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เรื่อง กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 2 ความร้อน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิต ภั ณ ฑ์อุต สาหกรรม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บริ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละส่ ว นประกอบเชิ ง หน้ า ที่ - ความเชื่ อ ถื อ ได้ ใ นสภาพแวดล้ อ ม - เล่ ม 2
ความร้อน มาตรฐานเลขที่ มอก. 2791 เล่ม 2 - 2560 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
สมชาย หาญหิรัญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5134 (พ.ศ.2562)
ชื่อมาตรฐาน

: บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ความเชื่อถือได้ใน
สภาพแวดล้อม – เล่ม 2 ความร้อน
COMPUTER EQUIPMENT AND FUNCTIONAL COMPONENTS –
RELIABILTY TO ENVIRONMENT – PART 2 : HEAT

มาตรฐานเลขที่

: มอก. 2791 เล่ม 2-2560

ผู้จดั ทํา

: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรรมการวิชาการ

: คณะกรรมการวิชาการ คณะที่ 525

ขอบข่าย

: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
1.1 ครอบคลุมการทดสอบความเชื่อได้ในสภาพแวดล้อมของบริภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ประธานกระแสสลับ ซึ่งประสงค์ให้ใช้งานทั่วไปในสํานักงานหรือทีพ่ กั อาศัย
เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer, PC) คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (server computer) ส่วนประกอบเชิงหน้าทีเ่ ฉพาะทีเ่ ชื่อมต่อกับ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานกระแสสลับโดยตรง แรงดันไฟฟ้าทีก่ ําหนดไม่เกิน
250 V และความถี่ทกี่ ําหนด 50 Hz เช่น จอภาพ (monitor) ซึ่งต่อไปใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้จะเรียกว่า “บริภณ
ั ฑ์”
วิธีดาํ เนินการต่างๆ กําหนดไว้สําหรับการตรวจสอบความเชื่อถือได้ของ
บริภณ
ั ฑ์ ทีท่ าํ งานภายใต้สภาพแวดล้อม ที่อณ
ุ หภูมิมกี ารเปลี่ยนแปลง
เป็นวัฏจักร โดยใช้ตทู้ ดสอบ (test chamber) ทีค่ วบคุมอุณหภูมคิ วามชืน้
สัมพัทธ์ และอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมไิ ด้ตามทีก่ ําหนด
อาจมีคณ
ุ ลักษณะเพิม่ เติมที่จาํ เป็นสําหรับบริภณ
ั ฑ์ที่ออกแบบมาสําหรับ
งานเฉพาะด้านนอกเหนือจากงานทั่วไปในสํานักงานหรือทีพ่ กั อาศัย
1.2 ไม่ครอบคลุมถึง
1.2.1 ชิ้นส่วนสําหรับการซ่อมบริภณ
ั ฑ์ ส่วนประกอบเชิงหน้าทีส่ ่วนใด
ส่วนหนึ่งของบริภณ
ั ฑ์ซึ่งไม่ได้ประกอบรวมกันเป็นบริภณ
ั ฑ์
1.2.2 บริภณ
ั ฑ์และส่วนประกอบเชิงหน้าทีซ่ ึ่งไม่ประสงค์จะจําหน่ายให้
ผู้ใช้โดยทั่วไป และประสงค์ให้ใช้งานเฉพาะด้านอย่างใด
อย่างหนึง่ เช่น บริภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ออกแบบมาให้
ทํางานอยูต่ ลอดเวลา

1.2.3 บริภณ
ั ฑ์โทรคมนาคมที่มกี ารทํางานบางอย่างเช่นเดียวกับ
บริภณ
ั ฑ์แต่ออกแบบมาเพื่อใช้งานเฉพาะทางหรือบริภณ
ั ฑ์ซึ่งมี
หน้าทีก่ ารทํางานโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ บบสมาร์ต
(smart mobile phone)
เนื้อหาประกอบด้วย

: ขอบข่าย บทนิยาม แนวทางการทดสอบ เครื่องทดสอบ การเตรียมดารทดสอบ
และการจัดวางตัวอย่างทดสอบ วิธที ดสอบ การประเมินผลการทดสอบ และ
การรายงานผล
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