101  ตัวอยางของเตายาง เตาปง และเครือ่งทําอาหารเคลื่อนยายได
(ขอ 1.1)
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หนวยเปนมลิลเิมตร

A โหลด  ที่มีมวลประมาณ 4.5 กิโลกรัม
B หมุดเกลียวยึด
C แกนของโหลด

D แกนของหมุดเกลียวยึด

หมายเหตุ ใหโหลดอยูที่บนเหล็กเสียบหมุนโดยใหหมุดเกลียวยึดสัมผัสกับเหล็กเสียบหมุน

รูปที่ 102   โหลดสําหรบัการทดสอบเหล็กเสียบหมุน
(ขอ 3.1.9.102)
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หมายเหตุ สวนเวาเขาของกนภาชนะไมมากกวา 0.05 มิลลิเมตร  กนภาชนะตองไมนูนออก

รปูที ่103   ภาชนะสําหรบัการทดสอบเตาแผนความรอน
(ขอ 3.1.9.108)

A กนภาชนะและผนังมีความหนา 2 มิลลิเมตร  0.5 มิลลิเมตร
C สวนโคงสูงสุด

d เสนผานศูนยกลางของพื้นที่กนภาชนะของฐาน

หมายเหตุ ภาชนะท่ีทําจากเหล็กคารบอนต่ําท่ีมีสารคารบอนสูงสุดรอยละ  0.08  เปนรูปทรงกระบอกท่ีไมมีมือถือโลหะหรือ
สวนที่ยื่นออกมา เสนผานศูนยกลางของพื้นที่กนภาชนะอยางนอยตองเปน เสนผานศูนยกลางของบริเวณหุงตม
สวนโคงสูงสุดของกนภาชนะคือ  0.006 d กนภาชนะตอง ไมนูน

รปูที ่104  ภาชนะสําหรับการทดสอบเตาแผนความรอนจากการเหนีย่วนํา
(ขอ 3.1.9.108)

เสนผานศูนยกลางของบริเวณหุงตม

mm a

mm

b

mm

c

mm

 ไมเกิน  110 110 140 8

 เกิน  110 แตไมเกิน  145 145 140 8

เกิน  145 แตไมเกิน  180 180 140 9

เกิน  180 แตไมเกิน  220 220 120 10

เกิน  220 แตไมเกิน  300 300 100 10

มิติโดยประมาณ
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รปูที ่201  โพรบทดสอบ 41
(ขอ 8.1.1 ขอ 21.1 และขอ 29.3)

ไมระบุวัสดุ
โลหะ
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หนวยเปนมลิลเิมตร

วัสดุ : โลหะ เวนแตระบุไวเปนอยางอ่ืน
หากไมไดระบุความคลาดเคลื่อนไว  ใหใชความคลาดเคลื่อนดังตอไปนี้

- สําหรับมุม :

- สําหรับมิติเชิงเสนไมเกิน 25 มิลลิเมตร :           มิลลิเมตร

- สําหรับมิติเชิงเสนมากกวา 25 มิลลิเมตร :  0.2 มิลลิเมตร

ขอตอท้ังสองตองเคลื่อนไหวไดในระนาบเดียวกันและทิศทางเดียวกันผานมุม 90 องศา โดยมีความคลาดเคลื่อน 0 องศา ถึง +10

องศา

รปูที ่202  โพรบทดสอบ B
(ขอ 21.1)

0
-0.05

0
-10'
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ภาคผนวก

ใหเปนไปตามภาคผนวกใน มอก.1375
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