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นายสมโภชน ทองคำนุช

(2)

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม นี้ ไดประกาศใชเปนครัง้ แรกเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมหมอหุงขาวไฟฟา
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ตอมาไดพจิ ารณาเห็นสมควรแกไขปรับปรุงในสาระสำคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ดังกลาว โดยแยกออก
เปน 2 มาตรฐาน คือมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมหมอหุงขาวไฟฟา และมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมหมอหุงขาว
ไฟฟา เฉพาะดานความปลอดภัย และแกไขปรับปรุงโดยยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมหมอหุงขาวไฟฟา และ
กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมหมอหุงขาวไฟฟา เฉพาะดานความปลอดภัย นีข้ นึ้ ใหม

จก

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีต้ อ งใชรว มกับขอกำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ความปลอดภัยของ
เครือ่ งใชไฟฟาภายในบานและเครือ่ งใชไฟฟาอืน่ ทีค่ ลายกัน ขอกำหนดทัว่ ไป มาตรฐานเลขที่ มอก.1375-2547
โดยขอกำหนดจะระบุวา “เพิม่ เติมขอความ” “แกไขขอความ” หรือ “แทนขอความ” เพือ่ ใหขอ กำหนดตาง ๆ
สมบูรณและมีความเหมาะสมทีจ่ ะใชกบั ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมหมอหุงขาวไฟฟา เฉพาะดานความปลอดภัย
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ กำหนดขึน้ โดยใชเอกสารตอไปนีเ้ ปนแนวทาง
IEC 60335-2-15 (2002–07)
Household and similar electrical appliances–Safety– Part 2-25
: Particular requirements for appliances for heating liquids
มอก.1375-2547
ความปลอดภัยของเครือ่ งใชไฟฟาภายในบานและเครือ่ งใชไฟฟา
อืน่ ทีค่ ลายกัน ขอกำหนดทัว่ ไป

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมไดพจิ ารณามาตรฐานนีแ้ ลว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511
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ฉบับที่ 3287 ( พ.ศ. 2547 )
ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรือ่ ง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
หมอหุงขาวไฟฟา
และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
หมอหุงขาวไฟฟา เฉพาะดานความปลอดภัย
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โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม หม อ หุ ง ข า วไฟฟ า มาตรฐาน
เลขทีม่ อก. 1039-2534
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1732 (พ.ศ.2534)
ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 เรือ่ ง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม หมอหุงขาวไฟฟา ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม หมอหุงขาวไฟฟา เฉพาะดานความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก. 1039-2547 ขึน้ ใหม ดังมีรายละเอียด
ตอทายประกาศนี้
ทัง้ นี้ ใหมผี ลตัง้ แตวนั ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
พินจิ จารุสมบัติ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

หมอหุงขาวไฟฟา เฉพาะดานความปลอดภัย
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมคุณลักษณะทีต่ อ งการดานความปลอดภัยของหมอหุงขาวไฟฟา
สำหรับใชในทีอ่ ยอู าศัย ทีม่ แี รงดันไฟฟาทีก่ ำหนดไมเกิน 250 โวลต ความจุไมเกิน 10 ลิตร
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หมอหุงขาวไฟฟาซึ่งมิไดมีจุดประสงคสำหรับใชในที่อยูอาศัยตามปกติ แตอาจเปนสาเหตุของอันตรายตอ
สาธารณะ เชน หมอหุงขาวไฟฟาซึง่ มีจดุ ประสงคสำหรับใชในรานคา อุตสาหกรรมขนาดยอม และในฟารม
อยใู นขอบขายของมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้

จาห

ตราบเทาทีจ่ ะเปนไปไดในทางปฏิบตั ิ มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีจ้ ะเกีย่ วของกับอันตรายสามัญทีเ่ กิดจาก
หมอหุงขาวไฟฟา ซึง่ ทุกคนตองเผชิญทัง้ ในและรอบๆ บาน แตอยางไรก็ตามจะไมคำนึงถึง
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- การใชหมอหุงขาวไฟฟาโดยเด็กเล็กหรือบุคคลทุพพลภาพทีไ่ มไดรบั การดูแล
- การเลนหมอหุงขาวไฟฟาโดยเด็กเล็ก
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หมายเหตุ 101 ตองคำนึงถึงความจริงที่วา
- หมอหุงขาวไฟฟาที่มีเจตนาใหใชในยานพาหนะ บนเรือ หรือเครื่องบิน อาจจำเปนตองมี
ขอกำหนดเพิ่มเติม
- อาจจำเปนตองใชขอกำหนดเพิ่มเติมที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และองคกรอื่นที่คลายกัน
หมายเหตุ 102 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง
- หมอหุงขาวไฟฟาที่ออกแบบสำหรับใชในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
- หมอหุงขาวไฟฟาที่มีเจตนาใหใชในสถานที่ที่มีภาวะพิเศษ เชน มีบรรยากาศกัดกรอนหรือ
อาจกอใหเกิดการระเบิด (ฝนุ ไอ หรือกาซ)
- หมอหุงขาวไฟฟาที่มีการทำความรอนโดยใชคลื่นความถี่สูง

2. เอกสารอางอิง
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 2. ของมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ความปลอดภัยของเครือ่ งใชไฟฟาภายในบาน
และเครือ่ งใชไฟฟาอืน่ ทีค่ ลายกัน ขอกำหนดทัว่ ไป มาตรฐานเลขที่ มอก.1375
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3. บทนิยาม
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4. ขอกำหนดทั่วไป

จก

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 3. ของ มอก.1375 ยกเวนขอตอไปนี้
3.1.9 แทนขอความ :
การทำงานตามปกติ (normal operation) หมายถึง หมอหุงขาวไฟฟาทีท่ ำงานเมือ่ ภาชนะบรรจุมนี ้ำและ
ขาวปริมาณสูงสุด ตามทีผ่ ทู ำกำหนดและมีฝาปด (ถามี)
3.101 ความจุทกี่ ำหนด (rated capacity) หมายถึง ความจุหมอหุงขาวไฟฟาทีผ่ ทู ำกำหนดไว
3.102 หมอหุงขาวไฟฟา (electric rice-cooker) หมายถึง บริภณ
ั ฑไฟฟาทีเ่ ปลีย่ นพลังงานไฟฟาเปนพลังงาน
ความรอนเพือ่ ใชในการหุงขาวอยางอัตโนมัติ และอาจรักษาชวงอุณหภูมกิ ารอนุ ขาวไวไดระดับหนึง่

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 4. ของ มอก. 1375

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 5. ของ มอก. 1375

จาห

5. ภาวะทั่วไปสำหรับการทดสอบ
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6. การจำแนกประเภท
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หมอหุงขาวไฟฟาแบงตามความสามารถในการปองกันไฟฟาช็อกออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
- ประเภท OI
- ประเภท I
- ประเภท II
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ และโดยการทดสอบทีเ่ กีย่ วของ

7. การทำเครือ่ งหมายและขอแนะนำ

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 7. ของ มอก. 1375 ยกเวนขอตอไปนี้
7.1 เพิม่ เติมขอความ :
- ความจุทกี่ ำหนด เปนลูกบาศกเดซิเมตร หรือลิตร
ตองมีขดี บอกระดับ หรือ สัญลักษณอนื่ ทีแ่ สดงความจุทกี่ ำหนด ซึง่ มองเห็นไดในขณะเติมน้ำ
7.12 เพิม่ เติมขอความ :
ขอแนะนำสำหรับหมอหุงขาวไฟฟาที่ฝาปดมีรูระบายไอน้ำอยูต่ำกวาที่จับบนฝาหมอตองแสดงขอความดัง
ตอไปนี้
- คำเตือน : ใหวางฝาในตำแหนงทีท่ ศิ ทางของรูระบายไอน้ำหางจากทีจ่ บั
หมายเหตุ 101 ไมตองมีคำเตือน ถาสามารถปดฝาในตำแหนงที่ทิศทางของไอน้ำหางจากที่จับเทานั้น

- คำเตือน : หามเปดฝาขณะน้ำเดือด
ขอแนะนำสำหรับหมอหุงขาวไฟฟาตองมีขอ ความหามนำไปจมุ น้ำ
–2–
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8. การปองกันการเขาถึงสวนที่มีไฟฟา
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 8. ของ มอก.1375

9. การเริ่มเดินเครื่องใชไฟฟาที่ทำงานดวยมอเตอร
ไมใชขอ กำหนดขอนีข้ อง มอก. 1375

10. กำลังไฟฟาเขาและกระแสไฟฟา
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11. การเกิดความรอน
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ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 10. ของ มอก.1375
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ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 11. ของ มอก.1375 ยกเวนขอตอไปนี้
11.2 เพิม่ เติมขอความ:
การทดสอบหมอหุงขาวไฟฟา ใหทดสอบหางจากผนังของมุมทดสอบทุก ๆ ดาน
11.4 เพิม่ เติมขอความ:
กรณีหมอหุงขาวไฟฟามี มอเตอร หมอแปลง หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส มีอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ เกินคาขีดจำกัดของ
อุณหภูมิ และกำลังไฟฟาเขาต่ำกวากำลังไฟฟาเขาทีก่ ำหนด การทดสอบจะทำซ้ำโดยปอนแรงดันไฟฟาเขาเทากับ
1.06 เทาของแรงดันไฟฟาเขาทีก่ ำหนด
11.6 เพิม่ เติมขอความ :
หมอหุงขาวไฟฟาทีม่ มี อเตอรใหทดสอบในลักษณะเดียวกับหมอหุงขาวไฟฟาทีม่ เี ฉพาะตัวทำความรอน
11.7 แทนขอความ :
ใหหมอหุงขาวไฟฟาทำงานตามปกติ โดยการทดสอบจะสิน้ สุดเมือ่ 15 นาที หลังจากอุปกรณควบคุมความรอน
ทำการตัดตอวงจรครัง้ แรก
11.8 เพิม่ เติมขอความ :
ในกรณีทเี่ ตารับตอของหมอหุงขาวไฟฟาทีม่ ตี วั ควบคุมอุณหภูมติ อ อยดู ว ย ขีดจำกัดอุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ ของขาของ
เตาเสียบหมอหุงขาวไมตอ งนำมาพิจารณา
อุณหภูมิของมอเตอร หมอแปลง สวนประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส และชิ้นสวนที่มีผลกระทบโดยตรงอาจ
เพิม่ ขึน้ เกินคาทีก่ ำหนดไวเมือ่ หมอหุงขาวไฟฟานัน้ ทำงานที่ 1.15 เทาของกำลังไฟฟาเขาทีก่ ำหนด

12. (วาง)
ไมมขี อ ความ

13. กระแสไฟฟารั่วและความทนทานไฟฟาที่อุณหภูมิทำงาน
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 13. ของ มอก.1375
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14. แรงดันไฟฟาเกินชั่วครู
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 14. ของ มอก.1375

15. ความตานทานตอความชื้น

จก

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 15. ของ มอก.1375 ยกเวนขอตอไปนี้
15.2 เพิม่ เติมขอความ :
ในขณะทีท่ ดสอบตองเสียบเตารับตอ
ในกรณีที่มีขอสงสัยใหทดสอบการหกรดของน้ำในขณะที่หมอหุงขาวไฟฟาเอียงจากตำแหนงใชงานปกติ
ไมเกิน 5 องศา

น่า
ยจ
่ายแ

16. กระแสไฟฟารั่วและความทนทานไฟฟา
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 16. ของ มอก. 1375

จาห

17. การปองกันโหลดเกินของหมอแปลงไฟฟา และวงจรไฟฟาที่เกี่ยวของ

าซ
้าเพ
ื่อก
าร

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 17. ของ มอก. 1375

18. ความทนทาน

ห้า
มท

ไมใชขอ กำหนดขอนีข้ อง มอก. 1375

19. การทำงานผิดปกติ

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 19. ของ มอก. 1375 ยกเวนขอตอไปนี้
19.2 เพิม่ เติมขอความ:
ใหวางหมอหุงขาวไฟฟาใกลผนังของมุมทดสอบมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทำได และทดสอบโดยไมมนี ้ำ เปดฝาหรือ
ปดฝาในลักษณะใดก็ไดทอี่ าจจะทำใหเกิดผลเลวทีส่ ดุ

20. เสถียรภาพและอันตรายทางกล
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 20. ของ มอก. 1375

21. ความแข็งแรงทางกล
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 21. ของ มอก. 1375
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22. การสราง
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 22. ของ มอก. 1375 ยกเวนขอตอไปนี้
22.6 เพิม่ เติมขอความ :
รูระบายน้ำ จะตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมต่ำกวา 5 มิลลิเมตร หรือมีขนาดพืน้ ทีไ่ มต่ำกวา 20 ตาราง
มิลลิเมตร โดยความกวางไมต่ำกวา 3 มิลลิเมตร
การตรวจสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ และการวัด

23. สายไฟฟาภายใน

น่า
ยจ
่ายแ

24. สวนประกอบ

จก

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 23. ของ มอก.1375

ห้า
มท

าซ
้าเพ
ื่อก
าร

จาห

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 24. ของ มอก.1375 ยกเวนขอตอไปนี้
24.1.5 เพิม่ เติมขอความ:
คเู ตาของหมอหุงขาวไฟฟาทีท่ ำงานรวมกับตัวควบคุมอุณหภูมิ คัตเอาตความรอนหรือฟวสในเตารับตอ
จะตองเปนไปตามมาตรฐาน IEC 60320-1 ยกเวนกรณีตอ ไปนี้
- หนาสัมผัสของสายดินของเตารับตอทีย่ อมใหเขาถึงได หนาสัมผัสนีจ้ ะตองไมยดึ แนนระหวางการใสเขา
หรือถอดออกของเตารับตอ
- คาอุณหภูมทิ ตี่ อ งการสำหรับทดสอบตามขอ 18. ใหวดั ทีข่ าของเตาเสียบเครือ่ งใชระหวางการทดสอบ
ตามขอ 11.
- การทดสอบคาวิสยั สามารถตัดกระแส (breaking-capacity) ในขอ 19. ใหทำการทดสอบทีเ่ ตาเสียบ
เครื่องใช
- อุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ ของชิน้ สวนทีน่ ำกระแสไฟฟา ซึง่ กำหนดในขอ 21. ไมไดกำหนดไว
หมายเหตุ ตองไมมีอุปกรณควบคุมความรอนในเตารับตอที่เปนไปตามมาตรฐาน IEC 60320-1

25. การตอเขากับแหลงจายและสายออนภายนอก
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 25. ของ มอก.1375 ยกเวนขอตอไปนี้
25.1 เพิม่ เติมขอความ:
หมอหุงขาวไฟฟาทีใ่ ชเตาเสียบเครือ่ งใชทไี่ มเปนไปตามมาตรฐาน IEC 60320-1 ตองมีชดุ สายตอมาใหดว ย
25.8 หมอหุงขาวไฟฟาทีม่ ขี นาดกระแสไฟฟาระบุสงู สุดไมเกิน 10 แอมแปร ถาสายยาวไมเกิน 2 เมตร อาจมีตวั นำ
สายปอนขนาด 0.75 ตารางมิลลิเมตรได

26. ขั้วตอสายสำหรับตัวนำภายนอก
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 26. ของ มอก.1375
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27. การเตรียมการสำหรับการตอลงดิน
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 27. ของ มอก.1375

28. หมุดเกลียวและจุดตอ
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 28. ของ มอก.1375

29. ระยะหางในอากาศ ระยะหางตามผิวฉนวน และฉนวนตัน

น่า
ยจ
่ายแ

จก

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 29. ของ มอก.1375 ยกเวนขอตอไปนี้
29.2 เพิม่ เติมขอความ:
สภาพแวดลอมไมโครเปนมลพิษระดับ 3 ถาไอน้ำทีก่ ลัน่ ตัวในระหวางการใชงานตามปกติสามารถทำใหฉนวน
เสียสภาพ

30. ความทนความรอนและไฟ

ห้า
มท

าซ
้าเพ
ื่อก
าร

จาห

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 30. ของ มอก.1375 ยกเวนขอตอไปนี้
30.1 เพิม่ เติมขอความ:
ไมตอ งคำนึงถึงอุณหภูมทิ สี่ งู ขึน้ ในระหวางการทดสอบตามขอ 19.4 ขอ 19.5 และขอ 19.101
30.2 เพิม่ เติมขอความ:
หมอหุงขาวไฟฟาทีส่ ามารถรักษาอุณหภูมใิ หคงทีไ่ วไดระดับหนึง่ ใหทดสอบตามขอ 30.2.3 นอกเหนือจากนัน้
ใหทดสอบตามขอ 30.2.2

31. ความตานทานการเปนสนิม

ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 31. ของ มอก.1375

32. การแผรังสี ความเปนพิษ และอันตรายที่คลายกัน
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 32. ของ มอก.1375
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ภาคผนวก

ห้า
มท

าซ
้าเพ
ื่อก
าร

จาห

น่า
ยจ
่ายแ

จก

ใหเปนไปตามภาคผนวกตาง ๆ ของ มอก. 1375
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