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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมพัดลมไฟฟากระแสสลับ  คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัยนี้  ได
ประกาศใชคร้ังแรกเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมพัดลมไฟฟากระแสสลับ เฉพาะดานความปลอดภัย  
มาตรฐานเลขท่ี มอก. 934-2533 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 107 ตอนท่ี 94 วันท่ี 9 มิถุนายน พุทธศักราช  2533  ตอมาได
พิจารณาเห็นสมควรแกไขปรับปรุงโดยแกไขเพ่ิมเติมคุณลักษณะท่ีตองการและการทดสอบเพ่ือใหทันสมัยและ
สอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ  จึงไดแกไขปรับปรุงโดยการยกเลิกมาตรฐานเดิมและกําหนดมาตรฐานน้ีข้ึน
ใหม 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดข้ึนโดยรับ IEC 60335-2-80 Edition 2.2 (2008-09) Household and 
similar electrical appliances-Safety-Part 2-80 : Particular requirements for fans มาใชในระดับดัดแปลง (modified) 
โดยมีรายละเอียดของการดัดแปลงท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 แกไขขอความในขอ 2. ถึงขอ 32. โดยการอางอิง มอก.1375 แทน IEC 60335-1 

 แกไขขอความในขอ 8.2  โดยการอางอิง มอก.11 แทน IEC 60227 

 แกไขขอความในขอ 8.2  โดยการอางอิง มอก.955 แทน IEC 60245 

 แกไขขอความในขอ 15.1.1  โดยการอางอิง มอก.513 แทน IEC 60529 

 แกไขขอความในขอ 21.101  โดยการอางอิง มอก.2533 แทน IEC 61032 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  ตองใชรวมกับขอกําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมความปลอดภัย
ของเคร่ืองใชไฟฟาสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและเคร่ืองใชไฟฟาอ่ืนท่ีคลายกัน ขอกําหนดท่ัวไป มาตรฐานเลขท่ี มอก.
1375 โดยขอกําหนดจะระบุวา “เพิ่มเติมขอความ” “แกไขขอความ” หรือ “แทนขอความ” เพื่อใหขอกําหนดตางๆ 
สมบูรณมีความเหมาะสมท่ีจะใชกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมพัดลมไฟฟากระแสสลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนี้แลว   เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศ
ตาม มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
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สารบัญ 
หนา 

1. ขอบขาย -1- 
2. เอกสารอางอิง -2- 
3. บทนิยาม -2- 
4. ขอกําหนดท่ัวไป -3- 
5. ภาวะท่ัวไปสําหรับการทดสอบ -3- 
6. การจําแนกประเภท -3- 
7. การทําเคร่ืองหมายและฉลาก  และขอแนะนํา -3- 
8. การปองกันการเขาถึงสวนท่ีมีไฟฟา -4-  
9. การเร่ิมเดินเคร่ืองใชไฟฟาท่ีทํางานดวยมอเตอร -4- 
10. กําลังไฟฟาเขาและกระแสไฟฟา -4- 
11. การเกิดความรอน -5- 
12. (วาง) -5- 
13. กระแสไฟฟาร่ัวและความทนทานไฟฟาท่ีอุณหภูมิทํางาน -5- 
14. แรงดันไฟฟาเกินช่ัวครู -5- 
15. ความตานทานตอความช้ืน -5- 
16. กระแสไฟฟาร่ัวและความทนทานไฟฟา -5- 
17. การปองกันโหลดเกินของหมอแปลงไฟฟา และวงจรไฟฟาท่ีเกีย่วของ -6- 
18. ความทนทาน -6- 
19. การทํางานผิดปกติ -6- 
20. เสถียรภาพและอันตรายทางกล -6- 
21. ความแข็งแรงทางกล -7- 
22. การสราง -7- 
23. สายไฟฟาภายใน -8- 
24. สวนประกอบ -8- 
25. การตอเขากับแหลงจายไฟฟา และสายออนภายนอก -8- 
26. ข้ัวตอสายสําหรับตัวนําภายนอก -8- 
27. การเตรียมการสําหรับการตอลงดิน -8- 
28. หมุดเกลียวและจุดตอ -9- 
29. ระยะหางในอากาศ  ระยะหางตามผิวฉนวน และฉนวนของแข็ง -9- 
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30. ความทนความรอนและไฟ -9- 
31. ความตานทานการเปนสนิม -9- 
32. การแผรังสี  ความเปนพษิ และอันตรายท่ีคลายกัน -9- 
ภาคผนวก -10- 
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ฉบับที ่ 4697  ( พ.ศ. 2558 ) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511 
เรื่อง  ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย 
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่  มอก. 934 – 2533 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1601 (พ.ศ. 2533) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย  ลงวันที่ 18  พฤษภาคม 2533   และออกประกาศ
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย  
มาตรฐานเลขที่ มอก. 934–2558 ขึ้นใหม่  ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศน้ี 

ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้า
กระแสสลับ-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.934-2558 ใช้บังคับ 
เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

จักรมนฑ์  ผาสุกวนิช 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

พัดลมไฟฟากระแสสลับ – 
คุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภยั 

1.  ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงคุณลักษณะท่ีตองการดานความปลอดภัยของพัดลมไฟฟา 
กระแสสลับ สําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและท่ีมีจุดประสงคการใชงานคลายกัน  มีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 
250 V (โวลต) สําหรับพัดลมไฟฟากระแสสลับเฟสเดียว  และไมเกิน 480 V สําหรับพัดลมไฟฟา
กระแสสลับอ่ืนๆ ซ่ึงตอไปใน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้จะเรียกวา “พัดลม” 
หมายเหตุ 101 ตัวอยางของพัดลมท่ีอยูในขอบขายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 

- พัดลมแขวนเพดาน (ceiling fan)  เชน พัดลมตาม มอก. 205 และตาม มอก. 572 
- พัดลมติดทอ (duct fan) 
- พัดลมติดผนังก้ัน (partition fan)  เชน พัดลมตาม มอก. 710  
- พัดลมต้ังพ้ืน (pedestal fan)  เชน พัดลมตาม มอก. 127 
- พัดลมต้ังโตะ (table fan)  เชน พัดลมตาม มอก. 92 เฉพาะพัดลมต้ังโตะ 
- พัดลมติดผนัง (wall fan)  เชน พัดลมตาม มอก. 92 เฉพาะพัดลมติดผนัง 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงส่ิงควบคุมแยกตางหาก (separate control) ท่ีมีไวสําหรับ
พัดลมดวย 

พัดลมท่ีไมมีจุดประสงคสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยตามปกติ แตถึงกระนั้นก็ตามอาจเปนสาเหตุกอเกิดอันตราย
ตอ สาธารณะ เชน พัดลมท่ีมีเจตนาใหใชท่ัวไปในรานคา  ในอุตสาหกรรมขนาดยอม และในฟารม อยูใน
ขอบขายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

ตราบเทาท่ีจะเปนไปไดในทางปฏิบัติ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีเกี่ยวของกับอันตรายท่ัวไปท่ีอาจ
เกิดจากพัดลมซ่ึงทุกคนตองเผชิญอยูท้ังภายในและรอบๆ ท่ีอยูอาศัย อยางไรก็ตามโดยท่ัวไปไมคํานึงถึง 

- บุคคล (รวมท้ังเด็ก) ซ่ึง 

 มีความบกพรองของสภาพทางกายภาพ สภาพทางประสาทสัมผัส หรือทางจิตใจ ; หรือ 

 ขาดประสบการณและความรู 

ทําใหไมสามารถใชพัดลมอยางปลอดภัยโดยปราศจากการควบคุมดูแลหรือแนะนํา 
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- เด็กท่ีเลนพดัลม  
หมายเหตุ 102 ตองคํานึงถึงความจริงที่วา 

- พัดลมท่ีมีเจตนาใหใชในยานพาหนะ บนเรือ หรือบนเครื่องบิน อาจจําเปนตองมีคุณลักษณะ เพ่ิมเติม 
- อาจจําเปนตองใชคุณลักษณะเพ่ิมเติมที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และองคกรอื่นที่คลายกัน 
หมายเหตุ 103 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี ไมครอบคลุมถึงพัดลมตอไปน้ี 

- พัดลมท่ีมีเจตนาใหใชในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 
- พัดลมท่ีมีเจตนาใหใชในสถานที่ที่มีภาวะพิเศษ เชน บรรยากาศที่มีการกัดกรอน หรือการระเบิด (ฝุน 

ไอ หรือกาซ) 
- พัดลมรวมอยูในเครื่องใชไฟฟาอื่น 

2.  เอกสารอางอิง 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375  ขอ 2. 

3.  บทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 3.  ยกเวน
ขอตอไปนี้ 

3.1.9 แทนขอความ : 

การทํางานตามปกติ (normal operation) หมายถึง 

การทํางานของพัดลมในภาวะดังนี้ 

พัดลมต้ังโตะ พัดลมต้ังพื้น และพัดลมติดผนัง ใหทํางานในขณะท่ีกลไกสายของพัดลมทํางาน 

พัดลมแขวนเพดาน ใหยึดติดกับเพดาน 

พัดลมติดผนังกั้น ใหติดต้ังท่ีจุดกึ่งกลางของผนังกั้น (partition) ท่ีเหมาะสมมีมิติไมนอยกวา 4 เทาของ
เสนผานศูนยกลางของทางอากาศเขา (air inlet)  

พัดลมติดทอ ใหติดต้ังในทอตามขอปฏิบัติการติดต้ัง  ทอมีความยาวประมาณ 4 เทาของเสนผาน
ศูนยกลางของพัดลม 

3.101 เพิ่มเติมขอความ: 

พัดลมติดทอ (duct fan) 

พัดลมสําหรับติดต้ังภายในทางลมปดหุม (enclosed airway) ในลักษณะท่ีอากาศไหลไปตามทอได ท้ัง
ทางดานเขาและและดานออก 
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4.  ขอกําหนดท่ัวไป 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 4. 

5.  ภาวะท่ัวไปสําหรับการทดสอบ 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 5.  ยกเวนขอตอไปนี้ 

5.7 เพิ่มเติมขอความ: 

พัดลมท่ีมีเจตนาใหใชงานในภูมิอากาศเขตรอน  การทดสอบตามขอ 10. ขอ 11. และขอ 13. ใหทําท่ีอุณหภูมิ
โดยรอบ 40 C ± 2 C 

สําหรับพัดลมท่ีทําเคร่ืองหมาย อุณหภูมิทํางานโดยรอบ (ambient operating temperature)  การทดสอบตาม
ขอ 10. ขอ 11. และขอ 13. ใหทําท่ีอุณหภูมิตามเคร่ืองหมาย ± 2 C 

6.  การจําแนกประเภท 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 6.  ยกเวนขอตอไปนี้ 

6.2 เพิ่มเติมขอความ: 

พัดลมตดิทอ ตองมีระดับช้ันการปองกันไมนอยกวา IPX2 

6.101 พัดลมตองเปนประเภทใดประเภทหน่ึงตามภูมิอากาศดังตอไปนี้ 

- พัดลมสําหรับภูมิอากาศเขตอบอุน (temperate climate) 

- พัดลมสําหรับภูมิอากาศเขตรอน (tropical climate) 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพินจิ 

7.  การทําเครื่องหมายและฉลาก  และขอแนะนํา 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 7.  ยกเวนขอตอไปนี้ 

7.1 เพิ่มเติมขอความ: 

พัดลมสําหรับภูมิอากาศเขตรอน ตองทําเคร่ืองหมายดวยอักษร T 

พัดลมท่ีมีเจตนาใหทํางานในสถานท่ีซ่ึงมีอุณหภูมิโดยรอบบริเวณเกิน 40C  ตองทําเคร่ืองหมายอุณหภูมิ
ทํางานโดยรอบ 

7.12 เพิ่มเติมขอความ: 

ถาขอปฏิบัติระบุวา ตองถอดท่ีปองกัน (guard) ออกเพื่อทําความสะอาด  ขอปฏิบัติตองระบุสาระดังนี้ 

ตองแนใจวาไดตัดแหลงจายกําลังไฟฟาประธานของพัดลมออกกอนถอดท่ีปองกัน 
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7.12.1 เพิ่มเติมขอความ: 

ขอปฏิบัติการติดต้ังตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

- แบบอางอิงหรือรุนอางอิงของดวงโคมไฟฟาซ่ึงอาจติดต้ังในพัดลม เพื่อใหถูกตองตามวัตถุประสงค
การสราง 

- พัดลมติดผนังกั้น ตองระบุวา มีเจตนาใหติดต้ังดานนอกของหนาตางหรือของผนังหรือไม 

- พัดลมท่ีมีเจตนาใหติดต้ังท่ีระดับสูง ตองระบุใหติดต้ังในลักษณะท่ีใบพัดลมอยูสูงจากพื้นมากกวา 2.3 
m (เมตร) 

- พัดลมติดทอและพัดลมติดผนังกั้น ตองมีคําเตือนเพื่อใหหลีกเล่ียงการไหลยอนกลับของกาซเขาไปใน
หองจากปลองไฟเปดของเคร่ืองใชไฟฟาการเผาไหมกาซหรือเผาไหมเช้ือเพลิงรูปแบบอ่ืน 

8.  การปองกันการเขาถึงสวนท่ีมีไฟฟา 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 8.  ยกเวนขอตอไปนี้ 

8.1.1 แกไขขอความ: 

ไมตองเอาหลอดไฟฟาออก  แตในระหวางการใสหรือการเอาหลอดไฟฟาออก  ตองแนใจวามีการ
ปองกันการไมใหสัมผัสกับสวนท่ีมีไฟฟา 

8.2 เพิ่มเติมขอความ: 

หลังจากเอาชิ้นสวนท่ีถอดไดออกเพื่อการบํารุงรักษาโดยผูใช  ฉนวนมูลฐานของสายไฟฟาภายในอาจถูกแตะ 
(touch) ได ถาเทากับฉนวนของสายออนตาม มอก. 11 หรือ มอก. 955 

9.  การเริ่มเดินเครื่องใชไฟฟาท่ีทํางานดวยมอเตอร 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก. 1375 

10.  กําลังไฟฟาเขาและกระแสไฟฟา 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 10.  ยกเวนขอตอไปนี้ 

10.1 เพิ่มเติมขอความ: 

พัดลมท่ีมีชัตเตอร หรืออุปกรณท่ีคลายกัน ใหทดสอบขณะท่ีชัตเตอรอยูในตําแหนงเปด 

10.2 เพิ่มเติมขอความ: 

พัดลมท่ีมีชัตเตอรหรืออุปกรณท่ีคลายกัน ใหทดสอบขณะท่ีชัตเตอรอยูในตําแหนงเปด 
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11.  การเกิดความรอน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 11.  ยกเวนขอตอไปนี้ 

11.7 การแกไขขอความ: 

ใหพัดลมทํางานจนกระท่ังไดภาวะอยูตัว 

11.8 เพิ่มเติมขอความ: 

ขีดจํากัดอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนของพัดลมสําหรับภูมิอากาศเขตรอน ใหลดลง 15 K  

สําหรับพัดลมที่ทําเครื่องหมายอุณหภูมิทํางานโดยรอบ  ใหลดขีดจํากัดอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนลงดวยคาท่ีตางกัน
ระหวางคาท่ีทําเคร่ืองหมายกับคา 25 C 

12.  (วาง) 

ไมมีขอความ 

13. กระแสไฟฟารั่วและความทนทานไฟฟาท่ีอุณหภูมิทํางาน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 13. 

14.  แรงดันไฟฟาเกินชั่วครู 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 14.   

15.  ความตานทานตอความช้ืน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 15.   ยกเวนขอตอไปนี้ 

15.1.1 เพิ่มเติมขอความ: 

สวนภายนอกของพัดลมที่มีเจตนาใหติดต้ังในโครงสรางภายนอกของอาคาร ใหทดสอบตาม มอก. 513 
ขอ 14.2.4 ก) โดยสวนของพัดลมท่ีไมไดติดต้ังบนพ้ืนผิวดานนอกไดรับการปองกันจากน้ําท่ีพนจากทอ
แกวง (oscillating tube)  ใหทดสอบพัดลมในตําแหนงพัก (rest position) และในตําแหนงทํางานท่ี
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด  โดยชัตเตอรหรืออุปกรณท่ีคลายกันอยูในตําแหนงเปด 

พัดลมท่ีทําเคร่ืองหมายรหัส IP ดวยตัวเลขแสดงลักษณะเฉพาะตัวท่ี 2  ใหทดสอบตามความเหมาะสม
ตาม มอก. 513 ท้ังในตําแหนงพักและในตําแหนงทํางานท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 

16.  กระแสไฟฟารั่วและความทนทานไฟฟา 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 16.   
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17.  การปองกันโหลดเกินของหมอแปลงไฟฟา และวงจรไฟฟาท่ีเกี่ยวของ 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 17.   

18.  ความทนทาน 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก. 1375 

19.  การทํางานผิดปกติ 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.1375 ขอ 19.  ยกเวนขอตอไปนี้ 

19.1 เพิ่มเติมขอความ: 

พัดลมท่ีมีชัตเตอรหรืออุปกรณท่ีคลายกันรวมอยู ท่ีทํางานโดยส่ิงควบคุม  ใหทดสอบตามขอ 19.101 ดวย 

19.7 เพิ่มเติมขอความ: 

ใหติดต้ังส่ิงควบคุมแยกตางหากไวบนแผนไมอัดทาสีดําดาน ใหปดชองระบายอากาศของส่ิงควบคุม
ประมาณรอยละ 50 อุณหภูมิของขดลวดไฟฟาตองไมเกินคาท่ีระบุไวในตารางท่ี 8  และอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน
ของแผนไมอัด ทาสีดาดานตองไมเกิน 

- 50 K  สําหรับพัดลมมีเคร่ืองหมาย  T 

- 65 K  สําหรับพัดลมอ่ืน ๆ 

19.9 ไมใชขอกําหนดขอนี้ 

19.101 พัดลมท่ีมีชัตเตอรหรืออุปกรณท่ีคลายกันซ่ึงทํางานโดยอัตโนมัติรวมอยู  ใหปอนแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดและ
ใหทํางานดวยชัตเตอรหรืออุปกรณท่ีคลายกันอยูในตําแหนงปดหรือตําแหนงเปด แลวแตตําแหนงใดใหผล
เลวกวา 

20.  เสถียรภาพและอันตรายทางกล 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 20.  ยกเวนขอตอไปนี้ 

20.1 เพิ่มเติมขอความ: 

ใหวางพัดลมยกห้ิวไดแบบต้ังพื้นท่ีมีความสูงเกิน 1.7 m และมวลเกิน 10 kg บนพื้นราบ   ปอนแรง 40 N ท่ี
ความสูง 1.5 m ตามแนวราบในทิศทางท่ีใหผลเลวท่ีสุด 

พัดลมตองไมลม 
หมายเหตุ 101 อาจตองมีสิ่งเหมาะสมเพ่ือกันพัดลมเล่ือนไถล 
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20.101 ใบพัดลมตองมีท่ีปองกัน ยกเวนใบพัดลมของพัดลมสําหรับการติดต้ังท่ีระดับสูง  เวนแตวาขอบใบดานหนา 
และปลายของใบพัดลมตองมน  และ 

- ใบพัดลมมีความแข็งนอยกวา D60 Shore หรือ 

- ใบพัดลมมีความเร็วรอบเสนรอบวงนอยกวา 15 m/s (เมตรตอวินาที) เม่ือปอนแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 
หรือ 

- พัดลมมีกําลังไฟฟาออกไมเกนิ 2 W  เม่ือปอนแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 
หมายเหตุ ขอบใบดานหนามีรัศมีไมนอยกวา 0.5 mm  ถือวามน 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพินจิ และโดยการวัด 

21.  ความแขง็แรงทางกล 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 21.  ยกเวนขอตอไปนี้ 

21.101 ใหทดสอบท่ีปองกันใบพัดลม (fan guard) ดวยแรงกดและแรงดึง 20 N ตามแนวแกนของมอเตอร  หลังจาก
การทดสอบตองไมสามารถแตะสวนเคล่ือนไหวอันตรายดวยโพรบทดสอบซึ่งคลายโพรบทดสอบแบบ B 
ตาม มอก.2533  แตมีหนากั้นกลม (circular stop face) เสนผานศูนยกลาง 50 mm แทนหนากั้นไมกลม (non-
circular face)  ใหกดโพรบทดสอบดวยแรงไมเกิน 5 N  

21.102 พัดลมแขวนเพดาน ตองมีความแข็งแรงเพียงพอ 

การเปนไปตามขอกาหนดใหทําดังนี ้

ใหติดต้ังพัดลมแขวนเพดานตามขอปฏิบัติการติดต้ัง  ใชโหลดท่ีมีมวลเปน 4 เทาของมวลพัดลม  แขวนท่ีตัว
ของพัดลมเปนเวลา 1 min (นาที) 

ใชทอรก 1 Nm (นิวตันเมตร) กระทํากับตัวของพัดลมซ่ึงถูกยึดกับท่ี เปนเวลา 1 min  ใหทดสอบซํ้าใน
ทิศทางตรงกันขาม 

หลังจากการทดสอบ ระบบแขวนตองไมแตกชํารุด และพัดลมแขวนเพดานตองไมเสียหายจนทําใหการ
เปนไปตาม ขอ 8.1 ขอ 16.3 และขอ 29. เสียไป 

22.  การสราง 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 22.  ยกเวนขอตอไปนี้ 

22.1 เพิ่มเติมขอความ: 
หมายเหตุ  101 เปลือกหุมตาม มอก. 513 ไมนับรวมที่ปองกันใบพัดลม 
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22.11 แกไขขอความ: 

สําหรับตัวหนบียึดของท่ีปองกันใบพดัลม ใหใชแรง 15 N แทนแรง 50 N ในทิศใดๆ ท่ีทําใหตัวหนบียึดหลุด
ออก 

22.101 พัดลมมีการจัดเตรียมสําหรับการติดดวงโคมไฟฟา  ตองมีข้ัวตอสายและสายไฟฟาภายในท่ีเหมาะสมรวมอยู 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพินจิ 

23.  สายไฟฟาภายใน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 23.  ยกเวนขอตอไปนี้ 

23.3 แกไขขอความ: 

แทนท่ีจะโยกสวนเคล่ือนไหวไดไปขางหนาและขางหลัง  ใหทดสอบพัดลมท่ีมีกลไกสายใหทดสอบดังนี้ 

ใหปอนแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดและทํางานตามการทํางานตามปกติ  ท่ีมุมของการสายสูงสุดตามการสราง  
ใหทดสอบจํานวน 100 000 วัฏจักรของการสาย 

24.  สวนประกอบ 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 24.  ยกเวนขอตอไปนี้ 

24.2 เพิ่มเติมขอความ:  

พัดลมมีกําลังไฟฟาเขาท่ีกําหนดไมเกิน 25 W อาจมีสวิตชไฟฟาประกอบไวในสายออนปอนกําลังไฟฟา 

24.101 คัตเอาตความรอนรวมอยูในพัดลมติดทอเพื่อใหเปนไปตามขอ 19. ตองไมเปนชนิดต้ังใหมเอง 

การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพินจิ 

25.  การตอเขากับแหลงจายไฟฟา และสายออนภายนอก 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 25.  ยกเวนขอตอไปนี้ 

25.5 เพิ่มเติมขอความ: 

- การประกอบแบบ Z  ยอมใหใชกับพัดลมยกห้ิวได 

26.  ขั้วตอสายสําหรับตัวนําภายนอก 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 26. 

27.  การเตรียมการสําหรบัการตอลงดิน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 27. 
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28.  หมุดเกลียวและจุดตอ 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 28. 

29.  ระยะหางในอากาศ  ระยะหางตามผิวฉนวน และฉนวนของแข็ง 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 29.  ยกเวนขอตอไปนี้ 

29.2 เพิ่มเติมขอความ: 

สภาพแวดลอมไมโครเปนระดับมลภาวะ 3  ยกเวนแตฉนวนของแข็งถูกลอมหุม หรืออยูในตําแหนงท่ีไม
นาจะเปดโลงตอมลพิษในการใชงานพัดลมตามปกติ 

30.  ความทนความรอนและไฟ 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 30.  ยกเวนขอตอไปนี้ 

30.2.2 ไมใชขอกําหนดขอนี้ 

31.  ความตานทานการเปนสนิม 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 31. 

32.  การแผรงัสี ความเปนพิษ และอันตรายท่ีคลายกัน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก. 1375 ขอ 32. 
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ภาคผนวก  

ใหเปนไปตามภาคผนวกใน มอก. 1375  
 

 




