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มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม
เตารดีไฟฟา้ เฉพาะดา้นความปลอดภยั

1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยสำหรับเตารีดไฟฟ้า

แบบแหง้ และเตารดีไฟฟา้แบบไอนำ้ รวมถงึเตารดีไฟฟา้มภีาชนะบรรจนุำ้หรอืหมอ้ตม้นำ้มคีวามจไุมเ่กิน 5
ลิตร แยกต่างหาก สำหรับใชง้านภายในบา้นและทีมี่จุดประสงคค์ล้ายกัน แรงดันไฟฟ้าท่ีกำหนดไม่เกิน 250
โวลต์

เตารีดไฟฟ้าที่มิได้มีเจตนาสำหรับใช้งานภายในบ้านตามปกติ แต่ถึงกระนั้นก็ตามอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิด
อันตรายตอ่สาธารณะ เชน่ เตารดีไฟฟา้ทีม่เีจตนาใหค้นทัว่ไปใชง้านในรา้นคา้ อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม และ
ในฟาร์ม อยู่ในขอบข่ายของมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

ตามเท่าท่ีจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ีจะเก่ียวข้องกับอันตรายสามัญท่ีเกิดจาก
เตารีดไฟฟ้าซ่ึงทุกคนต้องเผชิญท้ังภายในและรอบๆ บ้าน

มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ีโดยท่ัวไปจะไม่คำนึงถึง

- การใช้งานเตารีดไฟฟ้าโดยเด็กเล็กหรือบุคคลทุพพลภาพท่ีไม่ได้รับการดูแล
- การเล่นเตารีดไฟฟ้าโดยเด็กเล็ก
หมายเหตุ 101 ต้องคำนึงถึงความจริงที่ว่า

- เตารีดไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ใช้งานในยานพาหนะ บนเรือ หรือเครื่องบิน อาจจำเป็นต้องมี
ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- อาจจำเป็นต้องใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และองค์กรอื่นที่คล้ายกัน

- ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับภาชนะที่มีความดันอาจระบุโดยองค์กรแห่งชาติ ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยของภาชนะที่มีความดัน

หมายเหตุ 102 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึง
- เครือ่งรีดไฟฟา้ (ironer) (ท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60335-2-44)
- เตารีดไฟฟ้าที่ออกแบบสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
- เตารดีไฟฟา้ทีมี่เจตนาใหใ้ชใ้นสถานทีท่ี่มีภาวะพเิศษ เชน่ มีบรรยากาศกดักรอ่น หรอื อาจกอ่
ให้เกิดการระเบดิ ( ฝุ่น ไอ หรอื ก๊าซ )
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2. เอกสารอ้างอิง
ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในข้อ 2. ของมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภยัของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
และเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอ่ืนทีค่ลา้ยกนั ขอ้กำหนดทัว่ไป มาตรฐานเลขที ่มอก. 1375

3. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ชใ้นมาตรฐานผลติภณัฑ์นีใ้ห้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 3. ของ มอก.1375 ยกเวน้ขอ้ตอ่ไปนี้

3.1.9 แทนขอ้ความ :

การทำงานตามปกติ (normal operation) หมายถงึ การทำงานของเตารดีไฟฟา้ (ซ่ึงตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่
“เตารีด”) ภายใต้ภาวะดังต่อไปน้ี

ให้วางเตารีดบนส่วนต้ังของเตารีดน้ันและให้เตารีดทำงานโดยตัง้เทอร์มอสแตตไว้ท่ีค่าสูงสุด
ถ้าเตารดีไมม่เีทอรม์อสแตตให้รกัษาอณุหภูมผิวิทีจ่ดุกึง่กลางของแผน่ฐานไวท้ี ่ 250 องศาเซลเซียส ±
10 องศาเซลเซียส โดยการเปิด-ปิดแหล่งจ่ายไฟฟ้า หรือต้ังค่าไว้ท่ีอุณหภูมิสูงสุดถ้าอุณหภูมิสูงสุดน้ันต่ำกว่า

เตารีดแบบไอน้ำมีภาชนะบรรจนุ้ำหรือหม้อต้มน้ำแยกต่างหาก ให้ทำงานโดยมน้ีำเต็มในภาชนะบรรจนุ้ำ
หรือหม้อต้มนำ้

เตารีดแบบไอน้ำชนิดมีความดันมีหม้อต้มน้ำ ให้ทำงานโดยมีน้ำหรือไม่มีน้ำอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีให้ผลเลว
กว่า

เตารดีแบบไอนำ้ชนดิอ่ืน ๆ  ให้ทำงานโดยไมมี่น้ำ

3.101 เตารดีแบบไอนำ้ (steam iron) หมายถงึ เตารดีทีผ่ลิตและจา่ยไอนำ้แก่วัสดุส่ิงทอในขณะกำลงัรีด
หมายเหตุ เตารีดแบบไอน้ำอาจมีอุปกรณ์สำหรับพ่นไอน้ำลงบนผ้า

3.102 เตารดีแบบไอนำ้ชนิดมรูีอากาศ (vented steam iron) หมายถงึ เตารดีแบบไอนำ้ท่ีผลิตไอนำ้จากการทีน้่ำ
สัมผัสกับแผ่นฐาน ภาชนะบรรจุน้ำมีความดันภายในเท่ากับความดันบรรยากาศ
หมายเหตุ ภาชนะบรรจุน้ำอาจอยู่ในตัวเตารีดหรือมีท่อต่อไปยังเตารีด

3.103 เตารดีแบบไอนำ้ชนิดมคีวามดนั (pressurized steam iron) หมายถงึ เตารดีแบบไอนำ้ทีผ่ลิตไอนำ้ในหมอ้
ต้มน้ำท่ีความดนัเกินกว่า 50 กิโลพาสคัล
หมายเหตุ หม้อต้มน้ำอาจอยู่ในตัวเตารีดหรือมีท่อต่อไปยังเตารีด

3.104 เตารีดแบบไอน้ำชนิดมีไอน้ำทันที (instantaneous steam iron) หมายถึง เตารีดแบบไอน้ำท่ีสูบน้ำจากภาชนะ
บรรจุน้ำ และผลิตไอน้ำข้ึนขณะน้ำสัมผัสกับผนังของหม้อต้มน้ำ  ภาชนะบรรจุน้ำและหม้อต้มน้ำมีความดันภายใน
เท่ากับความดันบรรยากาศ
หมายเหตุ ภาชนะบรรจุน้ำและหม้อต้มน้ำมีท่อต่อไปยังเตารีด
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3.105 เตารดีไรส้าย (cordless iron) หมายถงึ เตารดีทีต่อ่กับแหลง่จา่ยไฟฟา้ในขณะทีว่างบนสว่นตัง้ของเตารดี
น้ันเท่าน้ัน
หมายเหตุ เตารีดไร้สายอาจต่อโดยตรงกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานในขณะกำลังรีดด้วยส่วนถอดได้ ซึ่งติดยึด

อยูกั่บสายออ่นปอ้นกำลงัไฟฟา้

3.106 แผ่นฐาน (soleplate) หมายถงึ ส่วนรอ้นของเตารดี ซ่ึงกดนาบลงบนวสัดุส่ิงทอในขณะกำลงัรีด

3.107 ส่วนต้ัง (stand) หมายถึง ส่วนท่ีใช้สำหรับต้ังหรือวางเตารีด ซ่ึงอาจเป็นส่วนเดียวกันกับตัวเตารีด หรือแยกเป็น
อีกส่วนหนึ่งต่างหาก
หมายเหตุ ภาชนะบรรจุน้ำหรือหม้อต้มน้ำที่แยกต่างหาก อาจใช้เป็นส่วนตั้งได้

4. ข้อกำหนดทั่วไป
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ที ่4. ของ มอก. 1375

5. ภาวะทั่วไปสำหรับการทดสอบ
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 5. ของ มอก. 1375  ยกเวน้ขอ้ตอ่ไปนี้

5.2 เพ่ิมเตมิขอ้ความ :
หมายเหตุ 101 ถ้าอปุกรณป์อ้งกนัวงจรเปดิในระหวา่งการทดสอบตามขอ้ 21.101  ให้ทดสอบตอ่ไปกับเตารดี

อีกตัวหนึ่งแยกต่างหาก

หมายเหตุ 102 การทดสอบเพิม่เตมิตามขอ้ 25.14  ให้ทดสอบกบัเตารดีอีกตัวหนึง่แยกตา่งหาก

5.3 เพ่ิมเตมิขอ้ความ :

เตารดีทีม่เีทอรม์อสแตต  ให้ทดสอบตามขอ้ 21.101 ก่อนการทดสอบตามขอ้ 11.

ให้ทดสอบตามขอ้ 22.102 ในระหวา่งการทดสอบตามขอ้ 11.

5.101 ให้ทดสอบเตารดีตามข้อกำหนดสำหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทำความรอ้น ถึงแม้ว่าเตารีดน้ันมีมอเตอร์

5.102 ถ้าเตารีดไร้สายสามารถต่อโดยตรงกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานในขณะกำลังรีดได้ ให้ทดสอบตามข้อท่ีเก่ียวข้อง
โดยถือว่าเตารีดเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าประกอบมา อีกด้วย

6. การจำแนกประเภท
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 6. ของ มอก. 1375



–4–

มอก. 366–2547

7. การทำเครือ่งหมายและขอ้แนะนำ
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 7. ของ มอก. 1375  ยกเวน้ขอ้ตอ่ไปนี้

7.1 แก้ไขขอ้ความ :

กำลังไฟฟ้าเข้าท่ีกำหนด
เพ่ิมเตมิขอ้ความ :

ส่วนตัง้ทีแ่ยกเปน็อกีส่วนหนึง่ตา่งหาก ตอ้งทำเครือ่งหมายและฉลาก ดงัตอ่ไปนี้

- ชือ่ เครือ่งหมายการคา้ หรอืเครือ่งหมายของผูท้ำหรอืผูจ้ำหนา่ยหรอืผูน้ำเขา้
- รุน่หรอืแบบอา้งอิง ของส่วนตัง้
ส่วนต้ังท่ีเตารีดไร้สาย ต้องทำเครือ่งหมายและฉลากดงัต่อไปนี้

- แรงดันไฟฟ้าท่ีกำหนด หรือพิสัยแรงดันไฟฟ้าท่ีกำหนด
- กำลังไฟฟ้าเข้าท่ีกำหนด หรือพิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าท่ีกำหนด

7.12 เพ่ิมเตมิขอ้ความ :

ขอ้แนะนำการใชง้าน ตอ้งมคีำเตอืนดงัตอ่ไปนี ้หรอืคำเตอืนอืน่ทำนองเดยีวกนั
- ต้องไม่ละท้ิงเตารีดขณะท่ีต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
- ก่อนเติมน้ำลงในภาชนะบรรจุน้ำต้องถอดเต้าเสียบออกจากเต้ารับ (สำหรับเตารีดแบบไอน้ำและเตารีดมีท่ี

พ่นน้ำได้)
- ช่องเติมน้ำต้องไม่เปิดขณะใช้งาน และมีข้อแนะนำการเติมน้ำได้อย่างปลอดภัยลงในภาชนะบรรจุน้ำ (สำหรับ

เตารดีแบบไอนำ้ชนิดมีความดนั)
- ใช้งานเตารดีกับส่วนต้ังท่ีจัดไว้ให้เท่าน้ัน (สำหรับเตารีดไร้สาย)
- เตารีดน้ีไม่เหมาะกับการใช้งานตามปกตท่ัิวไป (สำหรับเตารีดเดินทาง)

7.15 เพ่ิมเตมิขอ้ความ :

เตารีดแบบไอน้ำมีภาชนะบรรจนุ้ำหรือหม้อต้มน้ำแยกต่างหาก ต้องทำเคร่ืองหมายกำลังไฟฟ้าเข้าท่ีกำหนด
ท้ังหมดไว้บนส่วนท่ีติดต้ังของข้ัวต่อสำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้า หรือท่ีสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า

8. การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 8. ของ มอก. 1375  ยกเวน้ขอ้ตอ่ไปนี้

8.1.2 เพ่ิมเตมิขอ้ความ :
หมายเหตุ 101 อุปกรณ์สำหรับการต่อที่มีอยู่ในส่วนตั้งของเตารีดไร้สายไม่ถือว่าเป็น เต้ารับ
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9. การเริ่มเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์
ไมใ่ชข้อ้กำหนดขอ้นีข้อง มอก. 1375

10. กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้า
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 10. ของ มอก. 1375

11. การเกดิความรอ้น
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 11. ของ มอก. 1375  ยกเวน้ขอ้ตอ่ไปนี้

11.2 แทนขอ้ความ :

ให้วางเตารดีบนส่วนต้ังของเตารดีนัน้ บนพืน้ของมมุทดสอบ ห่างจากผนงัของมมุทดสอบ และให้วางภาชนะ
บรรจุน้ำหรือหม้อต้มน้ำท่ีแยกต่างหากของเตารีดแบบไอน้ำใกล้ผนังเท่าท่ีจะทำได้ มุมทดสอบทำจากไม้อัดหนา
ประมาณ 20 มิลลิเมตร ทาด้วยสีดำด้าน

เตารีดแบบไอน้ำชนิดมีรูอากาศท่ีมีภาชนะบรรจุน้ำแยกต่างหาก เตารีดแบบไอน้ำชนิดมีความดัน และเตารีด
แบบไอน้ำชนิดมีไอน้ำทันที ให้ทดสอบทัง้ในขณะท่ีไม่มีน้ำและมีน้ำเต็ม และต้องไม่ให้มีไอน้ำพลุ่งออกมา

เตารีดทุกแบบท่ีมิใช่เตารีดไร้สาย ให้ทดสอบโดยท่ีแผ่นฐานวางอยู่ในแนวราบบนท่ีรองรับโลหะปลายแหลม 3
จดุ สูงจากพืน้อยา่งนอ้ย 100 มลิลิเมตร ดว้ย  ส่วนเตารดีแบบไอนำ้ชนิดมรูีอากาศท่ีมีภาชนะบรรจนุ้ำแยก
ต่างหาก เตารดีแบบไอนำ้ชนิดมีความดนั และเตารดีแบบไอนำ้ชนิดมีไอน้ำทันที ให้ทดสอบโดยใหท้ำงาน
ขณะมีน้ำเต็มในภาชนะบรรจนุ้ำหรือหม้อต้มน้ำ

เตารดีทีม่ล้ีอมว้นสายอตัโนมตั ิให้ดงึสายออกมา 1 ใน 3 ของความยาวทัง้หมด ให้วดัอณุหภูมทิีเ่พ่ิมขึน้ของ
เปลอืกนอกของสาย ณ จดุทีใ่กล้กับดมุลอ้ทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะทำได ้และจดุทีอ่ยูร่ะหวา่ง 2 ชัน้นอกสดุทีพั่นอยูใ่น
ล้อม้วนสาย แต่ถ้าล้อม้วนสายติดอยู่ในส่วนท่ีเคล่ือนไหวในขณะกำลังรีด ให้ดึงสายออกจากล้อม้วนสายจนหมด

อุปกรณ์เก็บสาย ที่มิใช่ล้อม้วนสายอัตโนมัติและมีเจตนาสำหรับให้ความสะดวกแก่บางส่วนของสายอ่อน
ปอ้นกำลงัไฟฟา้ในขณะทีเ่ตารดีทำงาน ให้ดงึสายออกมา 50 เซนตเิมตร แตส่ำหรบัอปุกรณเ์ก็บสายทีต่ดิอยู่
บนสว่นทีเ่คล่ือนไหวในขณะกำลงัรีด ให้ดึงสายออกจากอปุกรณเ์ก็บสายจนหมด ให้วัดอุณหภูมิท่ีเพ่ิมขึน้ของ
ส่วนสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าท่ีอยู่ภายในอุปกรณ์เก็บสาย ณ บริเวณท่ีให้ผลเลวท่ีสุด

11.4 เพ่ิมเตมิขอ้ความ :

ถ้าขีดจำกัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเกินค่าที่กำหนดในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า หรือวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  และกำลังไฟฟ้าเข้าต่ำกว่ากำลังไฟฟ้าเข้าท่ีกำหนด  ให้ทดสอบซ้ำโดยป้อนแรงดันไฟฟ้า 1.06
เท่าของแรงดันไฟฟ้าท่ีกำหนด

11.7 แทนขอ้ความ :

ให้เตารีดทำงานจนกระทัง่อยู่ในภาวะคงตวั (steady)



–6–

มอก. 366–2547

เตารีดแบบไอน้ำชนิดมีรูอากาศท่ีมีภาชนะบรรจุน้ำแยกต่างหาก เตารีดแบบไอน้ำชนิดมีความดัน และเตารีด
แบบไอน้ำชนิดมีไอน้ำทันที ให้ทดสอบโดยวางเตารดีบนท่ีรองรับปลายแหลม ปล่อยให้ไอน้ำพลุ่งออกมาเป็น
รอบ แตล่ะรอบประกอบดว้ยคาบไอนำ้พลุ่ง 10 วนิาท ีและไอนำ้ไมพ่ลุ่ง 10 วนิาที

11.8 แก้ไขขอ้ความ :

ให้เปลีย่นคา่ขดีจำกดัอณุหภูมทิีเ่พ่ิมขึน้จาก 50 เคลวนิ  เปน็  60 เคลวนิ  ทัง้สำหรบัฉนวนยางหรอืฉนวน
พอลีไวนิลคลอไรด์ของการเดิน

สายไฟฟ้าภายในและภายนอก รวมท้ังสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าท่ีไม่กำหนดค่า T
เพ่ิมเตมิขอ้ความ :

ในระหว่างการทดสอบ ให้วางเตารีดบนท่ีรองรับปลายแหลมและวัดเฉพาะอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนของฉนวนของการ
เดินสายไฟฟ้าภายในและสายอ่อนเท่าน้ัน ให้ใช้ขีดจำกัดอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนกับภาชนะบรรจนุ้ำและท่อไอน้ำของ
เตารีดแบบไอน้ำมีความดันและเตารีดแบบไอน้ำชนิดมีไอน้ำทันที อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนผิวแตะต้องถึงได้
ของท่อไอน้ำต้องมีคุณสมบัติตามขีดจำกัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสำหรับมือถือที่ใช้ถือเป็นเวลาสั้น ๆ เท่านั้นใน
การใชง้านตามปกต ิ แตถ้่าทอ่อโลหะหุ้มดว้ยวสัดส่ิุงทอ อุณหภูมทิีเ่พ่ิมขึน้ของพ้ืนผิวแตะตอ้งถึงได้ของวสัดุ
ส่ิงทอตอ้งไมเ่กิน 80 เคลวนิ

ขดีจำกดัอณุหภูมทิีเ่พ่ิมขึน้ของมอเตอร ์ของหมอ้แปลงไฟฟา้ ของสว่นประกอบของวงจรอเิล็กทรอนกิส์และ
ของช้ินส่วนต่าง ๆ  ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากอณุหภูมิของมอเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า และส่วนประกอบของ
วงจรอเิล็กทรอนกิส์ดงักล่าว  อาจสงูเกินกวา่คา่ทีร่ะบไุวไ้ดเ้มือ่เตารดีทำงานที ่1.15 เทา่ของกำลังไฟฟา้เขา้
ท่ีกำหนด

12. (ว่าง)
ไม่มีข้อความ

13. กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนไฟฟ้าที่อุณหภูมิทำงาน
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 13. ของ มอก. 1375

14. แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 14. ของ มอก. 1375

15. ความต้านทานต่อความชื้น
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 15. ของ มอก. 1375  ยกเวน้ขอ้ตอ่ไปนี้
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15.2 แก้ไขขอ้ความ :

เตารีดแบบไอน้ำท่ีไม่มีภาชนะบรรจนุ้ำหรือหม้อต้มน้ำแยกต่างหาก ให้ใช้วิธีทดสอบตอ่ไปน้ี

ให้วางเตารดีในตำแหนง่เตมินำ้ตามขอ้แนะนำการใชง้าน เตมิสารละลายประมาณ 1 % NaCl ลงในภาชนะ
บรรจุน้ำหรือหม้อต้มน้ำจนเต็ม และเติมต่อไปอย่างสม่ำเสมออีก 0.1 ลิตร ลงในช่องเติมน้ำ โดยใช้เวลามากกว่า
1 นาที แล้วให้วางเตารีดบนส่วนต้ังของเตารีดน้ันและทดสอบความทนไฟฟา้ตามข้อ 16.3  ปล่อยเตารีดไว้บน
ส่วนต้ังต่อไปเป็นเวลา 10 นาที และทดสอบความทนทานไฟฟา้ซ้ำ

ให้เตารีดท่ียังมีน้ำเต็มอยู่ทำงานที่กำลังไฟฟ้าเข้าท่ีกำหนดภายใต้ภาวะการทำงานตามปกตเิป็นเวลา 1 นาที
แล้ว เตารดีตอ้งทนการทดสอบความทนไฟฟา้ตามขอ้ 16.3 ได้

เตารีดไร้สาย ถ้าสามารถเติมน้ำได้ง่ายในขณะท่ีเตารีดวางอยู่บนส่วนต้ังของเตารีดน้ัน ให้เติมสารละลายโซเดียม
คลอไรด์ดังกล่าวในขณะทีเ่ตารีดวางอยู่บนส่วนต้ัง ด้วย

16. กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานไฟฟ้า
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 16. ของ มอก. 1375

17. การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 17. ของ มอก. 1375

18. ความทนทาน
ไมใ่ชข้อ้กำหนดนี ้ของ มอก.1375

19. การทำงานผิดปกติ
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 19. ของ มอก. 1375  ยกเวน้ขอ้ตอ่ไปนี้

19.1 แก้ไขขอ้ความ :

ไมท่ดสอบตามขอ้ 19.2 และขอ้ 19.3 ให้ทดสอบตามขอ้ 19.5 กับหมอ้ตม้นำ้แยกตา่งหากของเตารดีแบบ
ไอน้ำเท่าน้ัน
เพ่ิมเตมิขอ้ความ :

ให้ทดสอบเตารดีไรส้ายตามขอ้ 19.101 ดว้ย

19.4 แก้ไขขอ้ความ :

ให้ทดสอบโดยป้อนกำลังไฟฟ้าเข้าท่ีกำหนด
เพ่ิมเตมิขอ้ความ :

ให้ทดสอบเตารีดแบบไอน้ำโดยมีน้ำหรือไม่มีน้ำอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีให้ผลเลวกว่า
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ให้ทดสอบโดยวางเตารดีบนส่วนต้ังของเตารีดน้ันเท่าน้ัน
ให้ระงับการทำงานตวัควบคมุใดๆ ท่ีจำกัดความดนั ในระหวา่งการทดสอบตามขอ้ 11.

19.7 เพ่ิมเตมิขอ้ความ  :

ให้ทดสอบโดยใชเ้วลาเปน็ 5 นาท ียกเวน้มอเตอรท์ีต่อ้งใชม้อืทำใหส้วติชต์อ่วงจรตลอดเวลา

19.101 ให ้เตารีดไร้สายทำงานภายใต้ภาวะการทำงานตามปกติที่กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดจนกระทั่งเทอร์มอ
สแตตทำงานครั้งแรก แล้วจึงวางเตารีดบนส่วนตั้งของเตารีดนั้นในตำแหน่งที่ให้ผลเลวที่สุดแก่วัสดุของ
ส่วนต้ัง

20. เสถียรภาพและอันตรายทางกล
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 20. ของ มอก. 1375  ยกเวน้ขอ้ตอ่ไปนี้

20.1 แทนขอ้ความ :

เตารีดต้องมีเสถียรภาพทางกลเพียงพอ

การทดสอบให้ปฏิบัติดังน้ี

สำหรับเตารีดซ่ึงมีส่วนต้ังเป็นส่วนเดียวกันกับตัวเตารีด ให้วางเตารีดซ่ึงมีส่วนต้ังเป็นส่วนเดียวกันกับตัวเตา
บนพ้ืนระนาบเอียง 10 องศากับแนวราบ โดยให้สายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าวางอยู่บนพ้ืนระนาบเอียงในตำแหน่ง
ท่ีให้ผลเลวท่ีสุด

สำหรับเตารีดซ่ึงมีส่วนต้ังแยกเป็นอีกส่วนหน่ึงต่างหาก ให้วางเตารีดบนส่วนต้ังน้ันซ่ึงวางบนพ้ืนระนาบเอียง 15
องศากับแนวราบ

เตารีดท่ีมีเจตนาให้ผู้ใช้เติมน้ำในการใช้งานตามปกติ ให้ทดสอบโดยไมมี่น้ำหรือมีน้ำในปริมาณให้ผลเลวท่ีสุด
เต็มตามขนาดความจท่ีุระบุในข้อแนะนำการใช้งาน
หมายเหตุ 101 อาจต้องเคาะเบาๆ ที่ส่วนตั้งเพื่อเอาชนะความเสียดทานสถิตระหว่างเตารีดกับส่วนตั้ง

102 ไม่ต้องต่อเตารีดกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน
ถ้าเตารีดล้มหรือเล่ือนออกจากส่วนต้ังหน่ึงหรือหลายตำแหน่ง ให้ทดสอบตามข้อ 11. ในทุกตำแหน่งท่ีล้มและ
เล่ือน

อุณหภูมิท่ีเพ่ิมขึน้ ต้องไม่เกินคา่ท่ีระบไุว้ในตารางที ่9

21. ความแข็งแรงทางกล
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 21. ของ มอก. 1375  ยกเวน้ขอ้ตอ่ไปนี้

เพ่ิมเตมิขอ้ความ :

การทดสอบใหป้ฏบิตัติามขอ้ 21.101
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21.101 ให้เตารีดทำงานภายใต้ภาวะการทำงานตามปกติที่กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด และให้รักษาอุณหภูมิของ
แผ่นฐานภายใต้ภาวะเหล่าน้ีตลอดเวลาทดสอบ  ยกเว้นเตารีดไร้สาย
แขวนมือถือของเตารีดให้แผ่นฐานอยู่ในแนวราบ ปล่อยให้เตารีดตกกระทบแผ่นเหล็กกล้าที่ติดไว้กับที่
อย่างม่ันคง จำนวน 1 000 คร้ัง ด้วยอัตราไม่เกิน 20 คร้ังต่อนาที จากความสูง 40 มิลลิเมตร แผ่นเหล็กกล้า
มคีวามหนาอยา่งนอ้ย 15 มลิลิเมตร และมมีวลอยา่งนอ้ย 15 กิโลกรมั

ในการทดสอบ เตารีดต้องมีช่วงเวลาอยูบ่นแผน่เหล็กกล้านานประมาณรอ้ยละ 15  ของระยะเวลาทดสอบ
หมายเหตุ การแขวนเตารีดต้องไม่ให้มีน้ำหนักเพิ่มใด ๆ อันมีผลต่อพลังงานตกกระทบในการทดสอบ

นอกจากมวลของเตารดีนัน้เอง
หลังจากการทดสอบ เตารดีตอ้งไม่เสียหายจนทำใหก้ารเปน็ไปตามขอ้ 8.1 ข้อ 15.2  และข้อ 29. ด้อยลง
ถ้าสงสัยให้ทดสอบฉนวนเพ่ิมเติมและฉนวนเสริมด้วยการทดสอบความทนไฟฟา้ตามข้อ 16.3

22. การสร้าง
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 22. ของ มอก. 1375  ยกเวน้ขอ้ตอ่ไปนี้

22.7 แทนขอ้ความ :

เตารีดแบบไอน้ำมีความดันและเตารีดแบบไอน้ำชนิดมีไอน้ำทันที ต้องมีการป้องกันเพียงพอท่ีจะไม่มีความ
เส่ียงภัยจากความดนัเกิน

ถ้ามีไอน้ำหรือน้ำร้อนพลุ่งออกจากอุปกรณ์ป้องกัน ต้องไม่มีผลกระทบตอ่ฉนวนทางไฟฟา้หรือไม่ทำอันตราย
ตอ่ผูใ้ช้

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพนิิจ และโดยการทดสอบดงัน้ี

เตารีดแบบไอนำ้ชนิดมีความดนั ให้วัดความดนัสูงสุดท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการทดสอบตามขอ้ 11. โดยให้ใน
หม้อต้มน้ำมีน้ำเต็มแต่ไม่มีไอน้ำพลุ่งออกมา ให้ระงับการทำงานของอุปกรณ์คุมค่าความดัน (pressure-regulating
device) ทุกตัวท่ีทำงานในระหว่างการทดสอบและวัดความดันอีกคร้ัง ความดันท่ีวัดได้ต้องเพ่ิมข้ึนไม่เกิน 200
กิโลพาสคัล  เม่ือระงับการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันแบบจำกัดความดัน (pressure-limiting protective device)
ตัวใดแล้ว ความดันในหม้อต้มน้ำเพ่ิมเป็น 5 เท่าของค่าความดันท่ีวัดได้เม่ือตอนเร่ิมต้น หรือความดันในหม้อ
ต้มน้ำเพ่ิมเป็น 2 เท่าของค่าความดันท่ีวัดได้ในขณะระงับการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมความดัน แล้วแต่ค่าใด
จะสูงกว่า  และภาชนะบรรจนุ้ำหรือหม้อต้มนำ้ต้องไม่ร่ัว

ให้เตารีดแบบไอน้ำชนิดมีความดันท่ีมีอุปกรณ์คุมค่าการจ่ายไอน้ำในหม้อต้มน้ำ ทำงานตามท่ีบ่งไว้ในข้อ 11.
แต่ให้ระงับการทำงานของอุปกรณ์คุมค่าความดันทุกตัวท่ีกำลังทำงานในระหว่างการทดสอบตามข้อ 11.  ให้อุด
รูอากาศท่ีแผ่นฐานทุกรูและเปิดอุปกรณ์คุมค่าการจ่ายไอน้ำ  ท่อไอน้ำต้องไม่ร่ัว ยกเว้นบริเวณท่ีเป็นจุดอ่อนแอ
โดยเจตนาซ่ึงอยู่ภายในเปลือกหุ้มของหม้อต้มน้ำ ซ่ึงถ้ามีการร่ัวก็ให้ทดสอบซ้ำอีก 1 ตัวอย่าง และต้องมีการร่ัว
ในทำนองเดียวกัน
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ให้อุดรอูากาศท่ีแผ่นฐานทุกรขูองเตารดีแบบไอนำ้ชนิดมไีอน้ำทันท ี ความดนัในภาชนะบรรจนุำ้จะเพิม่ขึน้
จนกระทัง่อุปกรณ์ป้องกันแบบจำกดัความดนัทำงาน  ความดนัทีวั่ดไดต้้องไม่เกิน 50 กิโลพาสคัล แล้วให้อุด
ช่องเปิดด้านออกท่ีผ่านทางอุปกรณ์ป้องกันแบบจำกัดความดันน้ันจนได้ความดันเพ่ิมข้ึนเป็น 100 กิโลพาสคัล
และคงคา่ความดนัน้ีไว้เป็นเวลา 1 นาที  ภาชนะบรรจนุ้ำต้องไม่ร่ัว

22.101 เตารดีต้องมส่ีวนต้ัง
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพนิิจ

22.102 เตารีดแบบไอน้ำ ต้องสร้างให้ไม่มีน้ำหก ไม่มีไอน้ำหรือน้ำร้อนท่ีน่าจะพลุ่งออกมาใส่ผู้ใช้ทันที ในลักษณะ
ท่ีเป็นอันตราย เม่ือใช้งานตามข้อแนะนำ

เม่ือเอาจุกหรือฝาครอบสำหรบัเติมน้ำของหม้อต้มน้ำออก ความดนัต้องถูกควบคมุให้ลดลงก่อนท่ีจุกหรือ
ฝาครอบเปิดออกจนสุด ท้ังน้ีเพ่ือมิให้มีไอน้ำหรือน้ำร้อนท่ีน่าจะพลุ่งออกมาใส่ผู้ใช้ในลักษณะท่ีเป็นอันตราย

การทดสอบใหท้ำโดยการตรวจพนิจิในระหวา่งการทดสอบตามขอ้ 11. และโดยการเอาจกุหรอืฝาครอบ
สำหรับเติมน้ำออกเม่ือส้ินสุดการทดสอบ

22.103 เตารีดแบบไอน้ำที่มีหม้อต้มน้ำแยกต่างหาก ภาชนะบรรจุน้ำต้องมีคัตเอาต์ความร้อนตั้งซ้ำเองไม่ได ้
อยา่งนอ้ย 1 ตวั ซ่ึงเขา้ถึงไดโ้ดยเครือ่งมอืเท่านั้น
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพนิิจ

22.104 อุปกรณ์ป้องกันแบบจำกัดความดนั ซ่ึงทำงานในระหวา่งการทดสอบตามขอ้ 19.4  และข้อ 22.7 ช่องเปิด
ด้านเขา้ต้องมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางอย่างน้อย 5 มิลลิเมตร หรือมีพ้ืนทีอ่ย่างน้อย 20 ตารางเซนตเิมตร
และความกวา้งอยา่งนอ้ย 3 มลิลิเมตร ชอ่งเปดิดา้นออกตอ้งมพ้ืีนทีไ่มน่อ้ยกวา่พ้ืนทีข่องชอ่งเปดิดา้นเขา้

การทดสอบให้ทำโดยการวัด

22.105 เตารดีไรส้าย ตอ้งสรา้งให้หนา้สัมผสัสำหรบัการตอ่วงจรไฟฟา้ ไมก่่อเกิดอนัตรายเมือ่เกิดความลม้เหลว
ใด ๆ  ทางไฟฟ้าหรือทางกลในการใชง้านตามปกติ

การทดสอบให้ปฏิบัติดังน้ี

ให้ตอ่ขาเสยีบทีม่ไีฟฟ้า 2 ขา ของเตารดีเขา้ดว้ยกนั และให้ตอ่โหลดความตา้นทานภายนอกอยา่งอนกุรม
กับแหลง่จา่ยไฟฟา้ ทำใหโ้หลดความตา้นทานภายนอกดงักล่าวมกีระแสไฟฟา้ไหลผา่นเปน็ 1.1 เทา่ ของ
กระแสไฟฟ้าท่ีกำหนด โดยการป้อนแรงดันไฟฟ้าท่ีกำหนดให้กับเตารีด
ให้วางเตารดีบนส่วนตัง้ของเตารดีนัน้ และยกขึน้และวางลงเปน็จำนวน 50 000 ครัง้ ดว้ยอตัรา 10 ครัง้
ตอ่นาท ีและให้ทดสอบตอ่ไปอกีจำนวน 50 000 ครัง้ โดยไมม่กีระแสไฟฟา้ไหล

หลังจากการทดสอบ เตารดีตอ้งยงัคงมสีภาพสมบรูณใ์ชง้านได ้และการเปน็ไปตามขอ้ 8.1 ขอ้16.3 ขอ้
27.5 และขอ้ 29.  ตอ้งไมด่อ้ยลง
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22.106 เตารีดไร้สายท่ีอาจต่อโดยตรงกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานในขณะกำลังรีด ต้องสร้างให้แรงดึงท่ีจะใช้ดึงตัวต่อ
ออกจากเตารดีไมน่อ้ยกวา่ 30 นวิตนั

การทดสอบให้ทำโดยการวัด
หมายเหตุ ให้ใส่อุปกรณล็์อก(locking device) ทีม่อียู ่ในสภาพตรงึทัง้หมด ก่อนการทดสอบ

23. สายไฟฟ้าภายใน
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 23. ของ มอก. 1375

24. ส่วนประกอบ
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 24. ของมอก. 1375  ยกเวน้ขอ้ตอ่ไปนี้

24.1.3 เพ่ิมเตมิขอ้ความ :

สวติชท์ีค่วบคมุการปลอ่ยไอนำ้หรอืนำ้ ตอ้งทดสอบการทำงาน 50 000 รอบ

24.4 เพ่ิมเตมิขอ้ความ :
หมายเหตุ 101 ข้อกำหนดนี้ ไม่ใช้กับการต่อระหว่างเตารีดกับส่วนตั้งของเตารดีไรส้าย

24.101 ส่วนประกอบใดๆ ท่ีมีในเตารีดซ่ึงจะต้องทดสอบการเปน็ไปตามข้อ 19.4 ต้องไม่เป็นแบบต้ังซ้ำเองได้และ
ตอ้งเขา้ถึงไดโ้ดยเครือ่งมอืเทา่นัน้
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพนิิจ

25. การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสายอ่อนภายนอก
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 25. ของมอก. 1375  ยกเวน้ขอ้ตอ่ไปนี้

25.5 เพ่ิมเตมิขอ้ความ :

การประกอบแบบ Z  ให้ใชไ้ดกั้บเตารดีเดนิทางและเตารดีไรส้าย
หมายเหตุ 101 การประกอบแบบ Z  ห้ามใชกั้บเตารดีไรส้ายซ่ึงอาจตอ่โดยตรงกบัแหล่งจ่ายไฟฟา้ประธานใน

ขณะกำลังรีดได้ด้วย

25.7 เพ่ิมเตมิขอ้ความ :

อาจใช้สายอ่อนถัก

ให้ใช้สายอ่อนเปลือกนอกพอลีไวนิลคลอไรด์เป็นสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าได้เฉพาะสำหรับส่วนตั้งของ
เตารดีไร้สาย และสำหรับภาชนะบรรจนุ้ำท่ีแยกตา่งหากหรือหม้อต้มนำ้ท่ีแยกตา่งหากของเตารดีแบบไอนำ้
เท่าน้ัน
หมายเหตุ 101 ห้ามใช้สายอ่อนเปลือกนอกพอลีไวนิลคลอไรด์กับเตารีดไร้สายซึ่งอาจต่อโดยตรงกับแหล่งจ่าย

ไฟฟ้าประธานในขณะกำลังรีดได้ด้วย
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25.14 แก้ไขขอ้ความ :

แทนคา่กำหนดสำหรบันำ้หนกัถ่วง เปน็ มวล 2 กิโลกรมั

ให้แทนคา่ทีก่ำหนดสำหรบัจำนวนการโคง้งอ เปน็จำนวนการโคง้งอ 20 000 ครัง้
หมายเหตุ 101 ไม่ต้องทดสอบเตารดีไรส้าย ยกเวน้เตารดีนัน้สามารถตอ่โดยตรงกบัแหลง่จ่ายไฟฟา้ประธาน

ในขณะกำลังรีดได้ด้วย

เพ่ิมเตมิขอ้ความ :

เตารีดแบบไอน้ำท่ีมีภาชนะบรรจุน้ำหรือหม้อต้มน้ำแยกต่างหาก ให้ทดสอบท่อไอน้ำและสายอ่อนต่อระหว่าง
หน่วยด้วยกัน ถ้าท่อไอน้ำและสายอ่อนต่อระหว่างหน่วยมีเปลือกหุ้มเดียวกันหรือประกอบกันเป็นชุด
ชดุประกอบดงักล่าวตอ้งไมเ่คลือ่นทีม่มุเกนิ 90 องศา

ผลการทดสอบ ต้องไม่ปรากฏผลดงัน้ี

- ท่อหลุดหลวม
- ท่อชำรุดเสียหายจนทำให้การเป็นไปตามมาตรฐานฉบบัน้ีด้อยลง
- ท่อร่ัว

ให้ทดสอบกบัเตารดีอกีตวัแยกตา่งหาก ดงัตอ่ไปนีด้ว้ย โดยตดิตัง้กับเครือ่งทดสอบคลา้ยกบัทีแ่สดงในรปู
ที ่8

ใหส้ายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าห้อยในแนวดิง่จากเตารีด และถ่วงด้วยมวลใหไ้ด้แรงดึง 10 นิวตัน  ให้ตัวแกว่ง
(oscillating member) เคล่ือนท่ีได้เป็นมุม 180 องศา และให้เคล่ือนท่ีกลับไปยงัตำแหน่งเดิม  ให้ได้จำนวน
การโคง้งอเปน็จำนวน 2 000 ครัง้ ดว้ยอตัรา 6 ครัง้ตอ่นาที
หมายเหตุ 102 ติดตั้งเตารีดกับเครื่องทดสอบให้ได้ทิศทางของการแกว่งที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดในการพัน

สายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้ากับเตารีดในลักษณะเก็บสาย

หมายเหตุ 103 ไม่ต้องทดสอบดงักล่าว ถ้าไม่น่าจะมกีารพนัสายออ่นปอ้นกำลงัไฟฟา้รอบเตารดี เช่น เตารดี
ไร้สาย และเตารีดที่มีภาชนะบรรจุน้ำแยกต่างหาก

26. ขั้วต่อสำหรับตัวนำภายนอก
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 26. ของ มอก. 1375

27. การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 27. ของ มอก. 1375

28. หมุดเกลียวและจุดต่อ
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 28. ของ มอก. 1375



–13–

มอก. 366–2547

29. ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 29. ของ มอก. 1375

30. ความทนความร้อนและไฟ
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 30. ของ มอก. 1375  ยกเวน้ขอ้ตอ่ไปนี้

30.1 เพ่ิมเตมิขอ้ความ :

สำหรับเตารีดท่ีมีเทอร์มอสแตต ไม่ต้องพิจารณาอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างการทดสอบตามข้อ 19.

30.2.3 ไมใ่ชข้อ้กำหนดขอ้นี้

31. ความต้านทานการเป็นสนิม
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 31. ของ มอก. 1375

32. การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน
ให้เปน็ไปตามทีก่ำหนดในขอ้ 32. ของ มอก. 1375
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ภาคผนวก
ให้เปน็ไปตามภาคผนวกตา่งๆ ของ มอก. 1375


