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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
เคร่ืองตัดวงจรใชกระแสเหลอืแบบไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน 
     สําหรับใชในที่อยูอาศัยและใชในลกัษณะทีค่ลายกัน เลม 1 

หลักเกณฑทั่วไป 

1.   ขอบขาย 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใชกับเคร่ืองตัดวงจรใชกระแสเหลือแบบไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน        

ท่ีทํางานโดยขึ้นหรือไมข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟา ท่ีใชในท่ีอยูอาศัยหรือใชในลักษณะท่ีคลายกัน ซึ่งตอไปใน

มาตรฐานนี้จะเรียกวา RCCB (residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent 

protection for household and similar used) ท่ีมีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 440 โวลต (ไฟฟากระแสสลับ) 

กระแสไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 125 แอมแปร โดยหลักการมีเจตนาเพ่ือปองกันอันตรายจากไฟฟาช็อก 

อุปกรณนี้มีเจตนาเพ่ือใชปองกันคนสัมผัสกับช้ินสวนตัวนําท่ีเผยตัวท่ีมีการติดตั้งตอกับหลักดิน(earth electrode)
อยางเหมาะสม อุปกรณนี้อาจใชเพื่อปองกันอันตรายจากไฟ (fire hazard) เนื่องมาจากการคงอยูของ

กระแสไฟฟาผิดพรองลงดินโดยไมมีการทํางานของอุปกรณปองกันกระแสเกิน 
RCCB มีกระแสเหลือใชงานท่ีกําหนดไมเกิน 30 มิลลิแอมแปร อาจใชเปนอุปกรณปองกันเพ่ิมเติมในกรณีท่ีเกิด

ความลมเหลวของวิธีปองกันไฟฟาช็อกอ่ืนๆ 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใชกับอุปกรณที่ทํางานพรอมกัน ทําหนาท่ีตรวจหากระแสเหลือ โดย

เปรียบเทียบคาของกระแสเหลือนี้กับคากระแสเหลือใชงาน และทําหนาท่ีเปดวงจรปองกันเมื่อกระแสเหลือมีคา

เกินคาท่ีกําหนดใหทํางาน    
หมายเหตุ 1 RCCB มีเจตนาใหใชงานไดโดยคนท่ีไมไดรับคําแนะนํา และออกแบบเพ่ือไมตองการใหมีการบํารุงรักษา ซึ่งอาจ

ขอรับการรับรองตามมาตรฐานนี้ได 
หมายเหตุ 2  RCCB ภายใตขอบขายมาตรฐานน้ีถือวาเหมาะสมสําหรับการแยกอิสระ(isolation) ตามขอ 8.1.3 

อาจตองระวังเพ่ิมเติม [เชน ติดตั้งกับดักฟาผา(lighting arrester)] เม่ือแรงดันไฟฟาเกินอาจเกิดข้ึนดาน

แหลงจาย (เชนในกรณีท่ีจายไฟแบบสายพาดในอากาศ) 

RCCB แบบท่ัวไปตองตานการทริป(tripping)ท่ีไมพึงประสงค รวมถึงกรณีท่ีแรงดันไฟฟาเสิรจ (เชน

แรงดันไฟฟาหรือกระสไฟฟาเกินช่ัวครูท่ีเกิดจากการสวิตชหรือการเหนี่ยวนําจากฟาผา) ทําใหเกิดกระแสไฟฟา

ในส่ิงติดตั้งทางไฟฟาและไมมีการวาบไฟตามผิว 
ใหถือวา RCCB แบบ S มีการปองกันการทริปท่ีไมพึงประสงคอยางเพียงพอ ถึงแมวาแรงดนัไฟฟาเสิรจทําให

เกิดการวาบไฟตามผิวและกระแสไฟฟาตามมา 

หมายเหตุ 4 กับดักเสิรจ(surge arrester)ท่ีติดตั้งปลายทางของ RCCB แบบท่ัวไปและตอแบบวิธีรวม (common mode) อาจ

เปนสาเหตุทําใหเกิดการทริปท่ีไมพึงประสงค 
หมายเหตุ 5 RCCB ท่ีมีระดับชั้นการปองสูงกวา IP 20 อาจมีขอกําหนดดานโครงสรางพิเศษ 
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คุณลักษณะท่ีตองการเฉพาะท่ีจําเปนสําหรับ 
- เคร่ืองตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน (ดู มอก.909) 
- RCCB ท่ีประกอบอยูขางในหรือมีเจตนาเฉพาะใหใชงานรวมกับเตาเสียบไฟฟา เตารับไฟฟา หรือ คูเตาตอ

เคร่ืองใชไฟฟา สําหรับใชในท่ีอยูอาศัยหรือใชในลักษณะที่คลายกัน  

หมายเหตุ 6 ปจจุบัน RCCB ท่ีประกอบอยูขางในหรือมีเจตนาเฉพาะใหใชงานรวมกับเตาเสียบไฟฟา หรือ เตารับไฟฟา 

อาจใชขอกําหนดตามมาตรฐานนี้รวมกับขอกําหนดของ มอก.2162 ในสวนท่ีเก่ียวของเทาท่ีจะทําได 
ขอกําหนดของมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรรมนี้ ใหใชกับภาวะแวดลอมปกต ิ(ดูขอ 7.1) RCCB ท่ีใชงานใน

สถานท่ีท่ีมีภาวะแวดลอมรุนแรง อาจจาํเปนตองมีขอกําหนดเพิ่มเตมิ 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึง RCCB ท่ีมีแบตเตอร่ีรวมอยู 
2.   เอกสารอางอิง 

วาง 

3.   บทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี ้
หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน คาของ “แรงดันไฟฟา” และ “กระแสไฟฟา” ตอไปนี้ใหหมายถึงคาท่ีเปนคา

รากกําลังสองเฉล่ีย (root mean square, r.m.s.) 

หมายเหตุ 1 คําอธิบายสัญลักษณ ใหเปนไปตามภาคผนวก ช. 

3.1 บทนิยามท่ีเก่ียวกับกระแสไฟฟาไหลจากสวนท่ีมีไฟฟาลงดิน 
3.1.1 กระแสไฟฟาผิดพรองลงดนิ (earth fault current) หมายถึง กระแสไฟฟาไหลลงดิน อันเนื่องมาจาก

ฉนวนผดิพรอง 

3.1.2 กระแสไฟฟาร่ัวลงดิน (earth leakage current) หมายถึง กระแสไฟฟาไหลจากสวนท่ีมีไฟฟาของการ

ติดตั้งลงดิน โดยไมมีฉนวนผิดพรอง 

3.1.3 กระแสไฟฟาตรงพัลสตอเนื่อง (pulsating direct current) หมายถึง กระแสไฟฟาท่ีมีรูปคล่ืนเปน

แบบพัลสตอเนื่อง ซึ่งสมมตใิหมีคา 0 หรือคาท่ีไมเกิน 0.006 แอมแปร (กระแสตรง) เกิดข้ึนในแต

ละคาบของความถ่ีกําลังท่ีกําหนดระหวางชวงเวลาหนึ่งซึ่งคามุมท่ีวัดไดไมนอยกวา 150 องศา 

3.1.4 มุมหนวงกระแส α (current delay angle α) หมายถึง เวลาท่ีแสดงดวยคาเชิงมุมท่ีการเร่ิมตนนํา

กระแสไฟฟาถูกหนวงดวยการควบคุมเฟส 
3.2 บทนิยามเก่ียวกับการปอนทางไฟฟาของเคร่ืองตัดวงจรกระแสเหลือ 

3.2.1 ปริมาณการปอนทางไฟฟา (energizing quantity) หมายถึง ปริมาณการกระตุนทางไฟฟาท่ีเกิดข้ึน

โดยลาํพังหรือรวมกับคาอยางอ่ืนดวยปริมาณเดียวกัน ซึ่งตองจายใหกับ RCCB เพ่ือทําหนาท่ีได

อยางสมบูรณภายใตภาวะท่ีกําหนด 

3.2.2 ปริมาณการปอนทางไฟฟาดานเขา (energizing input-quantity) หมายถึง ปริมาณการปอนทาง

ไฟฟาท่ีทําให RCCB ทํางานภายใตภาวะท่ีกําหนด 
ภาวะนี้อาจรวมถึงการปอนทางไฟฟาของอุปกรณประกอบ เปนตน 
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3.2.3 กระแสเหลือ (residual current, IΔ) หมายถึง ผลรวมทางเวกเตอรของคากระแสไฟฟาขณะใดๆ 

(instantaneous) ท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีไหลผานวงจรหลักของ RCCB (แสดงคาเปนคารากกําลังสอง
เฉล่ีย ; r.m.s.) 

3.2.4 กระแสเหลือใชทํางาน (residual operating current) หมายถึง คาของกระแสเหลือท่ีทําให RCCB 

ทํางานภายใตภาวะท่ีกําหนด 

3.2.5 กระแสเหลือท่ีไมทํางาน (residual non-operating current) หมายถึง คาของกระแสเหลือเทากับหรือ

ต่ํากวาท่ีไมทําให RCCB ทํางานภายใตภาวะท่ีกําหนด 
3.3 บทนิยามเก่ียวกับการทํางานและหนาท่ีของเคร่ืองตัดวงจรกระแสเหลือ 

 3.3.1 เคร่ืองตัดวงจรกระแสเหลือ (residual current operated circuit-breaker) หมายถึง อุปกรณการ

สวิตชทางกลท่ีสามารถตอวงจร นํากระแส และตดัวงจรภายใตภาวะใชงานปกต ิ และตัดวงจรเม่ือ

กระแสเหลือถึงคาท่ีกําหนดภายใตภาวะท่ีกําหนด 

3.3.2 เคร่ืองตัดวงจรใชกระแสเหลือแบบไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน; RCCB (residual current 

operated circuit-breaker without integral overcurrent protection) หมายถึง เคร่ืองตัดวงจร

กระแสเหลือท่ีไมไดออกแบบมาใหทําหนาท่ีปองกันโหลดเกินและ/หรือลัดวงจร 

3.3.3 เคร่ืองตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน ; RCBO  (residual current operated 

circuit- breaker with integral overcurrent protection) หมายถึง เคร่ืองตัดวงจรกระแสเหลือท่ี

ออกแบบมาใหทําหนาท่ีปองกันโหลดเกินและ/หรือลัดวงจร 
3.3.4 RCCB ท่ีมีการหนาท่ีไมข้ึนกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย (RCCB functionally independent of 

line voltage) หมายถึง RCCB ท่ีทําหนาท่ีตรวจหา ประเมิน และตดัวงจรโดยไมข้ึนอยูกับ

แรงดันไฟฟาของแหลงจาย 

หมายเหตุ อุปกรณนี้ หมายถึง อุปกรณตัดวงจรกระแสเหลือที่ไมมีแหลงจายชวย  

3.3.5 RCCB ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย (RCCB functionally dependent on line 

voltage) หมายถึง RCCB ท่ีทําหนาท่ีตรวจหา ประเมิน และตัดกระแสไฟฟาโดยข้ึนอยูกับ

แรงดันไฟฟาของแหลงจาย 
หมายเหตุ 1 บทนิยามนี้ครอบคลุมถึงบทนิยามบางสวนของอุปกรณตัดวงจรกระแสเหลือท่ีมีแหลงจายชวย 

หมายเหตุ 2 การปอนแรงดันไฟฟาใหกับ RCCB มีไวเพ่ือตรวจหา ประเมิน หรือตัดวงจร 

3.3.6 อุปกรณการสวิตช (switching device) หมายถึง อุปกรณการสวิตชที่ออกแบบใหตัดหรือตอ

กระแสไฟฟาในหนึ่งวงจร หรือมากกวา  
3.3.7 อุปกรณการสวิตชทางกล (mechanical switching device) หมายถึง อุปกรณการสวิตชท่ีออกแบบให

ตัดหรือตอวงจรหนึ่งวงจรหรือมากกวา โดยการใชหนาสัมผัสท่ีแยกออกจากกันได 
3.3.8 RCCB ทริปอิสระ (trip-free RCCB) หมายถึง RCCB ท่ีมีหนาสัมผัสเคลื่อนท่ีไดซึ่งยอนกลับและคง

อยูในตาํแหนงเปดวงจรเม่ือการทํางานเปดโดยอัตโนมัต ิ เร่ิมเกิดข้ึนหลังจากการทาํงานปด ถึงแมวา

คําส่ังปดยังคงอยู  
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หมายเหตุ เพ่ือใหแนใจวาการตัดวงจรของกระแสไฟฟาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมีความถูกตอง อาจจําเปนตองทําให

หนาสัมผัสขณะนั้นอยูในตําแหนงปดวงจร 

3.3.9 เวลาตัดวงจรของ RCCB (break time of a RCCB) หมายถึง ระยะเวลาระหวางทันทีท่ีกระแสเหลือ

ถึงคากระแสเหลือใชงานกับทันทีท่ีอารกท่ีทุกข้ัวดับหมด 
3.3.10 ขีดจํากัดเวลาไมทํางาน (limiting non-actuating time) หมายถึง ระยะเวลาหนวงสูงสุดเม่ือใช

กระแสเหลือ มีคาสูงกวากระแสเหลือท่ีไมทํางาน โดยไมทําให RCCB ทํางาน 

3.3.11 RCCB แบบหนวงเวลา (time-delay RCCB) หมายถึง RCCB ท่ีออกแบบพิเศษใหมีขีดจํากัดเวลา

ไมทํางานตามท่ีกําหนดไวใหสมนัยกับกระแสเหลือท่ีกําหนด 

3.3.12 ตําแหนงปดวงจร (closed position) หมายถึง ตาํแหนงในขณะท่ีวงจรหลักของ RCCB มีการตอ

อยางตอเนื่องและม่ันคง  
3.3.13 ตําแหนงเปดวงจร (open position) หมายถึง ตําแหนงในขณะท่ีมีระยะหางระหวางหนาสัมผัสขณะ

เปดของ วงจรหลักของ RCCB อยางม่ันคง  
3.3.14 ข้ัว (pole) หมายถึง สวนของ RCCB ท่ีใชรวมกับสวนท่ีนําไฟฟา อิสระจากวงจรหลัก มีเจตนาใหใช

ในการตอและตัดวงจรหลัก ท้ังนี้ไมรวมสวนท่ีใชสําหรับการติดตั้งของข้ัวหลายข้ัวใหทํางานดวยกัน 
3.3.15 ข้ัวตัดตอสายกลาง (switched neutral pole) หมายถึง ข้ัวท่ีมีเจตนาใชเฉพาะตดัตอสายกลางและไม

มีการกําหนดความทนกระแสไฟฟาลัดวงจร 

3.3.16 วงจรหลักของ RCCB (main circuit of RCCB) หมายถึง ตัวนําท้ังหมดท่ีเปนทางเดินกระแสไฟฟา

ของ RCCB (ดูขอ 4.3) 

3.3.17 วงจรควบคุมของ RCCB (control circuit of RCCB) หมายถึง วงจรท่ีไมใชวงจรหลัก ใชในการตอ

วงจรหรือตัดวงจร หรือท้ังตอและตดัวงจรของ RCCB 

หมายเหตุ วงจรท่ีเจตนาใหใชสําหรับอุปกรณทดสอบ ใหรวมอยูในนิยามนี้ 
3.3.18 วงจรชวยของ RCCB (auxiliary circuit of RCCB) หมายถึง ตัวนําท้ังหมดท่ีเปนทางเดิน

กระแสไฟฟาของวงจรที่ไมใชวงจรหลักและวงจรควบคุมของ RCCB  
3.3.19 RCCB แบบ AC (RCCB Type AC) หมายถึง RCCB ท่ีมีความแนนอนในการทริปเม่ือเกิดกระแส

เหลือชนิดกระแสไฟฟาสลับคล่ืนไซนูซอยด (sinusoid) ท้ังกรณีกระแสเหลือทันทีหรือแบบเพ่ิมข้ึน

อยางชาๆ 
3.3.20 RCCB แบบ A (RCCB Type A) หมายถึง RCCB ท่ีมีความแนนอนในการทริปเม่ือเกิดกระแส

เหลือชนิดกระแสไฟฟาสลับคล่ืนไซนูซอยดและกระแสเหลือชนิดกระแสไฟฟาตรงพัลสตอเนื่อง 

(residual pulsating direct current) ท้ังกรณีกระแสเหลือทันทีหรือแบบเพ่ิมข้ึนอยางชาๆ 
3.3.21 อุปกรณทดสอบ (test device) หมายถึง อุปกรณท่ีรวมเขากับ RCCB เพ่ือจําลองภาวะกระแสเหลือ 

เพ่ือให RCCB ตัดวงจรภายใตภาวะท่ีกําหนด 

3.4 บทนิยามเก่ียวกับคาและพิสัยของปริมาณการกระตุนทางไฟฟา 
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3.4.1 คาท่ีกําหนด (rated value) หมายถึง คาปริมาณที่กําหนดข้ึนโดยผูทํา สําหรับภาวะการทํางานเฉพาะ

ของ RCCB  
3.4.2 กระแสเกินท่ีไมทํางานในวงจรหลัก (non-operating overcurrent in the main circuit)  

บทนิยามของคาขีดจาํกัดของกระแสเกินท่ีไมทํางาน ใหเปนไปตามขอ 3.4.2.1 และ ขอ 3.4.2.2 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีเกิดกระแสเกินในวงจรหลักไมมีกระแสเหลือ อุปกรณตรวจหา อาจการทํางานได 
       เนื่องจากผลของการมีความไมสมมาตรของอุปกรณตรวจหาเอง  

3.4.2.1 คาขีดจาํกัดกระแสไฟฟาโหลดเกินในกรณีท่ีมีโหลดผาน RCCB ดวยทางเดินกระแสไฟฟาสอง

ทาง หมายถึง คาสูงสุดของกระแสเกินของโหลด ซึ่งในกรณีไมมีความผิดพรอง(fault)ใดๆจาก

จากโครงหรือจากดินและไมมีกระแสไฟฟาร่ัวลงดิน สามารถไหลผาน RCCB ดวยทางเดิน

กระแสไฟฟาสองทาง โดยไมทําใหเคร่ืองตัดวงจรใชกระแสเหลือทํางาน 

3.4.2.2 คาขีดจํากัดกระแสไฟฟาโหลดเกินในกรณีของโหลดเฟสเดียว ผานข้ัวสามข้ัว หรือ ส่ีข้ัว ของ 

RCCB หมายถึง คาสูงสุดของกระแสเกินของโหลดเฟสเดียว ซึ่งในกรณีท่ีไมมีความผิดพรองใดๆ 

จากเปลือกหุมกับดินและไมมีกระแสไฟฟาร่ัวลงดิน สามารถไหลผาน RCCB  สามข้ัว หรือ ส่ีข้ัว 

ของ โดยไมทําใหเคร่ืองตัดวงจรใชกระแสเหลือทํางาน 
3.4.3 กระแสไฟฟาลดัวงจรของกระแสเหลือท่ีทนได หมายถึง คากระแสไฟฟาสูงสุดของกระแสเหลือท่ีทํา

ใหม่ันใจไดวา RCCB ทํางานไดภายใตภาวะท่ีกําหนดและหากสูงกวากระแสไฟฟาลัดวงจรขางตน 

คุณลักษณะของอุปกรณอาจเปล่ียนแปลงไปอยูในสถานะท่ีไมสามารถกลับเขาสูคุณลักษณะเดิมได 

3.4.4 กระแสไฟฟาคาดหวัง (prospective current) หมายถึง กระแสไฟฟาซึ่งไหลผานในวงจร ถาแตละ

ทางเดินกระแสไฟฟาประธานของ RCCB และอุปกรณปองกันกระแสเกิน (ถามี) แทนดวยตัวนําท่ี

มีอิมพิแดนซนอยมาก 
หมายเหตุ กระแสไฟฟาคาดหวังอาจยอมรับในลักษณะเดียวกับกระแสไฟฟาจริง เชน กระแสไฟฟาตัดวงจร

คาดหวัง กระแสไฟฟาคายอดคาดหวัง กระแสเหลือคาดหวัง (residual prospective current) 

3.4.5 วิสัยสามารถการตอวงจร (making capacity) หมายถึง คาองคประกอบไฟฟากระแสสลบัของ

กระแสไฟฟาคาดหวังท่ี RCCB สามารถตอวงจรท่ีแรงดันไฟฟาท่ีแจงไวภายใตภาวะท่ีกําหนดของการ

ใชงานและการทํางานท่ีไดอธิบายไว  
3.4.6 วิสัยสามารถการตัดวงจร (breaking capacity) หมายถึง คาองคประกอบไฟฟากระแสสลับของ

กระแสไฟฟาคาดหวัง ท่ี RCCB สามารถตัดวงจรที่แรงดันไฟฟาท่ีแจงภายใตภาวะท่ีกําหนดของการ

ใชงานและการทํางานท่ีไดอธิบายไว  
3.4.7 วิสัยสามารถการตอและการตัดวงจรของกระแสเหลือ (residual making and breaking capacity)  

หมายถึง คาขององคประกอบไฟฟากระแสสลับของกระแสเหลือคาดหวังท่ี RCCB สามารถตอวงจร 

นํากระแสไฟฟา สําหรับชวงเวลาเปดวงจรและตดัวงจร ภายใตภาวะท่ีกําหนดของการใชงานและการ

ทํางานทีไ่ดอธบิายไว 
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3.4.8 กระแสไฟฟาลดัวงจรแบบมีเง่ือนไข (conditional short-circuit current) หมายถึง  คาองคประกอบ

ไฟฟากระแสสลับของกระแสไฟฟาคาดหวังท่ี RCCB ซึ่งปองกันโดยอุปกรณปองกันการลัดวงจร ; 
SCPD (short circuit protection device) ท่ีตออนุกรมซ่ึงทนไดภายใตภาวะท่ีกําหนดของการใชงาน
และการทํางานท่ีไดอธบิายไว 

3.4.9 กระแสไฟฟาลดัวงจรของกระแสเหลือแบบมีเง่ือนไข (conditional residual short-circuit current) 

หมายถึง คาองคประกอบไฟฟากระแสสลับของกระแสเหลือคาดหวังท่ี RCCB ซึ่งปองกันโดยอุปกรณ 

SCPD ท่ีตออนุกรมซ่ึงทนไดภายใตภาวะท่ีกําหนดของการใชงานและการทํางานท่ีไดอธิบายไว 

3.4.10 คาขีดจาํกัด (Ux และ Uy ) ของแรงดันไฟฟาของแหลงจายท่ี RCCB ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับ

แรงดันไฟฟาในสายเสนไฟ 

3.4.10.1  Ux หมายถึง คาต่าํสุดของแรงดันไฟฟาของแหลงจายท่ี RCCB ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับ

แรงดันไฟฟาของแหลงจาย ยังคงทํางานไดภายใตภาวะท่ีกําหนดในกรณีท่ีแรงดันไฟฟาของ

แหลงจายลดลง(ดูขอ 9.17.1) 

3.4.10.2 Uy หมายถึง คาต่าํสุดของแรงดันไฟฟาของแหลงจายท่ีทําให RCCB ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับ

แรงดันไฟฟาของแหลงจาย ซึ่งต่าํกวาคานี้จะเปดวงจรอัตโนมัต ิ ในกรณีท่ีไมมีกระแสเหลือใดๆ

(ดูขอ 9.17.2) 
3.4.11  I

2
t [ปริพันธของจลู(joule integral)] หมายถึง ปริพันธของกําลังสองของกระแสไฟฟาในชวงเวลาท่ี

กําหนด (t
0
, t

1
) : 

I
2
t  =  dti

t

t

21

0
∫      

3.4.12 แรงดันไฟฟาฟนตัว(recovery voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาท่ีปรากฏระหวางข้ัวตอสายของข้ัว

หนึ่งของ RCCB หลังจากการตัดวงจรของกระแสไฟฟา 
หมายเหตุ 1. แรงดันไฟฟานี้อาจพิจารณาโดยประกอบดวยชวงเวลา 2 ชวงตอเนื่องกัน ชวงเวลาท่ี 1 เปน

แรงดันไฟฟาชั่วครูท่ีเกิดขึ้น ตามดวยชวงเวลาท่ี 2 เปนเฉพาะแรงดันไฟฟาความถ่ีกําลังท่ีเกิดขึ้น 

หมายเหตุ 2. บทนิยามนี้อางถึง RCCB แบบขั้วเด่ียว  สําหรับ RCCB แบบหลายข้ัว แรงดันไฟฟาฟนตัวหมายถึง

แรงดันไฟฟาท่ีปรากฏระหวางข้ัวตอสายดานแหลงจายของ RCCB 

3.4.12.1 แรงดันไฟฟาฟนตัวช่ัวครู (transient recovery voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาฟนตัวระหวาง

เวลาท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะชั่วครูท่ีมีนัยสําคัญ  
หมายเหตุ แรงดันไฟฟาชั่วครูอาจเปนแบบแกวงหรือแบบไมแกวงหรือท้ังสองแบบรวมกัน ขึ้นอยูกับ

คุณลักษณะเฉพาะของวงจรและ RCCB รวมถึงแรงดันไฟฟาเลื่อนของจุดเปนกลางของวงจร

หลายเฟส 

3.4.12.2 แรงดันไฟฟาฟนตัวความถ่ีกําลัง (power-frequency recovery voltage) หมายถึง 

แรงดันไฟฟาฟนตัวหลังจากปรากฏการณแรงดันไฟฟาช่ัวครูหมดไป  

3.5 บทนิยามเก่ียวกับคาและพิสัยของปริมาณอิทธิพล 
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3.5.1 ปริมาณอิทธิพล (influencing quantity) หมายถึง ปริมาณใดๆท่ีดดัแปรการทํางานท่ีกําหนดของ 

RCCB 
3.5.2 คาอางอิงของปริมาณอิทธิพล (reference value of an influencing quantity) หมายถึง คาของ

ปริมาณที่ผูทําอางอิงไว ซึ่งแจงเปนคุณลักษณะเฉพาะ 
3.5.3 ภาวะอางอิงของปริมาณอิทธิพล (reference conditions of influencing quantity) หมายถึง คา

อางอิงของปริมาณอิทธิพลท้ังหมดรวมกัน 

3.5.4 พิสัยของปริมาณอิทธิพล (range of an influencing quantity) หมายถึง พิสัยของปริมาณอิทธิพล

คาใดคาหนึ่งท่ียอมให RCCB ทํางานภายใตภาวะท่ีกําหนด โดยท่ีปริมาณอิทธิพลอื่นมีคาท่ีคาอางอิง 

3.5.5 พิสัยปลายสุดของปริมาณอิทธิพล (extreme range of an influencing quantity) หมายถึง พิสัยของ

ปริมาณอิทธิพลท่ี RCCB ยังทนรับการเปล่ียนแปลงการผันกลับท่ีเกิดข้ึนเองได แมวาไมจาํเปนตอง

เปนไปตามขอกําหนดใดๆของมาตรฐานนี ้

3.5.6 อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (ambient air temperature) หมายถึง อุณหภูมิของอากาศโดยรอบ RCCB 

ภายใตภาวะท่ีกําหนด  
หมายเหตุ RCCB ท่ีติดตั้งภายในเปลือกหุม หมายถึงอุณหภูมิของอากาศท่ีอยูภายนอกเปลือกหุมนั้น 

3.6 บทนิยามเก่ียวกับข้ัวตอสาย  

3.6.1 ข้ัวตอสาย (terminal) หมายถึง ข้ัวตอสายท่ีเปนช้ินสวนตัวนําของ RCCB เพ่ือใชตอทางไฟฟากับ

วงจรภายนอกไดหลายๆ คร้ัง 
3.6.2 ข้ัวตอสายแบบหมุดเกลียว (screw-type terminal) หมายถึง ข้ัวตอสําหรับการตอและการปลดใน

ภายหลัง (subsequent disconnection) กับตัวนาํหนึ่งเสน หรือการตอระหวาง (interconnection) 

ตัวนําตั้งแต 2 เสนข้ึนไป  การตอหรือปลดทําไดดวยหมุดเกลียวหรือแปนเกลียว (nut) ทุกชนิดท้ัง

ทางตรงหรือทางออม 
3.6.3  ข้ัวตอสายแทงเกลียว (pillar terminal) หมายถึง ข้ัวตอแบบหมุดเกลยีวซึ่งใชปลายของหมุดเกลียว

หนึ่งหรือหลายตัวหนีบยึดตวันําท่ีสอดเขาไปในรูหรือชองของข้ัวตอ อาจหนบียึดโดยตรงดวยปลาย

ของหมุดเกลียวหรือโดยผานตัวกลางอื่นท่ีรับแรงกดจากปลายของหมุดเกลียวก็ได 

หมายเหตุ ตัวอยางข้ัวตอสายแทงเกลียวแสดงไวในภาคผนวก ซ. รูปท่ี ซ.1 

3.6.4  ข้ัวตอสายหัวหมุดเกลียว (screw terminal) หมายถึง ข้ัวตอแบบหมุดเกลียวซ่ึงหนีบยึดตัวนําอยูขาง

ใตหัวของหมุดเกลียว อาจหนีบยึดโดยตรงดวยหัวของหมุดเกลียวหนึ่งตัวหรือโดยผานตัวกลางอื่น 

เชน แหวนรอง แผนหนีบยึด หรืออุปกรณปองกันการถางออก (anti-spread device) 

หมายเหตุ ตัวอยางข้ัวตอสายหัวหมุดเกลียวแสดงไวในภาคผนวก ซ. รูปท่ี ซ.2 
3.6.5   ข้ัวตอสายแกนเกลียว (stud terminal) หมายถึง ข้ัวตอแบบหมุดเกลียวซึ่งหนีบยึดตัวนาํอยูขางใต

แปนเกลียว อาจหนีบยึดโดยตรงดวยแปนเกลียวรูปรางเหมาะสมหนึ่งตัวหรือโดยผานช้ินสวนข้ัน

กลางหนึ่งช้ิน เชน แหวนรอง แผนหนีบยึด หรืออุปกรณปองกันการเคล่ือนตัว 

หมายเหตุ ตัวอยางข้ัวตอสายแกนเกลียวแสดงไวในภาคผนวก ซ. รูปท่ี ซ.2 
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3.6.6   ข้ัวตอรูปอาน (saddle terminal) หมายถึง ข้ัวตอแบบหมุดเกลียวซึ่งหนีบยึดตัวนําใหอยูใตประกับ

ดวยหมุดเกลยีวหรือแปนเกลียวจํานวนตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป 
หมายเหตุ ตัวอยางข้ัวตอรูปอานแสดงไวในภาคผนวก ซ. รูปท่ี ซ.3 

3.6.7 ข้ัวตอหูสาย (lug terminal) หมายถึง ข้ัวตอหัวหมุดเกลียวหรือข้ัวตอแกนเกลียว ท่ีออกแบบสําหรับ

ยึดหูสาย (cable lug) แทงตัวนํา (bar) ดวยหมุดเกลยีวหรือแปนเกลียว 
หมายเหตุ ตัวอยางข้ัวตอหูสายแสดงไวในภาคผนวก ซ. รูปท่ี ซ.4 

3.6.8   ข้ัวตอแบบไรหมุดเกลียว (screwless-type terminal) หมายถึง ข้ัวตอสําหรับการตอและการปลดใน

ภายหลังกับตวันําหนึ่งเสน หรือการตอระหวางตัวนาํตั้งแต 2 เสนข้ึนไปซ่ึงสามารถปลดแยกสวนได 

การตอหรือปลดทําไดดวยขดสปริง ล่ิม ช้ินสวนมีรูปทรงเย้ืองศูนยกลาง หรือช้ินสวนรูปทรงกรวย 

ฯลฯท้ังโดยตรงหรือโดยออม โดยไมตองเตรียมตัวนําข้ึนเปนพิเศษนอกจากปอกฉนวนออกเทานัน้ 

3.6.9 หมุดเกลียวปลอย (tapping screw) หมายถึง หมุดเกลียวท่ีทําจากวัสดุท่ีมีความทนตอการผิดรูปสูง 

เม่ือใชแรงหมุนเขาไปในรูวัสดุท่ีมีความทนตอการผิดรูปนอยกวาของหมุดเกลียว 
หมุดเกลียวปลอยนี้ตองเปนเกลียวเรียว (tapered thread) เกลียวท่ีเกิดจากการใชงานของหมุด

เกลียวจะยึดแนนม่ันคงเม่ือมีจํานวนรอบหมุนเกินกวาจาํนวนเกลียวบนสวนปลายตดัเรียว 

3.6.10 หมุดเกลียวปลอยแบบเกลยีวเต็ม (thread forming tapping screw) หมายถึง หมุดเกลียวปลอยท่ีมี

เกลียวตอเนื่องกัน ซึ่งเกลียวนี้ไมไดทําหนาท่ีขับวัสดุออกจากรูเกลียว 

หมายเหตุ ตัวอยางหมุดเกลียวปลอยแบบเกลียวเต็มแสดงไวในรูปท่ี 1 
3.6.11 หมุดเกลียวปลอยแบบเกลยีวตัด (thread cutting tapping screw) หมายถึง หมุดเกลียวปลอยท่ีมี

เกลียวไมตอเนื่องกัน ซึ่งเกลียวตัดนี้ทําหนาท่ีขับวัสดุออกจากรูเกลียว 

หมายเหตุ ตัวอยางหมุดเกลียวปลอยแบบเกลียวตัดแสดงไวในรูปท่ี 2 

3.7 บทนิยามเก่ียวกับภาวะการทํางาน 

3.7.1 การทํางาน (operation) หมายถึง การปรับเปล่ียนตําแหนงของหนาสัมผัสเคล่ือนท่ีไดจากตําแหนง

เปดวงจรไปยังตําแหนงปดวงจร หรือกลับกันในทํานองเดียวกัน 
หมายเหตุ ถาจําเปนตองแบงแยกการทํางานในลักษณะทางไฟฟา (เชน ตอหรือตัด) ใหหมายถึง การทํางานโดย

การสวิตช และการทํางานในลักษณะทางกล (เชน ปดหรือเปด) ใหหมายถึง การทํางานทางกล 

3.7.2 การทํางานปด (closing operation) หมายถึง การทํางานโดยที่ RCCB เปล่ียนจากตาํแหนงเปดวงจร

ไปยังตาํแหนงปดวงจร  

3.7.3 การทํางานเปด (opening operation) หมายถึง การทํางานโดยท่ี RCCB เปล่ียนจากตําแหนงปดวงจร

ไปยังตาํแหนงเปดวงจร  
3.7.4 วัฏจักรการทํางาน (operating cycle) หมายถึง การทํางานอยางสมบูรณจากตําแหนงหนึ่งไปยังอีก

ตําแหนงหนึ่ง และกลับไปยังตําแหนงเดิม 
3.7.5 ลําดบัการทํางาน (sequence of operation) หมายถึง ลําดบัของการทํางานท่ีกําหนดอยางสมบรูณ

ภายในชวงเวลาท่ีกําหนด 
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3.7.6 ระยะหางในอากาศ (clearance) (ดภูาคผนวก ข.) หมายถึง ระยะหางท่ีส้ันท่ีสุดเม่ือวัดผานอากาศ

ระหวางสวนท่ีนําไฟฟาไดสองสวน 
หมายเหตุ   เพ่ือจุดประสงคของการหาระยะหางในอากาศกับสวนท่ีแตะตองถึงได พ้ืนผิวท่ีแตะตองถึงของเปลือก

หุมท่ีเปนฉนวนตองพิจารณาวาเปนสวนท่ีนําไฟฟาและตองหุมดวยโลหะเปลวและสัมผัสไดดวยมือหรือ

นิ้วทดสอบตามรูปท่ี 3 (ดูภาคผนวก ข.) 
3.7.7 ระยะหางตามผิวฉนวน (creepage distance) (ดภูาคผนวก ข.) หมายถึง ระยะหางท่ีส้ันท่ีสุดเม่ือวัด

ไปตามผิวฉนวนระหวางสวนท่ีนําไฟฟาไดสองสวน 
หมายเหตุ    เพ่ือจุดประสงคของการหาระยะหางตามผิวฉนวนกับสวนท่ีแตะตองถึงได พ้ืนผิวท่ีแตะตองถึงของ

เปลือกหุมท่ีเปนฉนวนตองพิจารณาวาเปนสวนท่ีนําไฟฟาและตองหุมดวยโลหะเปลวและสัมผัสได

ดวยมือหรือนิ้วทดสอบตามรูปท่ี 3 (ดูภาคผนวก ข.) 

 3.8 บทนิยามเก่ียวกับการทดสอบ 
3.8.1 การทดสอบเฉพาะแบบ (type test) หมายถึง 

 การทดสอบที่กระทํากับอุปกรณหนึ่งหรือหลายตัว เพ่ือแสดงวาการออกแบบนั้นเปนไปตาม

ขอกําหนดท่ีตองการ 
3.8.2 การทดสอบประจํา (routine test) หมายถึง 
 การทดสอบท่ีกระทํากับอุปกรณแตละตัวระหวางและ/หรือหลังการผลิต เพ่ือใหม่ันใจวาเปนไปตาม

ขอกําหนดท่ีตองการ 

4.   การจําแนกประเภท 
RCCB จําแนกประเภทดังตอไปนี ้

4.1 ตามวิธีการทํางาน 

4.1.1 RCCB ท่ีมีการหนาท่ีไมข้ึนกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย (ดูขอ 3.3.4) 
4.1.2 RCCB ท่ีมีการหนาท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย (ดูขอ 3.3.5) 

4.1.2.1  เปดวงจรอยางอัตโนมัติในกรณีท่ีแรงดันไฟฟาของแหลงจายลมเหลวโดยไมมีหรือมีการหนวง

เวลา (ดูขอ 8.12) 
ก) ปดวงจรคืนอยางอัตโนมัต ิเม่ือแรงดันไฟฟาของแหลงจาย กลับคืนปกต ิ

ข) ไมปดวงจรคนือยางอัตโนมัต ิเม่ือแรงดันไฟฟาของแหลงจาย กลับคนืปกต ิ
4.1.2.2  ไมเปดวงจรอยางอัตโนมัต ิในกรณีท่ีแรงดันไฟฟาของแหลงจาย ลมเหลว 

ก) สามารถทริปไดในกรณีท่ีมีสถานการณอันตราย (เชน เนื่องจากความผิดพรองลงดิน) อัน

เกิดจากความลมเหลวของแรงดันไฟฟา  

ข) ไมสามารถทริปไดในกรณีท่ีมีสถานการณอันตราย (เชน เนื่องจากความผิดพรองลงดิน) อัน

เกิดจากความลมเหลวของแรงดันไฟฟา 
4.2  ตามแบบการติดตั้ง 

− RCCB สําหรับการตดิตั้งยึดกับท่ี และการเดินสายไฟฟายึดกับท่ี 
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− RCCB สําหรับการตดิตั้งแบบเคล่ือนท่ีได และตอกับสายออน (ของอุปกรณกับแหลงจาย) 

4.3  ตามจาํนวนข้ัวและทางเดนิกระแสไฟฟา 

− RCCB แบบข้ัวเดี่ยว มีทางเดินกระแสไฟฟา 2 ทาง ; 
− RCCB แบบ 2 ข้ัว ; 
− RCCB แบบ 3 ข้ัว ; 
− RCCB แบบ 3 ข้ัว มีทางเดินกระแสไฟฟา 4 ทาง ; 

− RCCB แบบ 4 ข้ัว  

4.4  ตามความเปนไปไดของการปรับตั้งกระแสเหลือใชงาน 
− RCCB ท่ีมีกระแสเหลือใชงานท่ีกําหนดคาเดียว 

− RCCB ท่ีมีการปรับตั้งคากระแสเหลือใชงานไดหลายคา โดยแตละข้ันมีคาคงตัว (ดู หมายเหตุ ขอ 

5.2.3) 

4.5  ตามความตานทานตอการทริปท่ีไมพึงประสงคเนื่องจากแรงดันไฟฟาเสิรจ 

− RCCB ท่ีมีความตานทานปกติตอการทริปท่ีไมพึงประสงค (แบบท่ัวไป ดังแสดงในตารางท่ี 1) 

− RCCB ท่ีมีความตานทานเพ่ิมข้ึนตอการทริปท่ีไมพึงประสงค (แบบ S ดังแสดงในตารางท่ี 1) 

4.6  ตามการทํางานเม่ือมีองคประกอบไฟฟากระแสตรง 

− RCCB แบบ AC 

− RCCB แบบ A 

4.7  ตามการหนวงเวลา (เม่ือมีกระแสเหลือ) 
− RCCB ท่ีไมมีการหนวงเวลา : แบบใชงานทั่วไป 

− RCCB ท่ีมีการหนวงเวลา : แบบ S สําหรับการเลือกการประสาน(selectivity) 

4.8  ตามการปองกันอิทธิพลจากภายนอก 

− RCCB ท่ีมีเปลือกหุม (ไมตองการเปลือกหุมเพ่ิมเติม) 

− RCCB ท่ีไมมีเปลือกหุม (ตองมีเปลือกหุมเม่ือใชงาน) 

4.9  ตามวิธีการตดิตั้ง (mounting) 

− RCCB แบบตดิตั้งบนพ้ืนผิว 

− RCCB แบบตดิตั้งแบบฝง 

− RCCB แบบตดิตั้งในแผงสวิตช (panel board) หรือแผงจายไฟ (distribution board) 

หมายเหตุ RCCB ทุกแบบขางตนอาจมีเจตนาใหติดตั้งบนรางได 

4.10  ตามวิธีการตอสาย 

− RCCB ท่ีมีการตอสายไมข้ึนกับการตดิตั้งทางกล 

− RCCB ท่ีมีการตอสายข้ึนกับการตดิตั้งทางกล เชน 

 แบบเสียบ (plug-in) 

 แบบสลักเกลียว (bolt-on) 
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หมายเหตุ RCCB อาจเปนแบบเสียบหรือแบบสลักเกลียวเฉพาะดานแหลงจาย โดยท่ัวไปการตอสายดานโหลดจะใช

วิธีการตอสาย 

5.   คุณลักษณะเฉพาะของ RCCB 
5.1  สรุปคุณลักษณะเฉพาะ 

ใหสรุปคุณลักษณะเฉพาะของ RCCB ดังตอไปนี ้
− แบบการตดิตัง้ (ดูขอ 4.2) 

− จํานวนข้ัวและทางเดินกระแสไฟฟา (ดูขอ 4.3) 

− กระแสไฟฟาท่ีกําหนด In (ดูขอ 5.2.2) 

− กระแสเหลือใชทํางานที่กําหนด IΔn (ดูขอ 5.2.3) 

− กระแสเหลือท่ีไมทํางานท่ีกําหนด (ดูขอ 5.2.4) 

− แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด Un (ดูขอ 5.2.1) 

− ความถ่ีท่ีกําหนด (ดูขอ 5.2.5) 

− วิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสท่ีกําหนด Im (ดขูอ 5.2.6) 

− วิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสเหลือท่ีกําหนด IΔm (ดูขอ 5.2.7) 

− การหนวงเวลา (ถามี) (ดูขอ 5.2.8) 

− คุณลักษณะเฉพาะการทํางานในกรณีกระแสเหลือท่ีมีองคประกอบไฟฟากระแสตรง (ดูขอ 5.2.9) 

− การประสานของฉนวน รวมท้ังระยะหางในอากาศ และระยะหางตามผิวฉนวน (ดูขอ 5.2.10) 

− ระดับช้ันการปองกัน(ดู มอก.513) 
− กระแสไฟฟาลดัวงจรภายใตภาวะท่ีกําหนด Inc (ดูขอ 5.4.2) 

− กระแสไฟฟาลดัวงจรของกระแสเหลือภายใตภาวะท่ีกําหนด IΔc (ดูขอ 5.4.3) 

สําหรับ RCCB  ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย 
- การทํางานของ RCCB ในกรณีท่ีแรงดันไฟฟาของแหลงจายลมเหลว (ดูขอ 4.1.2) 

5.2  ปริมาณที่กําหนดและคุณลักษณะเฉพาะอืน่ๆ 

5.2.1  แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 

5.2.1.1  แรงดันไฟฟาทํางานท่ีกําหนด (Ue) 
แรงดันไฟฟาทํางานท่ีกําหนด (ซึ่งตอไปนีจ้ะเรียกวา “แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด”) ของ RCCB คือ 

คาแรงดนัไฟฟาท่ีระบุโดยผูทําเพ่ือใชอางอิงถึงสมรรถนะ 

หมายเหตุ RCCB เครื่องเดียวกันอาจจะระบุดวยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดหลายคาพรอมกับความทน

กระแสไฟฟาลัดวงจรท่ีกําหนดท่ีสอดคลองกัน 

5.2.1.2  แรงดันไฟฟาฉนวนท่ีกําหนด (Ui) 
แรงดันไฟฟาฉนวนท่ีกําหนดของ RCCB คือคาแรงดันไฟฟาท่ีระบุโดยผูทําท่ีใชอางอิงในการ

ทดสอบความทนทางไดอิเล็กทริกและระยะหางตามผิวฉนวน 
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หากมิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน แรงดันไฟฟาฉนวนท่ีกําหนดคือคาแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดสูงสุด

ของ RCCB  ไมมีกรณีใดท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดสูงสุดเกินแรงดนัไฟฟาฉนวนท่ีกําหนด 

5.2.2  กระแสไฟฟาท่ีกําหนด (In) 

กระแสไฟฟาท่ีระบุโดยผูทําซึ่ง RCCB สามารถนํากระแสไฟฟานี้ในขณะทํางานแบบไมมีการ

หยุดชะงัก  
5.2.3  กระแสเหลือใชทํางานที่กําหนด (IΔn) 

คากระแสเหลือท่ีใชทํางาน (ดูขอ 3.2.4) ของ RCCB ท่ีระบุโดยผูทํา ซึ่งทําให RCCB ทํางานภายใต

ภาวะท่ีกําหนด 
หมายเหตุ RCCB ท่ีตั้งกระแสเหลือใชงานไดหลายคา ใหใชคาท่ีตั้งไดสูงสุดเปนคาท่ีระบุ 

5.2.4  กระแสเหลือท่ีไมทํางานท่ีกําหนด (IΔno) 
คาของกระแสเหลือท่ีไมทํางาน (ดูขอ 3.2.5) ของ RCCB ท่ีระบุโดยผูทํา ซึ่ง RCCB จะไมทํางาน

ภายใตภาวะท่ีกําหนด 
5.2.5  ความถ่ีท่ีกําหนด 

ความถ่ีท่ีกําหนดของ RCCB เปนความถี่กําลัง ท่ีออกแบบไวสําหรับ RCCB และคาของคุณลักษณะ

เฉพาะอ่ืนท่ีสมนัยกัน 

หมายเหตุ RCCB เคร่ืองเดียวกันอาจ ระบุความถ่ีท่ีกําหนดหลายคา 

5.2.6  วิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสท่ีกําหนด (Im) 

คา r.m.s. ขององคประกอบไฟฟากระแสสลับของกระแสคาดหวัง (ดูขอ 3.4.4 ) ท่ีระบุโดยผูทํา ซึ่ง 

RCCB สามารถตอวงจร นํากระแสไฟฟาและตัดวงจรภายใตภาวะท่ีกําหนด 

ภาวะท่ีกําหนด ใหเปนไปตามขอ 9.11.2.2 
5.2.7  วิสัยสามารถการตอ นํากระแสไฟฟาและการตัดกระแสเหลือท่ีกําหนด (IΔm) 

คา r.m.s.ขององคประกอบไฟฟากระแสสลับของกระแสเหลือคาดหวัง (ดูขอ 3.2.3 และ ขอ 

3.4.4) ท่ีระบุโดยผูทํา ซึ่ง RCCB สามารถตอวงจร นํากระแสไฟฟาและตัดวงจรภายใตภาวะที่

กําหนด 
ภาวะท่ีกําหนด ใหเปนไปตามขอ 9.11.2.3 

5.2.8  RCCB แบบ S 

RCCB แบบหนวงเวลา (ดูขอ 3.3.11) เปนไปตามสวนท่ีเก่ียวเนื่องตามตารางที ่1 
5.2.9  คุณลักษณะเฉพาะการทํางานในกรณีของกระแสเหลือท่ีมีองคประกอบไฟฟากระแสตรง 

5.2.9.1  RCCB แบบ AC 
RCCB ท่ีมีความแนนอนในการทริปเม่ือเกิดกระแสเหลือชนิดกระแสไฟฟาสลับคล่ืนไซนูซอยด 

ท้ังกรณีกระแสเหลือทันทีหรือแบบเพ่ิมข้ึนอยางชาๆ 

5.2.9.2  RCCB แบบ A 
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RCCB ท่ีมีความแนนอนในการทริปเม่ือเกิดกระแสเหลือชนิดกระแสไฟฟาสลับคล่ืนไซนูซอยด

และชนิดกระแสไฟฟาตรงพัลสตอเนื่อง ท้ังกรณีกระแสเหลือทันทีหรือแบบเพ่ิมข้ึนอยางชาๆ 
5.2.10 การประสานของฉนวน รวมท้ังระยะหางในอากาศ และระยะหางตามผิวฉนวน  

ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนใหเปนไปตามขอ 8.1.3  

5.3  คามาตรฐานและคาท่ีนิยมใช 
 5.3.1  คาแรงดนัไฟฟาท่ีกําหนดท่ีนิยมใช (Un) ใหเปนไปตามตารางดังนี ้

RCCB วงจรแหลงจายของ RCCB แรงดันไฟฟาทีกํ่าหนด 

แบบข้ัวเด่ียว ที่มีทางเดินกระแสไฟฟาสองทาง เฟสเดียว  เฟสกับสายกลาง 230 V 

แบบ 2 ข้ัว ที่มีทางเดินกระแสไฟฟาสองทาง เฟสเดียว  เฟสกับสายกลาง 
เฟสเดียว  เฟสกับเฟส 

230 V 

400 V 

แบบ 3 ข้ัว ที่มีทางเดินกระแสไฟฟาสาม

ทาง 

3 เฟส 3 สาย 400 V 

แบบ 3 ข้ัว ที่มีทางเดินกระแสไฟฟาสีท่าง 3 เฟส 4 สาย 400 V 

แบบ 4 ข้ัว  3 เฟส 4 สาย 400 V 

 

หมายเหตุ  อยางไรก็ตามในมาตรฐานนี้ มีคาอางอิง 230 โวลต และ 400 โวลต หมายความรวมถึง 220 โวลต 

หรือ 240 โวลต  และ 380 โวลต หรือ 415 โวลต ตามลําดับ 

5.3.2  คากระแสไฟฟาท่ีกําหนดท่ีนิยมใช (In) 
คากระแสไฟฟาท่ีกําหนดท่ีนิยมใช คือ 10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 แอมแปร 

5.3.3  คามาตรฐานของกระแสเหลือใชทํางานที่กําหนด (IΔn) 

คามาตรฐานของกระแสเหลือใชทํางานที่กําหนด คือ 0.006-0.01-0.03-0.1-0.3-0.5 แอมแปร 

5.3.4  คามาตรฐานของกระแสเหลือท่ีไมทํางานท่ีกําหนด (IΔno) 

คามาตรฐานของกระแสเหลือท่ีไมทํางาน คือ 0.5 IΔn 
หมายเหตุ สําหรับกระแสเหลือชนิดกระแสไฟฟาตรงพัลสตอเนื่อง คากระแสเหลือไมใชงานข้ึนอยูกับมุมหนวง

กระแส α (ดูขอ 3.1.4) 
5.3.5 คามาตรฐานต่าํสุดของคากระแสเกินท่ีไมทํางาน ในกรณีของโหลดสมดุลหลายเฟส ผาน RCCB 

หลายข้ัว(ดู ขอ 3.4.2.1) 
 คามาตรฐานตํ่าสุดของคากระแสไมทํางานในกรณีโหลดสมดุลหลายเฟส ผาน RCCB คือ 6 In 

5.3.6 คามาตรฐานต่าํสุดของคากระแสเกินท่ีไมทํางาน ในกรณีของโหลดเฟสเดียวผาน RCCB 3 ข้ัว หรือ 4 

ข้ัว (ดู ขอ 3.4.2.2) 
 คามาตรฐานต่าํสุดของคากระแสเกินไมทํางานในกรณีโหลดสมดุลเฟสเดียว ผาน RCCB 3 ข้ัว หรือ 

4 ข้ัว คือ 6 In 
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5.3.7  คานิยมของความถ่ีท่ีกําหนด  

คานิยมของความถ่ีท่ีกําหนด คือ 50 เฮิรตซ  

ถาใชคาอ่ืน ตองแสดงเคร่ืองหมายคาความถี่ท่ีกําหนดบนอุปกรณและทดสอบทีค่วามถ่ีนี้ 

5.3.8 คาต่าํสุดของวิสัยสามารถการตอและการตดักระแสท่ีกําหนด(Im) 
คาต่าํสุดของวิสัยสามารถการตอและการตดักระแสที่กําหนด Im คือ 10 In หรือ 500 แอมแปร แลวแต

คาใดจะมากกวา 
ตัวประกอบกําลังท่ีใชรวมกัน ใหเปนไปตามตารางที่ 16 

5.3.9  คาต่าํสุดของวิสัยสามารถการตอและการตดักระแสเหลือท่ีกําหนด(IΔm) 

คาต่าํสุดของวิสัยสามารถการตอและการตดักระแสเหลือท่ีกําหนด IΔm คือ 10 In หรือ 500 แอมแปร 

แลวแตคาใดจะมากกวา 

ตัวประกอบกําลังท่ีใชรวมกัน ใหเปนไปตามตารางที่ 16 
5.3.10 คามาตรฐานและคานิยมของกระแสไฟฟาลัดวงจรภายใตภาวะท่ีกําหนด ( Inc) 

5.3.10.1 ไมเกิน 10 000 แอมแปร  
คามาตรฐานท่ีกําหนดของกระแสไฟฟาลัดวงจรภายใตภาวะท่ีกําหนด คือ 

    3 000-4 500-6 000-10 000 แอมแปร 

 ตัวประกอบกําลังท่ีใชรวมกัน ใหเปนไปตามตารางที่ 16 

5.3.10.2 คาเกิน 10 000 แอมแปร 

 สําหรับคาเกิน 10 000 แอมแปร แตไมเกิน 25 000 แอมแปร คานยิมคือ 20 000 แอมแปร 

 ตัวประกอบกําลังท่ีใชรวมกัน ใหเปนไปตามตารางที่ 16 
 ไมรวมคาเกิน 25 000 แอมแปร ในมาตรฐานนี ้

5.3.11 คามาตรฐานของกระแสไฟฟาลัดวงจรของกระแสเหลือภายใตภาวะท่ีกําหนด (IΔc) 
5.3.11.1  คามาตรฐานไมเกิน 10 000 แอมแปร 

คามาตรฐานของความทนกระแสไฟฟาลดัวงจรภายใตภาวะท่ีกําหนดไมเกิน 10 000 แอมแปร 

คือ 
  3 000-4 500-6 000-10 000 แอมแปร 

คา 500 1 000 1 500 แอมแปร เปนคามาตรฐานสําหรับ RCCB ท่ีรวมอยูหรือเปนสวนหนึ่ง
ของเตารับ 
ตัวประกอบกําลังท่ีใชรวมกัน ใหเปนไปตามตารางที่ 16 

5.3.11.2  คามาตรฐานเกิน 10 000 แอมแปร  

คามาตรฐานเกิน 10 000 แอมแปร แตไมเกิน 25 000 แอมแปร คาท่ีนิยมใชคือ 20 000 

แอมแปร  

ตัวประกอบกําลังท่ีใชรวมกัน ใหเปนไปตามตารางที่ 16 
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ไมรวมคาเกิน 25 000 แอมแปร ในมาตรฐานนี ้
 

5.3.12  คามาตรฐานของเวลาตัดวงจรและเวลาไมตัดวงจรสําหรับการทํางาน 

คามาตรฐานของเวลาตัดวงจร (ดูขอ 3.3.9) และเวลาไมตัดวงจร (ดูขอ 3.3.10) สําหรับ RCCB 

แบบ AC ใหเปนไปตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  คามาตรฐานของเวลาตัดวงจรและเวลาไมตดัวงจร 
(ขอ 3.2.4 ขอ 3.2.5   ขอ 4.5  ขอ 5.2.8 ขอ 5.3.12 ขอ 9.9.2.2 ขอ 9.9.2.3 ขอ 9.17.1 และขอ 

9.21.1.2) 

RCCB แบบ A ใหใชเวลาตดัวงจงสูงสุด กําหนดไวในตารางที่ 1 คากระแสไฟฟา (ไดแก IΔn  2 IΔn  

5 IΔn  0.25 แอมแปร และ 500 แอมแปร) อยางไรก็ตาม การทดสอบตามขอ 9.22.1.1 เพ่ิมคา

ไดดวยตัวคูณ 1.4  RCCB ท่ีมี IΔn > 0.01 แอมแปร  และดวยตัวคูณ 2 สําหรับ RCCB ท่ีมี IΔn ≤ 

0.01 แอมแปร 
5.4 การประสานของอุปกรณปองกันการลัดวงจร (SCPDs) 

5.4.1  ท่ัวไป 

ตองปองกันการลัดวงจร RCCB โดยใชเคร่ืองตัดวงจรอัตโนมัติหรือ ฟวส ท่ีเปนไปตามมาตรฐานที่

เก่ียวเนื่อง 
ตองทวนสอบการประสานระหวาง RCCB และ SCPD ภายใตภาวะท่ัวไป ตามขอ 9.11.2.1 โดยวิธี

ทดสอบตามขอ 9.11.2.4 ท่ีออกแบบไวเพ่ือทวนสอบวามีการปองกันการลัดวงจรของ RCCB อยาง
เพียงพอถึงคากระแสไฟฟาลัดวงจรภายใตภาวะท่ีกําหนด Inc และถึงคากระแสไฟฟาลัดวงจรของ

กระแสเหลือภายใตภาวะท่ีกําหนด IΔc 

คามาตรฐานของเวลาตัดวงจรและเวลาไมตัดวงจรท่ีกระแสเหลือ (IΔ) เทากับ        

S 
แบบ 

In 

 

A 

IΔn 

 

A IΔn 2 IΔn 5 IΔn 

1)
 

5 A 10 A 20 A 

2) 
50 A  100 A  

200 A  500 A 

 

ท่ัวไป ทุกคา ทุกคา 0.3 0.15 0.04 0.04 เวลาตัดวงจรสูงสุด 
0.5 0.2 0.15 0.15 เวลาตัดวงจรสูงสุด 

S ≥ 25 
> 

0.030 0.13 0.06 0.05 0.04 เวลาไมตัดวงจรตํ่าสุด 

 (ไมทริป) 
หมายเหตุ  1)      RCCB แบบท่ัวไป ท่ีมี IΔn  ≤ 0.030 A อาจเลือกใช 0.25 A แทน 5 IΔn  ได 

2)  การทดสอบท่ี 5 A  10 A  20 A  50 A  100 A และ 200 A ใหกระทําเฉพาะระหวางการทวน

สอบความถูกตองของการทํางาน ตามขอ 9.9.2.4   
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5.4.2 กระแสไฟฟาลัดวงจรภายใตภาวะท่ีกําหนด( Inc ) 

คา r.m.s.ของกระแสไฟฟาลัดวงจรคาดหวัง ท่ีกําหนดโดยผูทํา ซึ่ง RCCB ปองกันโดย SCPD 

สามารถทนไดภายใตภาวะท่ีกําหนดโดยไมทําใหการทาํงานตามหนาท่ีเสียหายถึงแมวาจะทํางาน

กลับไปกลับมาหลายคร้ัง 
5.4.3 ภาวะท่ีกําหนดหมายถึงภาวะตามขอ 9.11.2.4 ก) 
5.4.4 คากระแสไฟฟาลัดวงจรของกระแสเหลือภายใตภาวะท่ีกําหนด( IΔc ) 

คากระแสเหลือคาดหวังท่ีกําหนดโดยผูทํา ซึ่ง RCCB ปองกันโดย SCPD สามารถทนไดภายใตภาวะท่ี

กําหนดโดยไมทําใหการทาํงานตามหนาท่ีเสียหายถึงแมวาจะทํางานกลบัไปกลับมาหลายคร้ัง 
   ภาวะท่ีกําหนดหมายถึงภาวะตามขอ 9.11.2.4 ค) 
 

6.  เครื่องหมายและฉลาก 

ท่ี RCCB แตละตัวตองมีเคร่ืองหมายท่ีคงทน ถาวร ตามทุกขอหรือบางขอสําหรับ RCCB ขนาดเล็ก ดังตอไปนี ้
1) ช่ือผูทํา หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบยีน 
2) ช่ือแบบ หมายเลขแค็ตตาล็อก หรือหมายเลขเคร่ือง 
3) แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 
4) ความถ่ีท่ีกําหนด ถา RCCB ถูกออกแบบที่ความถ่ีอ่ืนนอกเหนือจาก 50 เฮิรตซ และ/หรือ 60 เฮิรตซ (ดู

ขอ 5.3.7) 

5) กระแสไฟฟาท่ีกําหนด 

6) กระแสเหลือใชทํางานที่กําหนด 
7) การตั้งของกระแสเหลือใชทํางาน ในกรณีท่ี RCCB มีกระแสเหลือใชทํางานหลายคา 
8) วิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสไฟฟาท่ีกําหนด 
9) ระดับช้ันการปองกัน (ถาแตกตางไปจาก IP20 เทานั้น) 

10) ตําแหนงของการใชงาน (ถาจําเปน) 

11) วิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสเหลือท่ีกําหนด ถาแตกตางไปจากวิสัยสามารถการตอและการตัด

ท่ีกําหนด 

12) สัญลักษณ            ลอมรอบดวยส่ีเหล่ียมจัตุรัสสําหรับอุปกรณแบบ S 

13) ตัวช้ีบอกเพ่ือแสดงวาเปนเฉพาะ RCCB ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย   

14) สวนทํางานของอุปกรณทดสอบ แสดงเคร่ืองหมายดวยตัวอักษร T 

15) แผนผังการตอสาย 

16) คุณลักษณะเฉพาะการทํางานในกรณีของกระแสเหลือท่ีมีองคประกอบไฟฟากระแสตรง 

- RCCB แบบ AC ใหใชสัญลักษณ  
- RCCB แบบ A  ใหใชสัญลักษณ   

เคร่ืองหมายตองอยูบน RCCB หรืออยูบนแผนปายเดียวหรือหลายแผนท่ีตดิอยูกับ RCCB และตองอยูใน

ตําแหนงท่ีอานไดงายเม่ือตดิตั้ง RCCB แลว 

 S 
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ถา RCCB มีขนาดเล็กและมีพ้ืนที่วางไมเพียงพอท่ีจะทําเคร่ืองหมายตามรายละเอียดขางตนไดท้ังหมด อยาง

นอยตองทําเครื่องหมายตามขอ 5) ขอ 6) และขอ 14) และมองเห็นไดงายเม่ือตดิตั้ง RCCB แลว  อาจทํา

เคร่ืองหมายตามขอ 1)  ขอ 2)  ขอ 3)  ขอ 10) ขอ 11)   และขอ 15) ท่ีดานขางหรือดานหลังของ RCCB 

และมองเห็นไดงายกอนการติดตั้ง RCCB  อาจทําเคร่ืองหมายท่ีมีขอมูลตามขอ 15) ท่ีดานในของฝาครอบใดๆ 

ซึ่งตองถอดออกกอนเพ่ือตอสายไฟฟาของแหลงจาย  ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเหลือท่ีไมสามารถทําเคร่ืองหมายไดตอง

แสดงไวในแคต็ตาล็อกของผูทํา  
ผูทําตองแสดงคาเปนปริพันธของจูล I

2
t และวิสัยสามารถทนกระแสไฟฟาคายอด I

p
 ของ RCCB ถาคาเหลานี้

ไมไดแสดงไว ใหใชคาต่าํสุดตามตารางท่ี 15 
ผูทําตองอางถึง SCPDs ท่ีเหมาะสม หนึ่งหนวยหรือมากกวาในแคต็ตาล็อกและในเอกสารที่ใหมากับ RCCB แต

ละตัว 
RCCB ท่ีจัดประเภทตามขอ 4.1.2.1 และเปดวงจรแบบหนวงเวลา ในกรณีท่ีเกิดความผิดพรองของ

                                                                                                                                                     

แรงดันไฟฟาของแหลงจาย ผูทําตองแสดงพิสัยของการหนวงเวลา 

นอกเหนือจาก RCCB ท่ีทํางานดวยปุมกด ตาํแหนงเปดวงจรตองแสดงดวยสัญลักษณ “O” หรือ “OFF” และ
ตําแหนงปดวงจรตองแสดงดวยสัญลักษณ “ | ” (เสนตรงส้ัน) หรือ “ON”  
RCCB ท่ีทํางานดวยปุมกด 2 ปุม ปุมกดท่ีออกแบบสําหรับการทํางานเปดอยางเดยีวเทานั้นตองเปนสีแดง และ/

หรือ ทําเคร่ืองหมายดวยสัญลักษณ “ O ” 
หามใชสีแดง สําหรับปุมกดอ่ืนๆ ของ RCCB 

ถาใชปุมกดสําหรับการปดของหนาสัมผัสและมีการระบุท่ีชัดเจน ตําแหนงท่ีถูกกดลงตองเพียงพอท่ีจะบอกวาอยู

ในตาํแหนงปดวงจร 
ถาใชปุมกดตัวเดียวสําหรับการปดและเปดของหนาสัมผัสและมีการระบุท่ีชัดเจน ปุมกดท่ีคงอยูในตําแหนงท่ีถูก

กดลงตองเพียงพอท่ีจะบอกวาอยูในตําแหนงปดวงจร ในทางกลับกัน ถาปุมไมคงอยูในตาํแหนงที่ถูกกดลง ตอง

มีการช้ีบอกเพ่ิมเติม 
ถามีความจาํเปนตองช้ีใหเห็นความแตกตางระหวางข้ัวตอสายของแหลงจายกับข้ัวตอสายของโหลด ตองมี

เคร่ืองหมายท่ีชัดเจน (เชน ใชคําวา “แหลงจาย (line)” และ “โหลด (load)” ติดไวใกลกับข้ัวตอสายท่ีสมนยั

กันหรือใชลูกศรช้ีบอกทิศทางการไหลของกําลังไฟฟา) 
ข้ัวตอสายท่ีมีเจตนาเฉพาะการตอของวงจรสายกลางตองแสดงดวยตัวอักษร N 

ข้ัวตอสายท่ีมีเจตนาสําหรับตัวนําปองกัน (ถามี) ตองแสดงดวยสัญลักษณ   

หมายเหตุ  สัญลักษณ 
 

ท่ีเคยแนะนําใหใช ตองแทนดวยสัญลักษณดังแสดงขางตน 

เคร่ืองหมายตองคงทน ถาวร อานไดงาย และตองไมทําบนหมุดเกลียว แหวนรองหรือช้ินสวนอ่ืนท่ีถอดออกได 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามขอ 9.3 
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7.   ภาวะมาตรฐานสําหรับการใชทํางานและการติดตั้ง 
7.1  ภาวะมาตรฐาน 

RCCB ท่ีเปนไปตามมาตรฐานน้ี ตองสามารถทํางานภายใตภาวะมาตรฐานท่ีกําหนดในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ภาวะมาตรฐานสําหรับการใชทํางาน 

(ขอ 7.1  ขอ 8.4.2  ขอ 9.1.2 และขอ 9.22.1.3) 

ปริมาณอิทธิพล 
พิสัยมาตรฐานของการใช

ทํางาน 
คาอางอิง 

เกณฑความคลาดเคลื่อนใน

การทดสอบ
 6)

  
อุณหภูมิโดยรอบ 

1)  7)
 

  

-5 
0
C ถึง +40 

0
C 

2)
 

 

20 
0
C ± 5 

0
C 

ความสูงเหนือระดับ   

นํ้าทะเล 

ไมเกิน 2 000 m   

ความช้ืนสัมพัทธ 

คาสูงสุดที่ 40 
0
C 

50 % 
 3)

   

สนามแมเหล็กภายนอก ไมเกิน 5 เทาของสนาม       

แมเหล็กโลกในทุกทิศทาง 

สนามแมเหล็กโลก 
4) 

ตําแหนง เปนไปตามที่ผูทําระบุ มเีกณฑ

ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 2
o
 

ในทุกทิศทาง
 5)

 

เปนไปตามที่      

ผูทําระบุ 

2
0
 ในทุกทิศทาง 

ความถ่ี คาอางอิง ± 5 % 
6)
 

 

คาที่กําหนด ± 2 % 

ความเพี้ยนของคลื่นไซนู

ซอยด 
ไมเกิน 5 % 0 5 % 

หมายเหตุ  1) คาสูงสุดของอุณหภูมิเฉลี่ยแตละวัน +35 
0
C 

 2) ยอมใหใชคาท่ีอยูนอกพิสัยนี้ในท่ีท่ีมีภาวะอากาศรุนแรง  ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูทํากับ  

ผูใช 

 3) ยอมใหใชความชื้นสัมพัทธท่ีสูงกวาไดท่ีอุณหภูมิต่ํากวา (เชน 90 % ท่ี 20 
0
C) 

 4) เม่ือติดตั้ง RCCB ในบริเวณที่มีสนามแมเหล็กรุนแรง อาจจําเปนตองมีขอกําหนดเพ่ิมเติม 

 5) ตองยึด RCCB โดยไมทําใหเสียรูปซึ่งอาจมีผลตอการทํางาน 

 6) ใหใชเกณฑความเคลื่อนท่ีกําหนด เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในการทดสอบที่เก่ียวเนื่อง 

 7) ยอมใหใชขีดจํากัดเพ่ิมขึ้นเปน –20 
0
C ถึง + 60 

0
C ได ในชวงเวลาของการเก็บและการขนสง และ

ควรคํานึงถึงการออกแบบของอุปกรณ 

7.2  ภาวะการตดิตัง้ 
ตองตดิตั้ง RCCB ใหเปนไปตามคูมือการติดตั้งของผูทํา 
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8.   ขอกําหนดสําหรับการสรางและการทํางาน 

8.1  การออกแบบทางกล 
8.1.1  ท่ัวไป 

การตรวจหากระแสเหลือและตัวปลอยเนื่องจากกระแสเหลือ ตองตดิตั้งอยูระหวางข้ัวตอสายดานเขา

กับข้ัวตอสายดานออกของ RCCB 
ตองไมดัดแปลงแกไขคุณลักษณะเฉพาะการทํางานของ RCCB ดวยการแทรกแซงจากภายนอกได 

ยกเวนการตั้งกระแสเหลือใชทํางาน (แตตองไมสามารถตั้งไดโดยผูใชในการใชงานตามปกต)ิ 
ในกรณีท่ี RCCB มีการตั้งกระแสเหลือใชทํางานไดหลายคา ใหใชคาตั้งสูงสุดที่กําหนดเปนคาพิกัด 

8.1.2  กลไก 
หนาสัมผัสเคลือ่นท่ีไดของทุกข้ัวของ RCCB แบบหลายข้ัว ตองมีกลไกเพ่ือใหทุกข้ัวทํางานรวมกัน 

ยกเวนข้ัวตดัตอสายกลาง (ถามี) ทุกข้ัวตองตอและตัดวงจรดวยกันท้ังการทํางานดวยมือหรืออยาง

อัตโนมตั ิ

ข้ัวตัดตอสายกลาง (ดูขอ 3.3.15) ตองเปดหลังและปดกอนข้ัวอ่ืนๆ 

RCCB ตองมีกลไกทริปอิสระ 

RCCB ตองสามารถปดและเปดไดดวยมือ สําหรับ RCCB แบบเสียบท่ีไมมีท่ีจับ ไมตองพิจารณา

ตามขอกําหนดนี้ เพราะถือวา RCCB สามารถถอดออกจากฐานท่ีตั้งได  
RCCB ตองประกอบใหหนาสัมผัสเคล่ือนท่ีไดสามารถหยุดเฉพาะในตาํแหนงปดวงจร (ดูขอ 

3.3.12) หรือในตาํแหนงเปดวงจร (ดูขอ 3.3.13) แมวาจะปลอยอุปกรณบังคับกลไกท่ีตาํแหนงใด

ตําแหนงหนึ่งระหวางนั้น 
RCCB ตองจัดใหมีวิธีการช้ีบอกท้ังตาํแหนงปดวงจรและตาํแหนงเปดวงจร ซึ่งตองเห็นไดงายจาก

ดานหนาของ RCCB เม่ือประกอบเขาไปในฝาครอบหรือแผนฝาครอบ (ถามี)(ดูขอ 6) 

เม่ือใชอุปกรณบังคับกลไกเปนตัวช้ีบอกตําแหนงของหนาสัมผัส เม่ือปลอยอุปกรณบังคับกลไกแลว 

ตองอยูในตาํแหนงท่ีสมนัยกับหนาสัมผัสเคล่ือนท่ีได ในกรณีนี้อุปกรณควบคุมการทํางานตองมี

ตําแหนงหยุดท่ีชัดเจน 2 ตําแหนงท่ีสมนัยกับตาํแหนงของหนาสัมผัส แตสําหรับการเปดอยาง

อัตโนมตัิ อุปกรณบังคับกลไกอาจมีตําแหนงหยุดท่ี 3 ท่ีชัดเจน ซึ่งในกรณนีี ้ RCCB มีความ

จําเปนตองตั้งใหมดวยมือกอนตอวงจรกลับคืน 

ในกรณีของ RCCB ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจายตอวงจรกลับคืนอยางอัตโนมัติ 

(ดูขอ 4.1.2.1ก)) เม่ือแรงดันไฟฟาของแหลงจายกลับคืนปกติหลังจากแรงดันไฟฟาของแหลงจาย

ลมเหลว อุปกรณบังคับกลไกตองยังคงอยูในตาํแหนง ON หลังจากหนาสัมผัสเปดอยางอัตโนมัติ 

เม่ือปอนแรงดนัไฟฟาเขาไปใหม หนาสัมผัสตองปดกลับคืนอยางอัตโนมัติ ยกเวนในระหวางนั้น

อุปกรณบังคับกลไกอยูในตําแหนง OFF 
หมายเหตุ  RCCB แบบนี ้หามใชอุปกรณบังคับกลไกเปนตัวช้ีบอกตําแหนงปดวงจรและตําแหนง

เปดวงจร 
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เม่ือใชแสงเปนตัวช้ีบอก ตัวช้ีบอกตองตดิสวาง เม่ือRCCB อยูในตาํแหนงปดวงจรและมีสี สวาง 

หามใชแสงเปนตัวช้ีบอกเพียงอยางเดียวในการแสดงตําแหนงปดวงจร 

การทาํงานของกลไกตองไมถูกรบกวนจากตําแหนงของเปลือกหุมหรือฝาครอบ และตองไมข้ึนอยู

กับช้ินสวนเคลื่อนท่ีถอดไดใดๆ  
ถาใชฝาครอบท่ีปดผนึกโดยผูทํา ใหถือวาเปนช้ินสวนท่ีถอดไมได 

ถาใชฝาครอบท่ีเปนอุปกรณติดตั้งของปุมกด ตองไมสามารถถอดปุมกดไดจากดานนอกของ RCCB 

เพลาของอุปกรณบังคับกลไกตองยึดอยางม่ันคงและตองไมสามารถถอดออกไดโดยไมใชเคร่ืองมือ

ชวย 
ยอมใหยึดอุปกรณบังคับกลไกกับฝาครอบโดยตรง ถาอุปกรณบังคบักลไกนัน้มีการเคลื่อนท่ี “ข้ึน-

ลง” เม่ือติดตัง้ RCCB ในสภาพใชงานตามปกติ  หนาสัมผัสตองปดโดยการเคล่ือนที่ข้ึน 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดขางตนใหทําโดยการตรวจพินิจ ทดสอบดวยมือ และ

สําหรับกลไกทริปอิสระใหทดสอบตามขอ 9.15 
8.1.3  ระยะหางในอากาศ และระยะหางตามผิวฉนวน (ดูภาคผนวก ข.) 

ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน ตองมีคาไมนอยกวาคาท่ีกําหนด ในตารางท่ี 3 เม่ือ

ติดตั้ง RCCB เหมือนสภาพการใชงานตามปกต ิ
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ตารางที่ 3  ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน 

(ขอ 8.1.3) 

รายละเอยีด ระยะหาง 

mm 

ระยะหางในอากาศ 
1) 

1. ระหวางสวนท่ีมีไฟฟาท่ีแยกจากกันเม่ือ RCCB อยูในตําแหนงเปดวงจร 
2)
 

2. ระหวางสวนท่ีมีไฟฟาของข้ัวตางกัน 
3) 

 

3. ระหวางสวนท่ีมีไฟฟากับ 

- อุปกรณบังคับกลไกท่ีเปนโลหะ 
- หมุดเกลียวหรืออุปกรณอื่นสําหรับใชยึดฝาครอบซึ่งตองถอดออกเพื่อ
ติดตัง้ RCCB 

- ผิวหนาของฐานติดตัง้ 4)
 

- หมุดเกลียวหรืออุปกรณอื่นสําหรับใชยึด RCCB 
4)
 

- ฝาครอบโลหะหรือกลองโลหะ 4)
 

- สวนโลหะอืน่ท่ีเขาถึงได 5)
 

- โครงโลหะที่เปนฐานรองรับ RCCB แบบฝงเรยีบ 

4. ระหวางสวนโลหะของกลไกกับ 

- สวนโลหะท่ีเขาถึงได 5)
 

- หมุดเกลียวหรืออุปกรณอื่นสําหรับยึด RCCB 

- โครงโลหะที่เปนฐานรองรับ RCCB แบบฝงเรยีบ                               

 

3 

3 

 

3 

 

3 

6 (3) 

6 (3) 

6 (3) 

3 

3 

 

3 

3 

3 

ระยะหางตามผิวฉนวน 
1) 

1. ระหวางสวนท่ีมีไฟฟาท่ีแยกจากกันเม่ือ RCCB อยูในตําแหนงเปดวงจร 
2)
 

2. ระหวางสวนท่ีมีไฟฟาของข้ัวตางกัน 
3)
 

- สําหรับ RCCB มีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกนิ 250 โวลต 

- สําหรับ RCCB อื่นๆ 

3. ระหวางสวนท่ีมีไฟฟากับ 

- อุปกรณบังคับกลไกท่ีเปนโลหะ 
- หมุดเกลียวหรืออุปกรณอื่นสําหรับใชยึดฝาครอบ ซึ่งตองถอดออกเม่ือ

ติดตัง้ RCCB  
- หมุดเกลียว หรืออุปกรณอื่นสําหรับใชยึด RCCB 

4)
 

- สวนโลหะท่ีเขาถึงได 5)
 

 

3 

 

3 

4 

 

3 

 

3 

6 (3) 

3 

หมายเหตุ 
1)

 ไมตองพิจารณาระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนของวงจรทุติยภูมิ  และระหวางขดลวด 

ปฐมภูมิของหมอแปลงของ RCCB 

 
2)

 ไมใชกับหนาสัมผัสชวย และหนาสัมผัสควบคุม 

 
3)

 ตองระวังการเตรียมระยะหางใหเพียงพอสําหรับสวนท่ีมีไฟฟาของขั้วตางกันของ RCCB แบบเสียบท่ี

อยูติดกัน   

 
4)

 ถาระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวนระหวางสวนท่ีมีไฟฟาของอุปกรณกับแนวก้ันโลหะ

หรือผิวหนาท่ีใชติดตั้ง RCCB ขึ้นอยูกับการออกแบบเทานั้น ดังนั้นคานี้จะไมสามารถลดลงไดเม่ือ

ติดตั้งในตําแหนงท่ีเลวท่ีสุด (แมวาอยูในเปลือกหุมโลหะ) คาท่ีอยูในวงเล็บถือวาเพียงพอ 
 

5)
 ใหรวมถึงแผนโลหะบางท่ีติดอยูกับผิวหนาของวัสดุฉนวนซึ่งเขาถึงไดหลังจากติดตั้งใชงานตามปกติ 

ใหกดแผนโลหะบางเขากับมุม รอง เปนตน โดยใชนิ้วทดสอบแบบขอตอตรง ตามท่ีกําหนดในขอ 9.6 
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8.1.4  หมุดเกลียว สวนท่ีมีกระแสไฟฟา และการตอ 
8.1.4.1  การตอทางไฟฟาและทางกล ตองทนความเคนทางกลท่ีเกิดข้ึนในการใชงานตามปกติได 

หมุดเกลียวท่ีใชยึด RCCB ระหวางการตดิตั้งตองไมใชหมุดเกลียวปลอยแบบเกลียวตัด 

หมายเหตุ  หมุดเกลียว (หรือแปนเกลียว) ท่ีใชงานเม่ือติดตั้ง RCCB ใหรวมถึงหมุดเกลียวสําหรับยึดฝา

ครอบหรือแผนปายฝาครอบ แตไมรวมถึงท่ีใชสําหรับการตอทอรอยสายแบบเกลียว และสําหรับ

การยึดฐานติดตั้งของ RCCB 
การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามขอ 9.4 

หมายเหตุ  ใหตรวจสอบการตอดวยหมุดเกลียวดวยการทดสอบตามขอ 9.8  ขอ 9.11 ขอ 9.12   ขอ 9.13    

และขอ 9.23 

8.1.4.2  หมุดเกลียวท่ีขันเขากับเกลียวท่ีเปนวัสดฉุนวน และใชยึด RCCB ระหวางการตดิตั้งตองม่ันใจวา

ขันหมุดเกลียวเขาในรูเกลียวหรือแปนเกลียวไดถูกตอง 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบดวยมือ 
หมายเหตุ  ใหถือวาเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการขันหมุดเกลียวไดถูกตอง ถามีการปองกันการใสหมุด

เกลียวในลักษณะเอียง เชน มีรองนําหมุดเกลียวดวยชิ้นสวนท่ียึดกับท่ี โดยการควานนําท่ีรูเกลียว

หรือโดยการใชหมุดเกลียวท่ีลบปลายเกลียว 

8.1.4.3  การตอทางไฟฟา ตองออกแบบใหแรงกดสัมผัสไมสงผานไปยังวัสดุฉนวนท่ีไมใชเซรามิก ไมกา

บริสุทธิ์ หรือวัสดุฉนวนอ่ืนท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเทากัน เวนแตมีความยืดหยุนของสวน

โลหะเพียงพอท่ีจะชดเชยการหดตัวหรือออนตัวท่ีอาจเกิดข้ึนของวัสดุฉนวน 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

หมายเหตุ  ความเหมาะสมของวัสดุใหพิจารณาจากการคงตัวของรูปราง 

8.1.4.4  สวนท่ีนํากระแสไฟฟา รวมท้ังช้ินสวนท่ีมีเจตนาใชสําหรับตัวนําปองกัน (ถามี) ตองทําดวย 
− ทองแดง 

− โลหะเจือท่ีมีทองแดงไมนอยกวารอยละ 58 สําหรับช้ินสวนท่ีข้ึนรูปเย็น หรือไมนอยกวารอย

ละ 50 สําหรับช้ินสวนอ่ืนๆ 

− โลหะอื่นหรือโลหะเคลือบท่ีเหมาะสม มีความทนทานตอการกัดกรอนไมนอยกวาทองแดง 

และมีสมบัติทางกลที่เทียบเทา 

ขอกําหนดนี้ไมใชกับหนาสัมผัส วงจรแมเหล็ก ขดลวดใหความรอน ช้ินสวนโลหะคู (bimetal) ตัว

ตอแบบขนาน (shunt)  ชิ้นสวนของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งหมุดเกลียว แปนเกลียว 

แหวนรอง แผนหนีบยึด ช้ินสวนของข้ัวตอสายท่ีคลายกัน และช้ินสวนของวงจรทดสอบ 

8.1.5  ข้ัวตอสายสําหรับตัวนาํภายนอก 
8.1.5.1  ข้ัวตอสายสําหรับตัวนําภายนอก ตองตอเขากับตัวนําอยางม่ันใจไดวาแรงกดสัมผัสท่ีจําเปนคงอยู

อยางถาวร 
ในมาตรฐานนี้ ใหใชเฉพาะข้ัวตอสายแบบหมุดเกลียวสําหรับตอกับตัวนําทองแดงภายนอก

เทานั้น 

ยอมใหมีการจัดการตอท่ีเจตนาใหใชกับแทงตัวนํา (busbar) เวนแตไมใหใชตอกับสายไฟฟา 
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การจัดตอดังกลาวอาจเปนไดท้ังแบบเสียบหรือแบบยึดดวยสลักเกลียว 
ข้ัวตอสายตองเขาถึงไดงายเม่ือตองการใชงาน 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และการทดสอบตามขอ 9.5 

8.1.5.2  RCCB  ตองมีข้ัวตอสายท่ีตอกับตัวนําทองแดงที่มีพ้ืนท่ีหนาตดัระบุดงัแสดงในตารางที่ 4 ได 
หมายเหตุ  ตัวอยางการออกแบบขั้วตอสายท่ีเปนไปได ใหเปนไปตามภาคผนวก ซ.  

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพิน ิจ การว ัด และโดยการต อทีละครั ้งก ับต ัวนําที ่มี

พ้ืนท่ีหนาตัดเล็กสุดและใหญสุดตามที่กําหนดทีละคร้ัง 

ตารางที่ 4  พ้ืนที่หนาตัดระบุของตัวนําทองแดงที่ตอไดสําหรับข้ัวตอสายแบบหมุดเกลียว 

(ขอ 8.1.5.2  ขอ 9.4  ขอ 9.5  ขอ 9.5.1  ขอ 9.5.2  ขอ 9.5.3  ขอ 9.11.2  และขอ 9.22.2) 

กระแสไฟฟาทีกํ่าหนด 

A 

พิสัยของพื้นทีห่นาตัดระบุที่หนีบยึด* 
mm2 

เกิน ไมเกิน 
ตัวนําแข็ง 

(ตันหรือตีเกลียว) 
ตัวนําออน 

- 13  1  ถึง  2.5  1  ถึง  2.5 

13 16  1  ถึง  4  1  ถึง  4 

16 25  1.5  ถึง  6  1.5  ถึง  6 

25 32  2.5  ถึง  10  2.5  ถึง  6 

32 50  4  ถึง  16  4  ถึง  10 

50 80  10  ถึง  25  10  ถึง  16 

80 100  16  ถึง  35  16  ถึง  25 

100 125  25  ถึง  50  25  ถึง  35 

* ในขอกําหนดนี้ สําหรับกระแสไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 50 A  ขั้วตอสายตองออกแบบใหหนีบยึดตัวนําแข็ง

ตันและรวมทั้งตัวนําแข็งตีเกลียว แตยอมใหออกแบบขั้วตอสายสําหรับตัวนําท่ีมีพ้ืนท่ีหนาตัด 1 mm2
 ถึง 

6 mm2  สําหรับหนีบยึดยึดตัวนําแข็งตันไดเทานั้น 

8.1.5.3  วิธีการหนีบยึดตัวนําในข้ัวตอสาย ตองไมใชยึดสวนประกอบอื่นๆ แมวาวิธีการยึดนั้นเปนการคง

ข้ัวตอสายไวในตําแหนงหรือปองกันการหมุนของข้ัวตอสาย 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามขอ 9.5 

8.1.5.4  ข้ัวตอสายสําหรับกระแสไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 32 แอมแปร ตองตอกับตัวนาํไดโดยไมตองมีการ

เตรียมตัวนําเปนพิเศษ 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

หมายเหตุ  คําวา “การเตรียมตัวนําเปนพิเศษ” หมายถึง การบัดกรีลวดของตัวนํา การใชหูสาย การทําตาไก 

เปนตน แตไมรวมถึงการตกแตงรูปรางของตัวนํากอนตอเขากับขั้วตอสาย หรือการบิดตัวนํา

ของสายออนเพ่ือทําใหปลายตัวนําแข็งข้ึน 

8.1.5.5  ข้ัวตอสายตองมีความแข็งแรงทางกลอยางเพียงพอ 
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หมุดเกลียวและแปนเกลียวสําหรับหนีบยึดตัวนํา ตองเปนเกลียวเมตริกไอเอสโอ (metric ISO) 

หรือเกลียวท่ีมีระยะชวงเกลียวและความแข็งแรงทางกลเทียบเทากัน 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามขอ 9.4 และขอ 9.5.1 

8.1.5.6  ตองออกแบบข้ัวตอสายใหหนีบยึดตัวนาํโดยไมทําใหตัวนําเสียหาย 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามขอ 9.5.2 
8.1.5.7  ตองออกแบบข้ัวตอสายใหหนีบยึดตัวนาํระหวางผิวโลหะไดอยางม่ันคง 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามขอ 9.4 และขอ 9.5.1 

8.1.5.8  ตองออกแบบหรือวางตําแหนงของข้ัวตอสาย เพ่ือใหท้ังตัวนําแข็งตันหรือตัวนําแข็งตีเกลียวไม

เล่ือนหลุดขณะขันหมุดเกลยีวหรือแปนเกลียวสําหรับหนีบยึดใหแนน 
ขอกําหนดนี้ไมใชกับข้ัวตอหูสาย 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.5.3 

8.1.5.9  ตองยึดข้ัวตอสายหรือใหอยูในตาํแหนง เม่ือขันหรือคลายหมุดเกลียวหรือแปนเกลียวสําหรับ

หนีบยึดตัวนาํ ข้ัวตอสายนัน้นั้นตองไมหลุดหลวม 
ขอกําหนดนี้ไมไดหมายความวาตองออกแบบใหมีการปองกันการหมุนหรือเคล่ือนตัวของข้ัวตอ

สาย แตการเคล่ือนท่ีใดๆ ตองอยูในเขตจํากัดท่ีเพียงพอ เพ่ือปองกันการไมเปนไปตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานนี้ 
การใชสารปดผนึกหรือเรซิน ถือวามีการปองกันข้ัวตอสายหลุดหลวมขณะใชงานไดเพียงพอ 

หาก 
− สารปดผนึกหรือเรซิน ไมไดรับทอรกในขณะใชงานตามปกต ิ

− ประสิทธิผลของสารปดผนกึหรือเรซิน ไมเส่ือมลงเนื่องจากอุณหภูมิท่ีข้ัวตอสายภายใตภาวะ

ท่ีกําหนดเลวท่ีสุดตามมาตรฐานน้ี 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ วัด และทดสอบตามขอ 9.4 

8.1.5.10 หมุดเกลียวหรือแปนเกลียวสําหรับหนีบยึดของข้ัวตอสายที่ใชสําหรับตอกับตัวนาํปองกันตอง

หนีบยึดอยางม่ันคง เพ่ือปองกันการคลายออกโดยบังเอญิ และตองไมคลายออกไดโดยไมใช

เคร่ืองมือ 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบดวยมือ 

โดยท่ัวไป การออกแบบของข้ัวตอสายดังตัวอยางท่ีแสดงในภาคผนวกซ. ถือวาคืนสภาพได

เพียงพอตามขอกําหนดนี้ ขอกําหนดพิเศษของการออกแบบอ่ืนอาจมีความจําเปน เชน การใช

ช้ินสวนท่ีมีการคืนสภาพอยางพอเพียงซึ่งไมนาจะถอดออกไดโดยบังเอิญ 
8.1.5.11 หมุดเกลียว และแปนเกลียวของข้ัวตอสายท่ีใชสําหรับตอกับตัวนาํภายนอก ตองขันเขากับ

เกลียวโลหะ และหามใชหมุดเกลียวปลอย 
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8.2 การปองกันไฟฟาช็อก 
ตองออกแบบ RCCB ใหไมสามารถเขาถึงสวนท่ีมีไฟฟาได เม่ือติดตั้งและตอสายสําหรับการใชงาน

ตามปกติ 
หมายเหตุ  คําวา “การใชงานตามปกติ” หมายความวา ติดตั้งและตอสาย RCCB ตามคูมือการติดตั้งของผูทํา  

ช้ินสวนใดช้ินสวนหนึ่ง ใหถือวา “เขาถึงได” ถาสามารถสัมผัสไดดวยนิ้วทดสอบมาตรฐาน (ดูขอ 9.6) 

RCCB อ่ืนนอกจากแบบเสียบ ช้ินสวนภายนอกอ่ืนนอกจากหมุดเกลียวหรืออุปกรณอ่ืนสําหรับยึดฝา

ครอบหรือแผนปาย ซึ่งเขาถึงไดเม่ือติดตัง้และตอสาย RCCB สําหรับการใชงานตามปกติ ตองเปนวัสดุ

ฉนวนหรือบุดวยวัสดุฉนวนโดยตลอด นอกจากวาสวนท่ีมีไฟฟาอยูในเปลือกหุมภายในท่ีเปนฉนวน 

การบขุองวัสดุฉนวนตองยึดแนนจนไมสามารถหลุดออกไดในขณะตดิตั้ง RCCB วัสดุฉนวนตองมีความ

หนาและความแข็งแรงทางกลอยางเพียงพอ และตองมีการปองกันอยางเพียงพอเม่ือติดตั้งในท่ีท่ีมีขอบ

คม ทางเขาสายไฟฟาหรือทอรอยสายไฟฟาตองเปนวัสดุฉนวนหรือจัดเตรียมใหมีปลอกฉนวนหรือ

อุปกรณอ่ืนที่คลายกันทําดวยวัสดุฉนวน ตองยึดอุปกรณเหลานี้อยางม่ันคงและตองมีความแข็งแรงทางกล

อยางเพียงพอ 
RCCB แบบเสียบ ช้ินสวนภายนอกยกเวนหมุดเกลียวหรืออุปกรณยึดอ่ืนสําหรับยึดฝาครอบซ่ึงเขาถึงได

ในการใชงานตามปกติ ตองเปนวัสดุฉนวน 
อุปกรณบังคับกลไกที่เปนโลหะตองทําการฉนวนจากสวนที่มีไฟฟา และชิ ้นสวนตัวนําซึ ่งอาจเปน 

“ช้ินสวนตัวนําท่ีเผยตัว” ( exposed conductive part ) ตองหุมดวยวัสดุฉนวน ยกเวนมีวิธีการเช่ือมตอท่ีมี

การฉนวนรวมกันสําหรับอุปกรณบังคับกลไกหลายข้ัว 
ตองไมสามารถเขาถึงช้ินสวนโลหะของอุปกรณบังคับกลไกได นอกจากน้ันตองทําการฉนวนจากช้ินสวน

โลหะท่ีเขาถึงได จากโครงโลหะรองรับฐานตดิตั้งของ RCCB แบบฝงเรียบ จากหมุดเกลียวหรืออุปกรณ

อ่ืนสําหรับยึดฐานตดิกับท่ีรองรับ และจากแผนโลหะทีใ่ชเปนท่ีรองรับ  
ตองสามารถเปล่ียน RCCB แบบเสียบไดงายโดยไมสัมผัสกับสวนท่ีมีไฟฟา 

แล็กเกอรและอิแนเมล ไมถือวามีความเปนฉนวนท่ีเพียงพอสําหรับขอกําหนดนี ้

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามขอ 9.6 

8.3  สมบัติทางไดอิเล็กทริก 

RCCB ตองมีสมบัติทางไดอิเล็กทริกอยางเพียงพอ 

วงจรควบคุมท่ีตอเขากับวงจรหลักตองไมเสียหายเนื่องจากแรงดันไฟฟากระแสตรงสูง ซึ่งเกิดจากการวัด

ความเปนฉนวนท่ีตองทําตามปกติภายหลังติดตั้ง RCCB แลว 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.7 และขอ 9.20 

8.4  อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน 
8.4.1 ขีดจํากัดของอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน 

อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนของช้ินสวนตางๆ ของ RCCB ท่ีกําหนดในตารางที่ 5  วัดภายใตภาวะท่ีกําหนดใน

ขอ 9.8.2  ตองมีคาไมเกินคาขีดจาํกัดท่ีกําหนดในตารางนั้น 
RCCB ตองไมไดรับความเสียหายจนทําหนาท่ีเส่ือมลง และการใชงานอยางปลอดภัยเส่ือมลง 



มอก.2425-2552 

 

 - 26 -

ตารางที่ 5  คาอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน 
(ขอ 8.4.1  ขอ 8.4.2  ขอ 9.8.2 และขอ 9.8.3) 

ชิ้นสวนตางๆ 
ก) ข) อุณหภูมิทีเ่พิ่มข้ึน 

K 

ข้ัวตอสายสําหรับตอกับตัวนําภายนอก 
ค)

 65 

ชิ้นสวนภายนอก ซ่ึงสัมผัสไดขณะใชงาน RCCB ดวยมือ  รวมทั้งอุปกรณบังคับ  

กลไกที่เปนวัสดุฉนวน  และอุปกรณโลหะที่มวิีธีการเช่ือมตอที่มีการฉนวนกัน

สําหรับอุปกรณบังคับกลไกหลายข้ัว 

40 

ชิ้นสวนโลหะภายนอกของอุปกรณบังคับกลไก 25 

ชิ้นสวนภายนอกอ่ืน รวมทั้งผิวหนาของ RCCB ที่สัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวติดต้ัง 60 

หมายเหตุ  
ก)

 ไมมีคาท่ีกําหนดสําหรับหนาสัมผัส  เนื่องจากในการออกแบบ RCCB สวนใหญ  การวัด

อุณหภูมิโดยตรงของชิ้นสวนเหลานี้ไมสามารถทําไดโดยไมมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงหรือ

การเลื่อนตําแหนงของชิ้นสวนท่ีมีผลตอการทดสอบซ้ําอีก 

  การทดสอบความเชื่อถือได (ดูขอ 9.22) ถือวาเพียงพอสําหรับการตรวจสอบการทํางาน

ทางออมของหนาสัมผัสเนื่องจากอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนมากเกินควรขณะใชงาน 
 ข)

 ไมมีคาท่ีกําหนดสําหรับชิ้นสวนอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในตาราง  แตตองไมทําความ

เสียหายตอชิ้นสวนฉนวนขางเคียง  และตองไมทําใหการทํางานของ RCCB เสื่อมลง 

 ค)
 สําหรับ RCCB แบบเสียบ ใหวัดท่ีขั้วตอสายของฐานท่ีใชในการติดตั้ง 

8.4.2  อุณหภูมิอากาศโดยรอบ 
ขีดจํากัดอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีกําหนดในตารางที่ 5 ใชไดเฉพาะกับอุณหภูมิของอากาศโดยรอบท่ีมีคา

อยูระหวางขีดจํากัดท่ีกําหนดในตารางที่ 2 
8.5  คุณลักษณะเฉพาะการทํางาน 

คุณลักษณะเฉพาะการทํางานของ RCCB ตองเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 9.9 

8.6  ความทนทานทางกลและทางไฟฟา 
RCCB ตองสามารถทํางานทางกลและทางไฟฟาไดจาํนวนวัฐจักรเพียงพอ 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.10 

8.7  สมรรถนะท่ีกระแสไฟฟาลดัวงจร 
RCCB ตองสามารถทํางานไดตามจาํนวนวัฐจักรการทํางานลัดวงจรท่ีกําหนด โดยในระหวางนั้นตองไม

เปนอันตรายตอผูใชงาน และตองไมทําใหเกิดการวาบไฟระหวางช้ินสวนของตัวนําไฟฟาหรือระหวาง

ช้ินสวนของตัวนําไฟฟากับดิน 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.11 
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8.8  ความทนการช็อกและแรงกระแทกทางกล 

RCCB ตองมีสมบัติทางกลอยางเพียงพอ เพ่ือทนตอความเคนท่ีเกิดข้ึนในระหวางการติดตั้งและใชงาน 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.12 
8.9  ความทนความรอน 

RCCB ตองมีความทนความรอนอยางเพียงพอ 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.13 

8.10  ความทนความรอนผิดปกตแิละไฟ 

ช้ินสวนภายนอกของ RCCB ท่ีทําดวยวัสดุฉนวน ตองไมจุดติดไฟและไมลามไฟถาสวนท่ีมีกระแสไฟฟา

ท่ีอยูใกลเคียงอยูภายใตภาวะผิดพรองหรือโหลดเกินจนเกิดอุณหภูมิสูง ความทนความรอนผิดปกติและ

ไฟของช้ินสวนอ่ืนท่ีทําดวยวัสดุฉนวนใหตรวจสอบดวยการทดสอบอ่ืนของมาตรฐานนี้ 
การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามขอ 9.14 

8.11  อุปกรณทดสอบ 
RCCB ตองมีอุปกรณทดสอบสําหรับจําลองกระแสเหลือใหไหลผานอุปกรณตรวจหา เพื่อใหใช

ทดสอบขีดความสามารถการทํางานของอุปกรณตัดวงจรกระแสเหลือเปนระยะๆ 
หมายเหตุ  อุปกรณทดสอบมีเจตนาไวใชตรวจสอบการทริป ไมใชตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานดวยคากระแส

เหลือใชทํางานและเวลาตัดวงจรท่ีกําหนด 
จํานวนแอมแปร-รอบท่ีเกิดข้ึนเม่ืออุปกรณทดสอบของ RCCB ทํางานที่แรงดนัไฟฟาท่ีกําหนดหรือท่ี

คาสูงสุดของพสัิยแรงดันไฟฟาตองไมเกิน 2.5 เทาของจํานวนแอมแปร-รอบท่ีเกิดข้ึน เม่ือกระแสเหลือ

เทากับ IΔn ไหลผานข้ัวใดข้ัวหนึ่งของ RCCB 
ในกรณีท่ี RCCB มีการตั้งคากระแสเหลือใชทํางานไดหลายคา (ดูขอ 4.4) ใหใชคาตั้งต่าํสุดของ RCCB 

ท่ีไดออกแบบไว 
อุปกรณทดสอบ ตองเปนไปตามการทดสอบขอ 9.16 

ตัวนําปองกันของการติดตั้ง ตองไมกลายเปนสวนท่ีมีไฟฟาเม่ืออุปกรณทดสอบทํางาน  

เม่ือ RCCB ตอสายใชงานตามปกตแิละอยูในตําแหนงเปดวงจร การทํางานของอุปกรณทดสอบตอง

ไมใหกําลังไฟฟากับวงจรดานโหลดได 
อุปกรณทดสอบตองไมเปนวิธีการเดียวเพ่ือทําใหเปดวงจรเพียงอยางเดียว และไมมีเจตนาเพ่ือใชในการ

หนาท่ีนี ้
8.12  ขอกําหนดสําหรับ RCCB ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย 

RCCB ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟา ตองทํางานอยางถูกตองท่ีคาใดๆ ของแรงดันไฟฟาของ

แหลงจาย ระหวาง 0.85 เทา ถึง 1.1 เทาของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด สําหรับ RCCB แบบหลายข้ัวตอง

ปอนกระแสไฟฟาจากทุกเฟสและสายกลาง (ถามี) 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.17 ภายใตภาวะทดสอบเพ่ิมเตมิตามท่ีกําหนดในขอ 

9.9.2  
RCCB แตละประเภท ตองเปนไปตามขอกําหนดในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6  ขอกําหนดสําหรับ RCCB ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับแรงดนัไฟฟาของแหลงจาย 

(ขอ 8.12 และขอ 9.17.3) 

การจัดประเภทของ RCCB ตามขอ 4.1 การทํางานในกรณีท่ีแรงดันไฟฟาของแหลงจายลมเหลว 

ไมมีการหนวงเวลา เปดวงจรโดยไมมีการหนวงเวลา ตามภาวะท่ีกําหนด ในขอ 

9.17.2 ก)  
RCCB เปดวงจรอยาง

อัตโนมัติ ในกรณีท่ี

แรงดันไฟฟาของ

แหลงจายลมเหลว 

(ขอ 4.1.2.1) 

มีการหนวงเวลา เปดวงจรโดยมีการหนวงเวลา ตามท่ีกําหนดในขอ 9.17.2 ข) 

การทํางานอยางถูกตองระหวางการหนวงเวลา ตองทวนสอบ

ตามท่ีกําหนดในขอ 9.17.3 
RCCB ไมเปดวงจรอยางอัตโนมัติ ในกรณีท่ี 

แรงดันไฟฟาของแหลงจายลมเหลว (ขอ 

4.1.2.2) 

ไมเปดวงจร 

8.13  การทํางานของ RCCB ในกรณีท่ีมีกระแสเกินในวงจรหลัก 
RCCB ตองไมทํางานภายใตภาวะกระแสเกินท่ีกําหนด 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.18 

8.14  การทํางานของ RCCB ในกรณีท่ีมีกระแสเสิรจเกิดจากแรงดันอิมพัลส 

RCCB ตองทนตอกระแสเสิรจลงดินเนื่องจากการโหลดความจุไฟฟา (capacitance) ท่ีเกิดจากการ

ติดตั้งและกระแสเสิรจลงดินเนื่องจากวาบไฟตามผิวในการตดิตั้ง   

RCCB แบบ S ตองมีความตานทานตอการทริปท่ีไมพึงประสงคในกรณีท่ีมีกระแสเสิรจลงดินเนื่องจาก

วาบไฟตามผิวในการติดตั้ง   
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.19 

8.15  การทํางานของ RCCB ในกรณีท่ีกระแสไฟฟาผดิพรองลงดินมีองคประกอบไฟฟากระแสตรง 

RCCB แตละประเภท ตองทํางานไดดีในขณะท่ีมีกระแสไฟฟาผิดพรองลงดินมีองคประกอบไฟฟา

กระแสตรง 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.21 

8.16  ความเช่ือถือได 

RCCB ตองทํางานอยางเช่ือถือไดถึงแมวาจะใชงานติดตอกันเปนระยะเวลานาน โดยคํานึงถึงการ

เส่ือมสภาพตามอายุการใชงานของสวนประกอบ 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 9.22 และขอ 9.23 
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9.   การทดสอบ 
9.1  ท่ัวไป 

9.1.1  คุณลักษณะเฉพาะของ RCCB ตรวจสอบดวยการทดสอบเฉพาะแบบ 

การทดสอบเฉพาะแบบท่ีกําหนดตามมาตรฐานนี้ ใหเปนไปตามตารางท่ี 7 

ตารางที่ 7  รายการทดสอบเฉพาะแบบ 

(ขอ 9.1.1) 

การทดสอบ ขอ 

ความคงทนของเครื่องหมาย 9.3 

ความเชื่อถือไดของหมุดเกลียว สวนนํากระแสไฟฟา และการตอ 9.4 

ความเชื่อถือไดของข้ัวตอสายสําหรับตัวนําภายนอก 9.5 

การปองกันไฟฟาช็อก 9.6 

สมบัติทางไดอิเล็กทริก 9.7 

อุณหภูมิทีเ่พิ่มข้ึน 9.8 

คุณลักษณะเฉพาะการทาํงาน 9.9 

ความทนทานการใชงานทางกลและทางไฟฟา 9.10 

การทํางานของ RCCB ภายใตภาวะการลัดวงจร  9.11 

ความทนการช็อกและแรงกระแทกทางกล 9.12 

ความทนความรอน 9.13 

ความทนความรอนผิดปกติและไฟ 9.14 

กลไกทริปอิสระ 9.15 

การทํางานของอุปกรณทดสอบที่ขีดจํากัดของแรงดันไฟฟาที่กําหนด 9.16 

การทํางานของ RCCB ในกรณีของแรงดันไฟฟาของแหลงจายลมเหลว สําหรับ 

RCCB แตละประเภทตาม ขอ 4.1.2.1 
9.17 

คาของขีดจํากัดของกระแสไฟฟาไมทํางานภายใตภาวะกระแสเกิน 9.18 

ความทนตอการทริปที่ไมพึงประสงคเน่ืองจากกระแสเสิรจ 9.19 

ความทนของฉนวนตอแรงดันอิมพัลส 9.20 

การทํางานของ RCCB ในกรณีที่กระแสไฟฟาผิดพรองลงดินมีองคประกอบไฟฟา

กระแสตรง 

9.21 

ความเชื่อถือได 9.22 

การเสื่อมสภาพของสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส 9.23 

9.1.2 การรับรองผลิตภัณฑ  ใหทําการทดสอบเฉพาะแบบตามลาํดบัรายการทดสอบ 

ลําดบัการทดสอบและจาํนวนตัวอยางท่ีใชในการทดสอบ ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.  



มอก.2425-2552 

 

 - 30 -

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน การทดสอบเฉพาะแบบแตละรายการ (หรือลําดบัของการทดสอบ

เฉพาะแบบ) ใหทดสอบกับ RCCB ท่ีสะอาดและใหม ปริมาณอิทธิพลเปนไปตามคาอางอิงปกติ (ดู

ตารางที่ 2) 
9.1.3  การทดสอบประจําโดยผูทําของแตละอุปกรณ ใหเปนไปตามภาคผนวก ง. 

9.2  ภาวะทดสอบ 
ใหตดิตั้ง RCCB แตละเคร่ืองตามคูมือการติดตั้งของผูทําและในที่เปดโลง ท่ีอุณหภูมิโดยรอบระหวาง 20 

องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส ยกเวนจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน และมีการปองกันตอความรอน

ภายนอกหรือความเย็นภายนอกมากเกินไป 
RCCB ท่ีออกแบบใหตดิตั้งในเปลือกหุมเดี่ยว ใหทดสอบในเปลือกหุมท่ีเล็กท่ีสุดท่ีผูทํากําหนด 

หมายเหตุ  เปลือกหุมเด่ียว หมายถึง เปลือกหุมท่ีออกแบบใหใชกับหนึ่งเครื่องเทานั้น 
หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหตอ RCCB เขากับสายไฟฟาท่ีมีพ้ืนที่หนาตัด S ตามที่กําหนดในตาราง

ท่ี 8 โดยยึด RCCB เขากับแผนไมอัดทาสีดาํดานท่ีมีความหนาประมาณ 20 มิลลิเมตร วิธกีารยึดให

เปนไปตามขอกําหนดท่ีเก่ียวกับรายละเอียดการตดิตั้งท่ีผูทําระบ ุ

ตารางที่ 8  ตัวนําทองแดงทดสอบท่ีสมนัยกับกระแสไฟฟาท่ีกําหนด 
(ขอ 9.2 และขอ 9.10.1) 

กระแสไฟฟา

ท่ีกําหนด In 

A 

In ≤ 6 6<In≤13 13<In≤20 20<In≤25 25<In≤32 32<In≤50 50<In≤63 63<In≤80 80<In≤100 100<In≤125 

S 

mm2 
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 

ในกรณีท่ีไมมีการกําหนดเกณฑความคลาดเคล่ือนไว การทดสอบเฉพาะแบบใหทดสอบที่คาไมนอยกวาท่ี

กําหนดในมาตรฐานนี ้หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหทดสอบท่ีความถ่ีท่ีกําหนด ± รอยละ 5 

ในระหวางการทดสอบ ไมยอมใหมีการซอมบํารุงตัวอยางหรือการถอดแยกตัวอยาง 

การทดสอบตามขอ 9.8 ขอ 9.9 ขอ 9.10 และขอ 9.23 ใหตอ RCCB ดังตอไปนี ้

−  ตอดวยสายไฟฟาทองแดงหุมฉนวนพีวีซ ีแกนเดี่ยว 

−  ตอในท่ีท่ีเปดโลง และระยะหางไมนอยกวาระยะหางระหวางข้ัวตอสาย 

−  ความยาวท่ีมีเกณฑความคลาดเคล่ือน
5
0   

+
 เซนติเมตร ของแตละการตอช่ัวคราว จากข้ัวตอสายไปยัง

ข้ัวตอสาย คือ 

 1 เมตร  สําหรับพ้ืนท่ีหนาตดัไมเกิน 10 ตารางมิลลิเมตร 

 2 เมตร  สําหรับพ้ืนท่ีหนาตดัเกิน 10 ตารางมิลลิเมตร 

ทอรกท่ีใชขันหมุดเกลียวข้ัวตอสายเทากับ 2 ใน 3 ของคาท่ีกําหนดในตารางที่ 9 
9.3  การทดสอบความคงทนของเคร่ืองหมาย 

การตรวจสอบใหทําโดยการใชผาฝายท่ีชุมน้ําถูเคร่ืองหมายเปนเวลา 15 วินาที และถูซ้ําอีก 15 วินาทีดวย

ผาฝายท่ีชุมตัวทําละลายอะลิฟาติกเฮกเซน(aliphatic sovent hexane) ท่ีมีปริมาณของแอโรแมติกไมเกิน
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รอยละ 0.1 โดยปริมาตร  คาเคอริบิวทานอล เทากับ 29  จุดเดือดเร่ิมตนประมาณ 65 องศาเซลเซียส  

จุดแหงประมาณ 69 องศาเซลเซียส และความหนาแนนจําเพาะเทากับ 0.68 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 

เคร่ืองหมายท่ีทําเปนรอยตอก หลอข้ึนรูป หรือแบบแกะสลัก ไมตองทดสอบตามขอกําหนดนี ้

ภายหลังการทดสอบ เคร่ืองหมายตองอานไดงาย และเคร่ืองหมายตองยังคงอานไดงายภายหลังการ

ทดสอบทุกขอตามมาตรฐานนี้ 
ตองไมสามารถถอดแผนปายไดงาย และแผนปายตองไมเกิดการโคงงอ 

9.4  การทดสอบความเช่ือถือไดของหมุดเกลียว สวนนํากระแสไฟฟา และการตอ 

การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดในขอ 8.1.4 ใหทําโดยการตรวจพินิจ และสําหรับหมุดเกลียว

และแปนเกลียวท่ีใชขันเขาหรือคลายออก เม่ือติดตั้งและตอสายไฟฟาของ RCCB ใหทดสอบดังตอไปนี ้
ขันหมุดเกลียวหรือแปนเกลียวใหแนนและคลายออก 
− 10 คร้ัง สําหรับหมุดเกลียวท่ีตองขันเขากับเกลียวท่ีเปนวัสดุฉนวน 

− 5 คร้ัง ในกรณีอ่ืนๆ ท้ังหมด 

หมุดเกลียวหรือแปนเกลียวท่ีตองขันเขากับเกลียวท่ีเปนวัสดุฉนวน แตละคร้ังตองคลายออกจนหลุดและ

ขันเขาไปใหม 
การทดสอบใหใชไขควงทดสอบหรือประแจทดสอบท่ีเหมาะสม โดยใชทอรกตามท่ีกําหนดในตารางที่ 9 

ตองขันหมุดเกลียวและแปนเกลียวใหแนนโดยไมกระตกุ 
การทดสอบนีใ้หตอกับตัวนาํแข็งเทานั้นท่ีมีพ่ืนที่หนาตดัใหญท่ีสุดตามท่ีกําหนดในตารางที่ 4 อาจเปน

ตัวนําตันหรือตัวนําตีเกลียว แลวแตอยางใดท่ีใหผลเลวท่ีสุด ใหขยับตัวนาํทุกคร้ังท่ีคลายหมุดเกลียว

หรือแปนเกลียว 

ตารางที่ 9 เสนผานศนูยกลางของเกลียวและทอรกทดสอบ 

(ขอ 9.2  ขอ 9.4  ขอ 9.5  ขอ 9.5.1  ขอ 9.5.2  ขอ 9.5.3  ขอ 9.12.2.1 และขอ 9.22.2) 

ทอรก 

Nm เสนผานศูนยกลางระบุของเกลียว  

mm 
1 2 3 

   ≤  2.8 0.2 0.4 0.4 

 >  2.8  และ  ≤  3.0 0.25 0.5 0.5 

 >  3.0  และ  ≤  3.2 0.3 0.6 0.6 

 >  3.2  และ  ≤  3.6 0.4 0.8 0.8 

 >  3.6  และ  ≤  4.1 0.7 1.2 1.2 

 >  4.1  และ  ≤  4.7 0.8 1.8 1.8 

 >  4.7  และ  ≤  5.3 0.8 2.0 2.0 

 >  5.3  และ  ≤  6.0 1.2 2.5 3.0 

 >  6.0  และ  ≤  8.0 2.5 3.5 6.0 

 >  8.0  และ  ≤  10.0 - 4.0 10.0 



มอก.2425-2552 

 

 - 32 -

ทอรกในสดมภ 1 ใชกับหมุดเกลียวท่ีไมมีหัว ถาหมุดเกลียวแนนอยูแลวไมมีสวนท่ีย่ืนพนจากรูเกลียว 

และใหใชกับหมุดเกลียวอ่ืนท่ีไมสามารถขันดวยไขควงท่ีมีขนาดใบกวางกวาเสนผานศูนยกลางของเกลียว 

ทอรกในสดมภ 2 ใชกับหมุดเกลียวอ่ืนๆ ท่ีขันดวยไขควง 
ทอรกในสดมภ 3 ใชกับหมุดเกลียวและแปนเกลียวท่ีขันดวยประแจอื่นๆ นอกจากไขควง 

ในกรณีท่ีเปนหมุดเกลียวหัวหกเหล่ียมท่ีมีรองผาสําหรับขันดวยไขควงไดดวย และทอรกในสดมภ 2 และ

ในสดมภ 3 มีคาตางกัน ใหทดสอบ 2 คร้ัง  คร้ังท่ี 1 ขันหัวหกเหล่ียมดวยทอรกตามท่ีกําหนดในสดมภ 

3 และคร้ังท่ี 2 ใชไขควงขันตัวอยางใหมดวยทอรกตามท่ีกําหนดในสดมภ 2 ถาทอรกในสดมภ 2 และ

สดมภ 3 มีคาเทากัน ใหทดสอบดวยไขควงเทานั้น 
ในระหวางการทดสอบ การตอดวยการขันเกลียวตองไมหลุดหลวม และตองไมมีความเสียหาย เชน หมุด

เกลียวแตกหัก รองผา เกลียว แหวนรองหรือปลอกยึด (stirrup) ชํารุดจนมีผลเสียหายตอการใชงาน 

RCCB ตอไป 
นอกจากนี ้เปลือกหุมและฝาครอบ ตองไมเสียหาย 

9.5  การทดสอบความเช่ือถือไดของข้ัวตอสายสําหรับตัวนําภายนอก 
การตรวจสอบการเปนไปตามขอกําหนดในขอ 8.1.5 ใหทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามขอ 9.4 

โดยใชตัวนําทองแดงแข็งท่ีมีพ้ืนท่ีหนาตัดใหญท่ีสุดตามที่กําหนดในตารางที่ 4  ใสเขาไปในขั้วตอสาย 

(สําหรับพ้ืนท่ีหนาตดัระบุเกิน 6 ตารางมิลลิเมตร ใหใชตัวนําตีเกลียวแข็ง สําหรับพ้ืนท่ีหนาตัดระบุอ่ืนๆ 

ใหใชตัวนําตัน) และทดสอบตามขอ 9.5.1 ขอ 9.5.2 และขอ 9.5.3 
การทดสอบตามขอ 9.5.1 ขอ 9.5.2 และขอ 9.5.3 ใหใชไขควงทดสอบหรือประแจทดสอบท่ีเหมาะสม  

9.5.1  ตอข้ัวตอสายเขากับตัวนําทองแดงท่ีมีพ้ืนท่ีหนาตัดเล็กท่ีสุดและใหญท่ีสุด ตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 

4 อาจเปนตัวนําตันหรือตัวนําตีเกลียว แลวแตอยางใดท่ีใหผลเลวท่ีสุด 
ใหใสตัวนําเขาไปในข้ัวตอสายเปนระยะทางต่ําสุดตามท่ีกําหนด หรือในกรณีท่ีไมกําหนดไวใหใสจน

ตัวนําเร่ิมโผลออกจากข้ัวตอสายอีกดานและอยูในตําแหนงท่ีมีโอกาสสงูสุดท่ีทําใหตัวนาํตันหรือตัวนํา

ตีเกลียวหลุดออกจากข้ัวตอสาย 
ขันหมุดเกลียวหนีบยึดใหแนนดวยทอรกเทากับ 2 ใน 3 ของคาท่ีกําหนดในสดมภท่ีสมนัยของตาราง

ท่ี 9 ดึงตัวนาํแตละเสนดวยแรงตามท่ีกําหนดในตารางที ่ 10 ใหดึงโดยไมมีการกระตุก เปนเวลา 1 

นาที ในทิศทางตามแนวแกนของชองวางท่ีใสตัวนาํ 

ตารางที่ 10 แรงดึง 

(ขอ 9.5.1) 

พื้นที่หนาตัดของตัวนําที่ตอกับข้ัวสาย 

mm2 
≤ 4 ≤ 6 ≤ 10 ≤ 16 ≤ 50 

แรงดึง 

N 
50 60 80 90 100 

ในระหวางการทดสอบ ตัวนาํในข้ัวตอสายตองไมเคล่ือนท่ีจนสังเกตได 
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9.5.2  ตอข้ัวตอสายเขากับตัวนําทองแดงที่มีพ้ืนท่ีหนาตดัเล็กท่ีสุดและใหญท่ีสุด ตามที่กําหนดในตารางท่ี 4 

อาจเปนตัวนาํตันหรือตัวนําตีเกลียว แลวแตอยางใดท่ีใหผลเลวท่ีสุด และขันหมุดเกลียวหนีบยึดของ

ข้ัวตอสายใหแนนดวยทอรกเทากับ 2 ใน 3 ของคาท่ีกําหนดในสดมภท่ีสมนัยกันของตารางที่ 9 
คลายหมุดเกลียวของข้ัวตอสายออก และตรวจพินิจช้ินสวนของตัวนําท่ีอาจไดรับผลกระทบจากข้ัวตอ

สาย 
ตัวนําตองไมเสียหายรุนแรง 
หมายเหตุ ถาตัวนํามีรอยบากลึกหรือคม ใหถือวาเสียหายรุนแรง  

ในระหวางการทดสอบ ข้ัวตอสายตองไมหลุดหลวม และตองไมมีความเสียหาย เชน หมุดเกลียว

แตกหัก รองผา เกลียว แหวนรองหรือปลอกยึด ชํารุดจนมีผลเสียหายตอการใชงานข้ัวตอสายตอไป 

9.5.3  ตอข้ัวตอสายเขากับตัวนําทองแดงตีเกลียวแข็ง ท่ีมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11 

ตารางที่ 11  มิติของตัวนํา 
(ขอ 9.5.3) 

ตัวนําตีเกลียว 
พิสัยของพื้นทีห่นาตัดระบุที่หนีบยึด 

mm2 จํานวนของเสนลวด เสนผานศูนยกลางของเสนลวด 

mm 

 1.0 ถึง 2.5 
* 7 0.67 

 1.0 ถึง 4.0 
*
 7 0.85 

 1.5 ถึง 6.0 
*
 7 1.04 

 2.5 ถึง 10.0 7 1.35 

 4.0 ถึง 16.0 7 1.70 

 10.0 ถึง 25.0 7 2.14 

 16.0 ถึง 35.0 19 1.53 

หมายเหตุ 
*
ถามีเจตนาใหตอขั้วสายตอเขากับตัวนําตันเทานั้น (ดูหมายเหตุในตารางที่ 4) ไมตองทดสอบตาม

ขอนี้ 

กอนใสตัวนําเขาไปในข้ัวตอสาย ใหตกแตงรูปรางของตัวนําตีเกลียวใหเหมาะสม 
ใสตัวนาํเขาไปในข้ัวตอสายจนตัวนาํถึงดานในสุดของข้ัวตอสายหรือตัวนําเร่ิมโผลออกจากข้ัวตอสาย

อีกดาน และอยูในตําแหนงท่ีมีโอกาสสงูสุดท่ีตัวนาํตีเกลียวจะหลุดออก ขันหมุดเกลียวหรือแปน

เกลียวหนีบยึดใหแนนดวยทอรกเทากับ 2 ใน 3 ของคาท่ีสมนัยกันของตารางที่ 9 
ภายหลังการทดสอบ ตองไมมีเสนลวดของตัวนาํหลุดออกนอกอุปกรณท่ีทําใหสายคงอยูในตําแหนง 

(retaining device) ของข้ัวตอสาย 
9.6  การทวนสอบการปองกันไฟฟาช็อก 

ขอกําหนดนี้ใชกับทุกช้ินสวนของ RCCB ซึ่งเผยตัวตอผูใชงาน เม่ือตดิตั้งเหมือนการใชงานตามปกต ิ
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ใหทดสอบดวยนิ้วทดสอบมาตรฐานดังแสดงในรูปท่ี 3 ขณะท่ี RCCB ติดตั้งเหมือนการใชงานตามปกติ 

(ดูหมายเหตุขอ 8.2) และตอเขากับตวันําท่ีมีพ้ืนที่หนาตัดเล็กท่ีสุดและใหญท่ีสุดซึ่งสามารถใชตอกับ 

RCCB ตองออกแบบใหจดุตอของนิ้วทดสอบมาตรฐานแตละจุดสามารถปรับหมุนไดเปนมุม 90 องศา

กับแกนของนิว้ทดสอบในทิศทางเดียวกันเทานั้น 
ใหตรวจสอบดวยนิ้วทดสอบมาตรฐานในทุกตําแหนงท่ีนิ้วมือมนุษยสามารถงอเขาไปได ใหใชตัวช้ีบอก

ทางไฟฟา แสดงการสัมผัสกับสวนท่ีมีไฟฟา 
แนะนาํใหใชหลอดไฟฟาสําหรับการช้ีบอกการสัมผัส และแรงดนัไฟฟาของหลอดไฟฟานัน้ตองไมนอย

กวา 40 โวลต  นิ้วทดสอบมาตรฐานตองไมสัมผัสสวนท่ีมีไฟฟา 
RCCB ท่ีมีเปลือกหุมหรือฝาครอบทําดวยวัสดุเทอรมอพลาสติก ใหทดสอบเพ่ิมเติมดังรายละเอียด

ดังนี้ โดยทดสอบ RCCB ท่ีอุณหภูมิโดยรอบ (35 ± 2) องศาเซลเซียส 
ใชแรง 75 นิวตัน กดผานปลายนิ้วทดสอบตรงไมมีจุดตอท่ีมีมิติเหมือนกับนิ้วทดสอบมาตรฐาน ไปยัง 

RCCB เปนเวลา 1 นาที  โดยใหกดนิ้วทดสอบนี้ไปทุกตําแหนงซ่ึงวัสดุฉนวนเมื่อออนตัวแลวสามารถ

ไดรับความเสียหายตอความปลอดภัยของ RCCB แตไมตองทดสอบกับรูกระทุงออก (knock-out) 

ในระหวางการทดสอบ เปลือกหุมหรือฝาครอบตองไมผิดรูปจนมีผลทําใหนิ้วทดสอบตรงไมมีจุดตอ

สัมผัสสวนท่ีมีไฟฟาได 
RCCB ท่ีไมมีเปลือกหุมมีช้ินสวนท่ีไมมีเจตนาใหปดหุม ใหทดสอบพรอมกับแผนโลหะดานหนา และ

ติดตั้งเหมือนการใชงานตามปกต ิ
9.7  การทดสอบสมบัติทางไดอิเล็กทริก 

9.7.1  ความทนความช้ืน 

9.7.1.1  การเตรียม RCCB สําหรับการทดสอบ 
ใหถอดช้ินสวนของ RCCB ท่ีถอดออกไดโดยไมใชเคร่ืองมือ และใหทดสอบความชื้นพรอมกับ

ช้ินสวนหลัก ใหเปดฝาแบบสปริงระหวางการทดสอบ  
ใหเปดทางเขาสายไฟฟา (ถามี)  ถาเปนแบบกระทุงออก ใหกระทุงออกเปดไว 1 รู 

9.7.1.2  ภาวะทดสอบ  
ใหทําในตูความชื้นที่ควบคุมใหอากาศภายในมีความชื้นสัมพัทธคงไวระหวางรอยละ 91 กับ

รอยละ 95 
อุณหภูมิของอากาศบริเวณที่วางตัวอยางทดสอบตองคงไวภายใน ± 1 

oC ในอุณหภูมิ (T) ท่ี

สะดวกระหวาง 20 oC กับ 30 
o
 C 

กอนนําตัวอยางไปอบความช้ืน ตองใหตัวอยางมีอุณหภมิูระหวาง T oC กับ T + 4 
oC  

9.7.1.3  วิธีทดสอบ 
อบตัวอยางในตูความช้ืนเปนเวลา 48 ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 1 ความชื้นสัมพัทธของอากาศระหวางรอยละ 91 กับรอยละ 95 อาจทําไดโดยการวางสารละลาย

อ่ิมตัวของโซเดียมซัลเฟต(Na2SO4)หรือโพแทสเซียมไนเตรต(KNO3)ภายในตูความชื้น โดย

ใหมีผิวสัมผัสกับอากาศมากเพียงพอ 
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หมายเหตุ 2  เพ่ือใหตูความชื้นมีภาวะเปนไปตามที่กําหนด ตองม่ันใจวาอากาศภายในหมุนเวียนอยาง

สมํ่าเสมอ และตองบุตูความชื้นดวยฉนวนกันความรอน 

9.7.1.4  สภาพของ RCCB ภายหลังการทดสอบ 
ภายหลังการทดสอบ ตัวอยางตองไมเสียหายตามความหมายของมาตรฐานนี้ และตองทนการ

ทดสอบตามขอ 9.7.2 และ ขอ 9.7.3 

9.7.2  ความตานทานของฉนวนของวงจรหลัก 
ภายหลังการทดสอบตามขอ 9.7.1 แลว ใหนํา RCCB ออกจากตูความช้ืน  

หลังจากนั้นในชวงเวลาระหวาง 30 นาที กับ 60 นาที ใหวัดความตานทานของฉนวน โดยใชเคร่ืองวัด

ความตานทานของฉนวนท่ีมีแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 500 โวลต โดยประมาณ อานคา

ความตานทานของฉนวนหลังจากปอนแรงดันไฟฟาเปนเวลา 5 วินาที ใหวัดท่ีสวนตางๆ ตามลําดบั

ดังนี ้
ก) ขณะท่ี RCCB อยูในตาํแหนงเปดวงจร ใหวัดระหวางแตละคูของข้ัวตอสายท่ีตอเขาดวยกันทาง

ไฟฟาเม่ือ RCCB อยูในตาํแหนงปดวงจร ใหวัดทีละข้ัวหมุนเวียนไปจนครบทุกข้ัว 

ข) ขณะท่ี RCCB อยูในตําแหนงปดวงจร ใหวัดระหวางข้ัวตอสายข้ัวใดข้ัวหนึ่งกับข้ัวอ่ืนๆ ท่ีตอเขา

ดวยกันหมุนเวียนกันไป ในการทดสอบนี้ใหถอดสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสที่ตอระหวาง

ทางเดินกระแสไฟฟา 
ค) ขณะท่ี RCCB อยูในตําแหนงปดวงจร ใหวัดระหวางข้ัวตอสายทุกข้ัวท่ีตอเขาดวยกันกับโครง 

รวมท้ังแผนโลหะเปลวท่ีติดไวกับพ้ืนผิวดานนอกของเปลือกหุมดานในท่ีทําดวยวัสดุฉนวน (ถา

มี) 
ใหวัดระหวางช้ินสวนโลหะของกลไกกับโครง 

หมายเหตุ  การเขาถึงชิ้นสวนโลหะของกลไก อาจตองจัดเตรียมพิเศษสําหรับการวัดตามขอนี้ 
ง) ใหวัดระหวางช้ินสวนโลหะของกลไกกับโครง 
 หมายเหตุ   การเขาถึงชิ้นสวนโลหะของกลไก อาจตองจัดเตรียมพิเศษสําหรับการวัดตามขอนี้ 

จ) สําหรับ RCCB ท่ีมีเปลือกหุมโลหะท่ีภายในบุดวยวัสดุฉนวน ใหวัดระหวางโครงกับแผนโลหะ

เปลวท่ีติดไวกับพ้ืนผิวดานในของวัสดุฉนวนท่ีบุไวรวมท้ังปลอกรอง และอุปกรณอ่ืนท่ีคลายกัน 

การวัดตามขอ ก) ขอ ข) และขอ ค) ใหวัดหลังจากตอวงจรชวยท้ังหมดเขากับโครง 

คําวา “โครง” หมายถึง 
− ช้ินสวนโลหะที่เขาถึงไดท้ังหมด และแผนโลหะเปลวท่ีติดไวกับพ้ืนผิวดานนอกของวัสดุฉนวน

ซึ่งสามารถเขาถึงไดหลังจากติดตั้งเหมือนการใชงานตามปกต ิ

− พ้ืนผิวของฐานตดิตั้ง RCCB  ถาจําเปนใหติดแผนโลหะเปลวเขากับพ้ืนผิวของฐานตดิตั้ง RCCB 

− หมุดเกลียวและอุปกรณอ่ืนสําหรับยึดฐานตดิตั้งเขากับแทนรองรับ 

− หมุดเกลียวสําหรับยึดฝาครอบซ่ึงตองถอดออกเม่ือตดิตั้ง RCCB 

− ช้ินสวนโลหะของอุปกรณบังคับกลไก ตามขอ 8.2 

ถา RCCB มีข้ัวตอตัวนาํปองกัน ใหตอข้ัวนี้เขากับโครงดวย 
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การวัดตามขอ ข) ขอ ค) ขอ ง) และขอ จ) ตองตดิสารปดผนึก (ถามี) กับแผนโลหะเปลวใหดีกอน

การทดสอบ 
ความตานทานของฉนวน ตองไมนอยกวา 

− 2 เมกะโอหม  สําหรับการวัดตามขอ ก) และขอ ข) 

− 5 เมกะโอหม  สําหรับการวัดตามขออ่ืนๆ 

9.7.3  ความคงทนทางไดอิเล็กทริกของวงจรหลัก 
ภายหลัง RCCB ผานการทดสอบตามขอ 9.7.2 แลว ใหปอนแรงดันไฟฟาทดสอบตามท่ีกําหนด 

เปนเวลา 1 นาที ระหวางช้ินสวนท่ีกําหนดตามขอ 9.7.2  ใหถอดสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส (ถามี) 

ออกกอนการทดสอบ  
แรงดันไฟฟาทดสอบตองมีรูปคล่ืนใกลไซนูซอยด และมีความถ่ีระหวาง 45 เฮิรตซ กับ 65 เฮิรตซ 

แหลงจายของแรงดันไฟฟาทดสอบ ตองสามารถจายกระแสไฟฟาลัดวงจรไดไมนอยกวา 0.2 

แอมแปร 
อุปกรณทริปกระแสเกินของหมอแปลงไฟฟา ตองไมทํางานเม่ือกระแสไฟฟาของวงจรดานออกมีคา

นอยกวา 100 มิลลิแอมแปร 
คาของแรงดันไฟฟาทดสอบ ใหเปนไปตามท่ีกําหนด ดงันี้ 

− 2 000 โวลต สําหรับขอ 9.7.2 ก) ถึง ง) 

− 2 500 โวลต สําหรับขอ 9.7.2 จ) 

การปอนแรงดันไฟฟาทดสอบ ใหเร่ิมตนดวยคาท่ีไมเกินคร่ึงหนึ่งของแรงดันไฟฟาทดสอบท่ีกําหนด 

แลวเพ่ิมข้ึนจนถึงคาท่ีกําหนดภายใน 5 วินาที 

ในระหวางการทดสอบ ตองไมเกิดการวาบไฟตามผิวหรือเสียสภาพฉบัพลัน 

ไมตองคาํนึงถึงการปลอยประจุรุงแสง (glow discharge) ท่ีไมทําใหแรงดันไฟฟาตก 

9.7.4  ความตานทานของฉนวน และความคงทนทางไดอิเล็กทริกของวงจรชวย 

ก)  การวัดความตานทานของฉนวนและการทดสอบความคงทนทางไดอิเล็กทริกของวงจรชวยใหทํา

ทันทีหลังจากการวัดความตานทานของฉนวนและการทดสอบความคงทนทางไดอิเล็กทริกของ

วงจรหลัก ภายใตภาวะท่ีกําหนดในขอ ข) และ ขอ ค) 

เม่ือมีสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสตอเขากับวงจรหลักในการใชงานตามปกติ ใหมีการตอแบบ

ช่ัวคราวในระหวางการทดสอบ โดยตองไมมีแรงดันไฟฟาระหวางดานเขากับดานออกของ

สวนประกอบ 
ข)  การวัดความตานทานของฉนวน ใหวัดดังนี้ 

− ระหวางวงจรชวยท่ีตอเขาดวยกันกับโครง 

− ระหวางช้ินสวนของวงจรชวยแตละช้ินซึ่งอาจจะแยกออกจากช้ินสวนอ่ืนในการใชงาน

ตามปกติ กับช้ินสวนอ่ืนท้ังหมดท่ีตอเขาดวยกัน โดยปอนแรงดันไฟฟากระแสตรงประมาณ 

500 โวลต เปนเวลา 1 นาที 

ความตานทานของฉนวน ตองไมนอยกวา 2 เมกะโอหม 
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ค) ปอนแรงดันไฟฟาทดสอบที่มีรูปคล่ืนใกลไซนูซอยด ท่ีความถ่ีท่ีกําหนด เปนเวลา 1 นาที ระหวาง

ช้ินสวนตามท่ีกําหนดในขอ ข) 
คาแรงดนัไฟฟาทดสอบ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในตารางที่ 12 

ตารางที่ 12  แรงดันไฟฟาทดสอบของวงจรชวย 

(ขอ 9.7.4) 

แรงดันไฟฟาทีกํ่าหนดของวงจรชวย 

 (a.c. หรือ d.c.)  

V 

แรงดันไฟฟาทดสอบ 

V 

 ≤  30 600 

 >   30  และ  ≤  50 1 000 

 >   50  และ  ≤  110 1 500 

 >   110  และ  ≤  250 2 000 

 >   250  และ  ≤  500 2 500 

การปอนแรงดนัไฟฟาทดสอบ ใหเร่ิมตนดวยคาท่ีไมเกินคร่ึงหนึ่งของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด แลว

เพ่ิมข้ึนจนถึงคาท่ีกําหนด ภายในเวลาไมนอยกวา 5 วินาที แตไมมากกวา 20 วินาที 

ในระหวางการทดสอบ ตองไมเกิดการวาบไฟตามผิว หรือมีรูทะลุ 
หมายเหตุ 1  ไมตองคํานึงถึงการปลอยประจุซึ่งไมทําใหแรงดันไฟฟาตก 

หมายเหตุ 2  ในกรณีของ RCCB ซึ่งมีวงจรชวยท่ีไมสามารถเขาถึงไดสําหรับการทวนสอบขอกําหนดตามขอ ข) 

ใหทดสอบกับตัวอยางท่ีจัดเตรียมพิเศษโดยผูทําหรือเปนไปตามคูมือการติดตั้งของผูทํา 

หมายเหตุ 3  วงจรชวยไมรวมถึงวงจรควบคุมของ RCCB ท่ีมีการหนาท่ีขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย 

หมายเหตุ 4 วงจรควบคุมนอกเหนือจากท่ีกําหนดในขอ 9.7.5 และขอ 9.7.6 ใหทดสอบเชนเดียวกับวงจรชวย 

9.7.5  วงจรทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟาตรวจหา 
วงจรทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟาตรวจหาไมตองทดสอบการฉนวน ถาวงจรไมไดตอเขากับช้ินสวน

โลหะที่เขาถึงได ตัวนําปองกัน หรือสวนท่ีมีไฟฟา  

9.7.6 ขีดความสามารถของวงจรควบคุมท่ีตอเขากับวงจรหลักเก่ียวกับความทนแรงดันไฟฟาสูง 

(กระแสตรง) เนื่องมาจากการวัดความตานทานของฉนวน 

การทดสอบใหทําโดยการยึด RCCB ในตําแหนงปดวงจร กับแทนรองรับโลหะ วงจรควบคุมท้ังหมด
ตอวงจรเหมือนการใชงาน 
ใหใชแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรงทีมี่คุณลักษณะเฉพาะดังตอไปน้ี 

− แรงดันไฟฟาเปด   :   600 โวลต
25
0   

+
 โวลต 

หมายเหตุ  คานี้เปนคาท่ีจัดให 

−   ความพล้ิวสูงสุด (maximum ripple)   :   รอยละ 5
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แรงดันไฟฟาสงูสุด - คาแรงดันไฟฟาเฉลี่ย 
เมื่อ  ความพลิว้ (รอยละ)  = 

คาแรงดันไฟฟาเฉลี่ย 
× 100 

− กระแสไฟฟาลดัวงจร   :   12  มิลลิแอมแปร
2
0   

+
 มิลลิแอมแปร 

ปอนแรงดันไฟฟาทดสอบเปนเวลา 1 นาที ระหวางข้ัวใดข้ัวหนึ่งกับข้ัวอ่ืนท่ีตอเขาดวยกันซึ่งตอเขากับ

โครงหมุนเวียนไปจนครบทุกข้ัว 

ภายหลังการทดสอบน้ีแลว  RCCB ตองสามารถผานการทดสอบท่ีกําหนดในขอ 9.9.2.3  

9.8  การทดสอบอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน 

9.8.1  อุณหภูมิของอากาศโดยรอบ 

ใหวัดอุณหภูมิของอากาศโดยรอบในคาบเวลา 1 ใน 4 สุดทาย (last quarter) ของชวงเวลาทดสอบ 

โดยใชเทอรมอมิเตอรหรือเทอรมอคัปเปลไมนอยกวา 2 ตัว วัดในตาํแหนงท่ีสมมาตรกันรอบ RCCB 

ท่ีความสูงประมาณคร่ึงหนึ่งของความสูง RCCB และหางจาก RCCB ประมาณ 1 เมตร 

ตองปองกันเทอรมอมิเตอรหรือเทอรมอคัปเปลจากกระแสลมและรังสีความรอน  

หมายเหตุ  ควรระมัดระวังเพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดอันเนื่องมาจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลัน 

9.8.2  วิธีทดสอบ 
ปอนกระแสไฟฟาเทากับ In ไหลผานทุกข้ัวของ RCCB พรอมกัน ในชวงเวลาท่ีเพียงพอใหอุณหภมิู

เพ่ิมข้ึนจนถึงคาคงตัว ในทางปฏิบตัิถือวาถึงภาวะคงตัวเม่ือการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนไม

เกิน 1 เคลวินตอช่ัวโมง 

RCCB แบบ 4 ข้ัว ใหทดสอบคร้ังแรกโดยใหกระแสไฟฟาท่ีกําหนดไหลผานข้ัวของ 3 เฟส เทานัน้  

แลวทดสอบซํ้าโดยใหกระแสไฟฟาไหลผานข้ัวท่ีใชตอเขากับสายกลาง และข้ัวท่ีอยูตดิกับข้ัวสายกลาง 

ในระหวางการทดสอบอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนตองไมเกินคาท่ีกําหนดในตารางที่ 5 
9.8.3  การวัดอุณหภมิูท่ีเพ่ิมข้ึนของช้ินสวน 

ใหวัดอุณหภูมิของช้ินสวนตางๆ ตามที่กําหนดในตารางที่ 5 โดยใชเทอรมอคัปเปลชนิดลวดละเอียด

หรือวิธีการอื่นท่ีเทียบเทา ณ ตําแหนงท่ีเขาถึงไดใกลจดุรอนท่ีสุด 

ตองม่ันใจวามีการนําความรอนท่ีดีระหวางเทอรมอคัปเปลกับพื้นผิวของช้ินสวนท่ีทดสอบ 
9.8.4  อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนของช้ินสวน 

อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนของช้ินสวน คือ ผลตางระหวางอุณหภูมิของชิ้นสวนท่ีวัดไดตามขอ 9.8.3 กับ

อุณหภูมิของอากาศโดยรอบท่ีวัดไดตามขอ 9.8.1 

9.9  การทวนสอบคุณลักษณะเฉพาะการทํางาน 

9.9.1   วงจรทดสอบ 
ใหตดิตั้ง RCCB เหมือนการใชงานตามปกต ิ

วงจรทดสอบ ตองมีความเหนี่ยวนําต่ําและเปนไปตามรูปท่ี 4ก 
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เคร่ืองวัดสําหรับใชวัดกระแสเหลือ อยางนอยตองเปนประเภท 0.5 และตองแสดงหรือสามารถ

นําไปหาคาไดr.m.s.จริง 
เคร่ืองวัดสําหรับใชวัดเวลาตองมีความผดิพลาดสัมพัทธไมเกินรอยละ 10 ของคาท่ีวัดได 

9.9.2  การทดสอบขณะไมมีโหลด มีกระแสเหลือเปนกระแสสลับรูปคล่ืนไซนูซอยดอุณหภูมิอางอิง (20 ± 

2) องศาเซลเซียส 
RCCB ตองทดสอบตามขอ 9.9.2.1 ขอ 9.9.2.2 และขอ 9.9.2.3 (โดยใหทดสอบขอละ 5 คร้ัง)  

ตามลาํดบั โดยสุมทดสอบเพียง 1 ข้ัวเทานั้น 
RCCB ท่ีมีการตั้งกระแสเหลือใชงานไดหลายคา ใหทดสอบแตละคาจนครบทุกคา 

9.9.2.1 การทวนสอบความถูกตองของการทํางานในกรณีท่ีกระแสเหลือเพ่ิมข้ึนอยางสมํ่าเสมอ 

สวิตชทดสอบ S1 และ S2 และ RCCB อยูในตาํแหนงปดวงจร ปรับกระแสเหลือใหเพ่ิมข้ึน

อยางสมํ่าเสมอ โดยใหมีคาเร่ิมตนไมเกิน 0.2 IΔn แลวปรับใหถึงคา IΔn ภายในเวลา 30 วินาที 

แตละคร้ังใหวัดกระแสไฟฟาทริป 

คาท่ีไดจากการวัด 5 คร้ังทุกคา ตองมีคาอยูระหวาง IΔno กับ IΔn 
9.9.2.2 การทวนสอบความถูกตองของการทํางานขณะปดวงจรในภาวะท่ีมีกระแสเหลือ 

ใหสอบเทียบวงจรทดสอบท่ีกระแสเหลือท่ีใชงานท่ีกําหนด IΔn และสวิตชทดสอบ S1 และ S2 

อยูในตาํแหนงปดวงจร ทําให RCCB ตอวงจรเพ่ือจําลองภาวะการใชงานใหใกลเคียงเทาท่ี

เปนไปได วัดเวลาตดัวงจรจํานวน 5 คร้ัง คาท่ีวัดไดตองไมเกินคาขีดจาํกัดสําหรับ IΔn ท่ีกําหนด

ในตารางที่ 1 ท่ีเปนไปตามแบบของ RCCB 
ในกรณีของ RCCB ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจายและเปนประเภทตามขอ 

4.1.2.2 ก)  วงจรควบคุมซึ่งไดรับแรงดันไฟฟาจากดานเขาของวงจรหลัก การทวนสอบไม

รวมเวลาที่จําเปนสําหรับการปอนทางไฟฟาให RCCB  ในกรณีนี้ การทวนสอบใหRCCB ท่ี

ทดสอบและสวิตชชวย S2 อยูในตําแหนงปดวงจร แลวทําใหเกิดกระแสเหลือทันที โดยทําให

สวิตชชวย S1 
อยูในตําแหนงปด 

9.9.2.3 การทวนสอบความถูกตองของการทํางานในกรณีท่ีเกิดกระแสเหลือทันที 
ก) RCCB ทุกแบบ 

ใหสอบเทียบวงจรทดสอบที่แตละคาของกระแสเหลือตามที่กําหนดในตารางที่ 1  

สวิตชทดสอบ S1 และ RCCB อยูในตําแหนงปดวงจร ใหปอนกระแสเหลือท่ีเกิดข้ึน

ทันทีโดยการปดวงจรดวยสวิตชทดสอบ S2 
RCCB ตองทริปในระหวางการทดสอบทุกคร้ัง 

ใหวัดเวลาตัดวงจรท่ีแตละคาของกระแสเหลือ จํานวน 5 คร้ัง 

เวลาตัดวงจรตองไมเกินคาขีดจํากัดท่ีกําหนดของกระแสเหลือแตละคา 

ข) การทดสอบเพิ่มเติมสําหรับ RCCB แบบ S  

ใหสอบเทียบวงจรทดสอบอยางสมบูรณที่แตละคาของกระแสเหลือตามที่กําหนดใน

ตารางที่ 1  สวิตชทดสอบ S1 และ RCCB อยูในตําแหนงปดวงจร ใหปอนกระแสเหลือ
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ท่ีเกิดข้ึนทันทีโดยปดวงจรดวยสวิตชทดสอบ S2 สําหรับชวงเวลาท่ีสอดคลองกับเวลาไม

ทํางานต่ําสุด โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อนรอยละ
0 
5

  
−  

การปอนกระแสเหลือแตละคร้ัง ใหมีระยะเวลาหางกันไมนอยกวา 1 นาที  
ในระหวางการทดสอบทุกคร้ัง RCCB ตองไมทริป 

จากนั้นใหทดสอบซํ้ายกเวนการทดสอบท่ี 500 แอมแปร ท่ีอุณหภูมิโดยรอบ –5 องศา

เซลเซียส และ +40 องศาเซลเซียส  

ในระหวางการทดสอบทุกคร้ัง RCCB ตองไมทริป 
9.9.2.4 การทวนสอบความถูกตองของการทํางานในกรณีท่ีเกิดกระแสเหลือทันทีระหวาง 5 IΔn กับ 

500 แอมแปร 
ใหสอบเทียบวงจรทดสอบอยางสมบูรณท่ีคากระแสเหลือ ดังนี ้  

5 แอมแปร  10 แอมแปร  20 แอมแปร  50 แอมแปร  100 แอมแปร และ 200 

แอมแปร 

สวิตชทดสอบ S1 และ RCCB อยูในตาํแหนงปดวงจร ใหปอนกระแสเหลือท่ีเกิดข้ึนทันทีโดยการ

ปดวงจรดวยสวิตชทดสอบ S2 
ในการทดสอบแตละคร้ังท่ีคากระแสเหลือ ใหทําการวัดเวลาตดัวงจร 

ในระหวางการทดสอบแตละคร้ัง RCCB ตองทริป เวลาตัดวงจรตองไมเกินเวลาท่ีกําหนดใน

ตารางที่ 1 
9.9.3  การทวนสอบความถูกตองของการทํางานขณะท่ีมีโหลดท่ีอุณหภูมิอางอิง  
 ใหทดสอบซ้ําตามขอ 9.9.2.2 และขอ 9.9.2.3 ขณะท่ี RCCB มีโหลดท่ีมีกระแสไฟฟาท่ีกําหนด

เหมือนการใชงานตามปกติ เปนเวลาเพียงพอเพ่ือใหถึงภาวะคงตัว 

ในทางปฏิบัติถือวาถึงภาวะคงตัวเมื่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นไมเกิน 1 เคลวินตอ

ช่ัวโมง 

สําหรับ RCCB ท่ีมีการตั้งคากระแสเหลือใชงานไดหลายคา ใหทดสอบแตละคาจนครบทุกคา 

9.9.4  การทดสอบท่ีขีดจํากัดของอุณหภูมิ 

RCCB ตองเปนไปตามการทดสอบท่ีกําหนดในขอ 9.9.2.3 อยางสมบูรณภายใตภาวะท่ีกําหนดดังนี ้

ก) อุณหภูมิโดยรอบ –5 องศาเซลเซียส ขณะไมมีโหลด 
ข) อุณหภูมิโดยรอบ +40 องศาเซลเซียส ขณะท่ี RCCB มีโหลดท่ีมีกระแสไฟฟาท่ีกําหนดกอน 

ท่ีแรงดันไฟฟาใดๆ จนกระท่ังไดรับความรอนถึงภาวะคงตัว ในทางปฏิบัติถือวาภาวะคงตวั

เม่ือการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนไมเกิน 1 เคลวินตอช่ัวโมง 

RCCB ท่ีมีการตั้งคากระแสเหลือท่ีใชงานไดหลายคา ใหทดสอบแตละคาจนครบทุกคา 

หมายเหตุ  การทําใหรอนกอนอาจทําไดที่แรงดันไฟฟาท่ีลดคาลง แตวงจรชวยตองตอเขากับแรงดันไฟฟา

ทํางานตามปกติ (โดยเฉพาะสวนประกอบท่ีมีการหนาท่ีขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย) 

9.9.5  ภาวะทดสอบพิเศษสําหรับ RCCB ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย 
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RCCB ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับแรงดนัไฟฟาของแหลงจาย การทดสอบแตละคร้ังใหทดสอบที่

แรงดันไฟฟาของแหลงจาย 1.1 เทา และ 0.85 เทาของแรงดันไฟฟาของแหลงจายท่ีกําหนด โดย

ปอนเขาท่ีข้ัวตอสายท่ีเก่ียวเนื่อง 

9.10  การทวนสอบความทนทานการใชงานทางกลและทางไฟฟา 

9.10.1  ภาวะทดสอบทั่วไป 
ตองยึด RCCB ไวกับแทนรองรับโลหะ 
ใหทดสอบท่ีแรงดันไฟฟาทํางานท่ีกําหนด ปรับกระแสไฟฟาใหเทากับกระแสไฟฟาท่ีกําหนด โดยใช

ตัวตานทานและรีแอกเตอรตออนุกรมเขากับข้ัวตอสายดานโหลด 

ถาใชรีแอกเตอรแบบแกนอากาศ ใหนําตัวตานทานทีก่ระแสไฟฟาไหลผานประมาณรอยละ 0.6 

ของกระแสไฟฟาท่ีไหลผานรีแอกเตอร มาตอขนานเขากับแตละรีแอกเตอร 

ถาใชรีแอกเตอรแบบแกนเหล็ก กําลังสูญเสียของแกนเหล็กของรีแอกเตอรตองไมมีอิทธิพลตอ

แรงดันไฟฟาฟนตัว 
กระแสไฟฟาตองมีรูปคล่ืนใกลไซน และตัวประกอบกําลังตองมีคาอยูระหวาง 0.85 กับ 0.9  

ตอ RCCB เขากับวงจรดวยตัวนําท่ีมีพ้ืนท่ีหนาตดัตามท่ีกําหนดในตารางที่ 8 

9.10.2  วิธีทดสอบ      
RCCB ท่ีมี IΔn > 0.010 แอมแปร ใหทดสอบ RCCB จํานวน 2 000 วัฏจักรการทํางาน แตละ     

วัฏจักรการทํางานประกอบดวยการทํางานปด และตามดวยการทํางานเปด 

RCCB ตองทํางานเหมือนการใชงานตามปกต ิ
การทํางานเปด ใหปฏิบตัิดงันี้ 
− 1 000 วัฏจักรการทํางานแรก ใหทดสอบโดยใชอุปกรณบังคับกลไกดวยมือ 

− 500 วัฏจักรการทํางานตอมา โดยใชอุปกรณทดสอบ 

− 500 วัฏจักรการทํางานสุดทาย โดยการปอนกระแสเหลือใชงานเทากับ IΔn ไหลผานข้ัวหนึ่ง 

RCCB ท่ีมี IΔn ≤ 0.010 แอมแปร จํานวนการทํางาน ตองเปน 500 – 750 -750 ตามลาํดบั 
ใหทดสอบ RCCB เพ่ิมเติมขณะไมมีโหลด โดยใชอุปกรณบังคับกลไกดวยมือ ดังนี ้

− 2 000 วัฏจักรการทํางานสําหรับ RCCB ท่ีมี In ≤ 25 แอมแปร 

− 1 000 วัฏจักรการทํางานสําหรับ RCCB ท่ีมี In > 25 แอมแปร 

ความถ่ีของการทํางานใหเปนดังนี ้
− 4 วัฏจักรการทํางานตอนาที สําหรับ RCCB ท่ีมี In ≤ 25 แอมแปร โดยมีชวงเวลา “ON” อยู

ระหวาง 1.5 วินาที กับ 2 วินาที 

− 2 วัฏจักรการทํางานตอนาที สําหรับ RCCB ท่ีมี In > 25 แอมแปร โดยมีชวงเวลา “ON” อยู

ระหวาง 1.5 วินาที กับ 2 วินาที 

หมายเหตุ  สําหรับ RCCB ท่ีมีการตั้งคากระแสเหลือใชงานไดหลายคา ใหทดสอบโดยการตั้งท่ีคาต่ําสุด 

9.10.3  สภาพของ RCCB ภายหลังการทดสอบ 

ภายหลังการทดสอบตามขอ 9.10.2  RCCB ตองไมแสดงผลดังนี ้



มอก.2425-2552 

 

 - 42 -

− การสึกหรอมากเกินไป 

− เปลือกหุมเสียหายจนนิ้วทดสอบมาตรฐานเขาถึงสวนท่ีมีไฟฟาได 

− การหลุดหลวมของการตอทางไฟฟาและทางกล 

− การไหลซึมของสารปดผนึก (ถามี) 

ภายใตภาวะทดสอบตามขอ 9.9.2.3 ก) RCCB ตองทริปดวยกระแสไฟฟาทดสอบเทากับ 1.25 

IΔn ใหทดสอบคร้ังเดียวโดยไมตองวัดเวลาตัดวงจร 

จากนั้นใหนํา RCCB มาทดสอบความคงทนทางไดอิเล็กทริกตามที่กําหนดในขอ 9.7.3 แตใช

แรงดันไฟฟาเทากับแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด แตตองไมนอยกวา 900 โวลต เปนเวลา 1 นาที โดยไม

ตองอบความช้ืนกอน 

9.11 การทวนสอบการทํางานของ RCCB ภายใตภาวะลัดวงจร 
9.11.1 รายการทดสอบการลัดวงจร 

 การทดสอบตางๆเพ่ือทวนสอบการทํางานของ RCCB ภายใตภาวะลัดวงจรใหเปนไปตามตารางท่ี 

13  
ตารางที่ 13 รายการทดสอบเพื่อทวนสอบการทํางานของ RCCB ภายใตภาวะลัดวงจร 

(ขอ 9.11.1) 
การทวนสอบ หัวขอ 

วิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสท่ีกําหนด Im 9.11.2.2 
วิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสเหลือท่ีกําหนด IΔm 9.11.2.3 
การประสานของกระแสไฟฟาลัดวงจรภายใตภาวะท่ีกําหนด Inc 9.11.2.4 ก) 
การประสานวิสัยสามารถการตอและการตดักระแสท่ีกําหนด Im 9.11.2.4 ข) 
การประสาน ท่ีกระแสไฟฟาลัดวงจรของกระแสเหลือภายใตภาวะท่ีกําหนด 

IΔc 
9.11.2.4 ค) 

 

9.11.2 การทดสอบการลัดวงจร 

9.11.2.1 ภาวะท่ัวไปสําหรับการทดสอบ 
 ใหใชภาวะตามขอ 9.11.2 สําหรับการทดสอบเพื่อทวนสอบการทํางานของ RCCB ภายใตภาวะ

ลัดวงจร  
หมายเหตุ   RCCB ท่ีมีการตั้งคากระแสเหลือใชงานไดหลายคา ใหทดสอบโดยการตั้งท่ีคาต่ําสุด 

ก) วงจรทดสอบ 
ใหใชแผนภาพของวงจรทดสอบตามท่ีกําหนดในรูปท่ี 5 รูปท่ี 6 รูปท่ี 7 รูปท่ี 8 รูปท่ี 9 

ตามลาํดบัสําหรับการทดสอบเก่ียวกับ 

− RCCB แบบข้ัวเดี่ยว  มีทางเดินกระแสไฟฟา 2 ทาง  
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− RCCB แบบ 2 ข้ัว   

− RCCB แบบ 3 ข้ัว   

− RCCB แบบ 3 ข้ัว  มีทางเดินกระแสไฟฟา 4 ทาง (รูปท่ี 8) 

− RCCB แบบ 4 ข้ัว  (รูปท่ี 9) 

ปอนไฟฟาจากแหลงจาย S รวมท้ังตัวตานทาน R รีแอกเตอร L SCPD (ถามี) (ดู ขอ 3.4.8) RCCB ท่ี

ทดสอบ (D) รวมท้ังตัวตานทาน R
2
 และ/หรือ R

3
 เทาท่ีจะทําได 

ปรับตั้งคาตัวตานทานและรีแอกเตอรของวงจรทดสอบเพ่ือใหเปนไปตามภาวะทดสอบที่ไดกําหนดไว 
รีแอกเตอร L ตองเปนแบบแกนอากาศ และตองตออนกุรมกับตัวตานทาน R และคาของรีแอกเตอร ตองหาได

จากการเช่ือมตอแบบอนุกรมของรีแอกเตอรแตละตัว การตอรีแอกเตอรแบบขนานสามารถทําไดถารีแอกเตอร

ท้ังหมดมีคาเวลาคงตัวท่ีเหมือนกัน 
เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของแรงดันไฟฟาฟนตัวของวงจรทดสอบท่ีรวมรีแอกเตอรแกนอากาศขนาดใหญ 

และไมไดเปนตัวแทนของภาวะการใชงานตามปกต ิใหนําตัวตานทานท่ีกระแสไฟฟาไหลผานประมาณรอยละ 

0.6 ของกระแสไฟฟาท่ีไหลผานรีแอกเตอร มาตอขนานเขากับรีแอกเตอรแตละตัว ยกเวนมีขอตกลงระหวาง
ผูทํากับผูใช 
ในแตละวงจรทดสอบ ใหตอตัวตานทาน R และรีแอกเตอร L ระหวางแหลงจาย S กับ RCCB 

ใหตอ SCPD หรืออิมพีแดนซสมมูล (ดูขอ 9.11.2.2 ก)และ ดูขอ 9.11.2.3 ก) )ระหวาง ตัวตานทาน R และ 

RCCB 
ตัวตานทานเพ่ิมเติม R

3 
ถาใช ตองตอทางดานโหลด ของ RCCB  

สําหรับการทดสอบตามขอ 9.11.2.4 ก) และ ค) ตองตอ RCCB ดวยสายไฟฟาท่ีมีความยาว 0.75 เมตร ตอ

หนึ่งข้ัว และ มีขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดสูงสุด ท่ีสมนัยกันกับกระแสไฟฟฟาท่ีกําหนดในตารางที่ 4 
หมายเหตุ ควรใชสายไฟฟาความยาว 0.5 เมตรตอทางแหลงจาย และ 0.25 เมตรทางดานโหลด ของ RCCB 
ตองแสดงแผนภาพวงจรทดสอบในรายงานผลการทดสอบ ตามรูปท่ีเก่ียวเนื่อง 
ตองมีจุดตอลงดินเพียงจุดเดยีวของวงจรทดสอบ ซึ่งอาจเปนจุดเช่ือมตอลัดวงจรของวงจรทดสอบ หรือจุดเปน

กลางของแหลงจาย หรือจุดอื่นๆท่ีเหมาะสม วิธีตอลงดนิตองแสดงในรายงานผลการทดสอบ 
 R

2
 ท่ีสอบเทียบแลวอยางเหมาะสม คือความตานทานที่จะทําใหไดคากระแสไฟฟาตางๆดังนี ้

- กระแสไฟฟาเหลือขนาด 10 IΔn เพ่ือทําให RCCB ตัดวงจรภายในเวลาต่าํสุดท่ีเหมาะสม ตามที่

กําหนดในตารางที่ 1 

- วิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสเหลือท่ีกําหนด IΔm 

- กระแสไฟฟาลดัวงจรของกระแสเหลือภายใตภาวะท่ีกําหนด IΔc 

S
1
 คือสวิตชชวย 

ใหทดสอบเพ่ือทวนสอบคาต่ําสุดของ  I
2
t  และคาต่ําสุด Ip ท่ี RCCBทนได ในตารางท่ี 15 ใหทดสอบ ถามี 

SCPD ตองปรับตั้งและใชลวดเงินหรือฟวสแทน (ดภูาคผนวก ฒ) หรือโดยวิธีอ่ืน ผูทําอาจกาํหนดแบบ SCPD 

ท่ีใชในการทดสอบ 



มอก.2425-2552 

 

 - 44 -

เพ่ือวัตถุประสงคของการทดสอบน้ี การทวนสอบและการปรับตั้ง SCPD (I
2
t และ Ip) ใหทํากอนการทดสอบ 

โดยแทน RCCB ดวย การตอช่ัวคราวท่ีมีคาอิมพีแดนซนอยไมตองคํานึงถึง 

คาต่าํสุดของพลังงานปลอยผาน I
2
t และกระแสคายอด Ip ข้ึนอยูกับมุมทางไฟฟา 45° ในตารางท่ี 15 

คาเหลานี้ตองไมสูงกวา 1.1 เทาของคาท่ีกําหนดในตารางท่ี 15 โดยไมตองทําขอตกลงกับผูทํา 

ตารางที่ 15 คาต่าํสุดของพลังงานปลอยผาน I
2
t และกระแสคายอด Ip 

(ขอ 9.11.2.1) 

 
 In 

A 

Inc 

 และ IΔc 

       A 

  

≤ 16 

 

≤ 20 

 

≤ 25 

 

≤ 32 

 

≤ 40 

 

≤ 63 

 

≤ 80 

 

≤ 100 

 

≤ 125 

Ip(kA) 0.45 0.47 0.5 0.57 

      

 

500 

I
2
t 

(kA
2
s) 

0.4 0.45 0.53 0.68 

 

 

   

 

Ip(kA) 0.65 0.75 0.9 1.18 

      

 

 

1000 
I
2
t 

(kA
2
s) 0.50 0.9 1.5 2.7 

     

 

Ip(kA) 1.02 1.1 1.25 1.5 1.9 2.1 
    

 
 

1500 I
2
t 

(kA
2
s) 1 1.5 2.4 4.1 9.75 22 

   

 
Ip(kA) 

1.1 1.2 1.4 1.85 2.35 3.3 3.5 3.8 3.95 
 

 

3000 I
2
t 

(kA
2
s) 

1.2 1.8 2.7 4.5 8.7 22.5 26 42 72.5 

 

Ip(kA) 
1.15 1.3 1.5 2.05 2.7 3.9 4.3 4.8 5.6 

 

 

4500 I
2
t 

(kA
2
s) 

1.45 2.1 3.1 5.0 9.7 28 31 45 82.0 

 

Ip(kA) 
1.3 1.4 1.7 2.3 3 4.05 4.7 5.3 5.8 

 

 

6000 I
2
t 

(kA
2
s) 

1.6 2.4 3.7 6.0 11.5 25 31 48 65.0 

 

Ip(kA) 
1.45 1.8 2.2 2.6 3.4 4.3 5.1 6 6.4 

 

 

10000 I
2
t 

(kA
2
s) 

1.9 2.7 4 6.5 12 24 31 48 60.0 
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หมายเหตุ อาจใชคา I
2
t และคา  Ip ท่ีสูงกวานี้ไดตามคํารองขอของผูทํา 

สําหรับคากระแสไฟฟาทดสอบลัดวงจรทีอ่ยูระหวางกลางใหใชคาท่ีสูงกวาถัดข้ึนไป 
การทวนสอบคาต่าํสุดของ I

2
t  และคา Ipไมจําเปน ถาผูทําระบุคาของ RCCB ท่ีสูงกวาคาต่ําสุด ในกรณีดังกลาว

ใหทวนสอบคาระบ ุ
การประสานของเคร่ืองตัดวงจรอัตโนมัติ จําเปนตองทดสอบชุดผสมนี ้

ตองตอสวนท่ีนําไฟฟาไดทุกสวนของ RCCB ลงดินในการใชงานตามปกติ รวมท้ังสวนรองรับโลหะท่ี RCCB ถูก

ติดตั้งหรือเปลือกหุมโลหะใดๆ (ดูขอ 9.11.2.1 ฉ) ตองตอเขากับจุดเปนกลางของแหลงจายหรือจุดเปนกลาง

เทียม(artificial)ท่ีไมมีความเหนี่ยวนําอยางมีนัยสําคญั ท่ียอมกระแสไฟฟาผดิพรองคาดหวังอยางนอย 100 

แอมแปร 
การตอนีต้องรวมลวดทองแดง F ขนาดเสนผานศนูยกลาง 0.1 มิลลิเมตร และมีความยาวไมต่ํากวา 50 

มิลลิเมตร เพ่ือตรวจหากระแสไฟฟาผิดพรองและถาจําเปน ตัวตานทาน R1 ท่ีจํากัดกระแสไฟฟาผิดพรอง

คาดหวังไวไมเกิน 100 แอมแปร 
ใหตอตัวรับรูกระแสไฟฟา O

1 ทางดานโหลดของ RCCB 
ใหตอตัวรับรูแรงดันไฟฟา O

2 ดังนี้ : 
- ครอมข้ัวตอสายของข้ัวไฟฟาสําหรับ RCCB แบบข้ัวเดี่ยว ; 
- ครอมข้ัวตอสายของแหลงจายสําหรับ RCCB แบบหลายข้ัว 

ยกเวนกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในรายงานผลการทดสอบ ความตานทานของวงจรวัดตองมีคาอยางนอย 100 

โอหม ตอโวลตของแรงดันไฟฟาฟนตัวท่ีความถ่ีกําลัง 
ปอนแรงดันไฟฟาของแหลงจายเขากับ RCCB ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย ดวย

แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด(หรือในกรณีท่ีเก่ียวเนื่อง ปอนดวยแรงดันไฟฟาคาต่าํของพิสัยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด ) 
ในกรณีของ RCCB ตามขอ 4.1.2.1 เพ่ือทําใหการตัดวงจรทํางาน จาํเปนตองติดตัง้อุปกรณ T ทางดานโหลด

ของ RCCB หรือใสแทรกอุปกรณลัดวงจรเพ่ิมเติมท่ีตําแหนงนั้น เพ่ือลัดวงจร 
ข) เกณฑความคลาดเคล่ือนของปริมาณทดสอบ 

การทดสอบทั้งหมดที่เก่ียวของกับการทวนสอบการตอวงจรและการตัดวงจร และการประสานท่ี

ถูกตองระหวาง RCCB กับ SCPDs ตองทดสอบท่ีคาปริมาณอิทธิพลและตัวประกอบตามที่ผูทําแจง

ไวในตารางที่ 1 ของมาตรฐานนี้ ยกเวนกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
การทดสอบถือวาถูกตองถาปริมาณท่ีบันทึกในรายงานผลการทดสอบ เปนไปตามเกณฑความ

คลาดเคล่ือนดังตอไปนี้ 
− กระแสไฟฟา รอยละ

5
0   

+
 

− ความถ่ี ดูขอ 9.2 

− ตัวประกอบกําลัง 0 
0.05

  
−  

− แรงดันไฟฟา (รวมท้ังแรงดันไฟฟาฟนตัว) ± รอยละ 5 

ค) ตัวประกอบกําลังของวงจรทดสอบ 
ตองหาคาตัวประกอบกําลังของแตละเฟสของวงจรทดสอบดวยวิธีท่ียอมรับไดและตองระบไุวใน

รายงานผลการทดสอบ ตัวอยางวิธีหาตัวประกอบ 2 วิธีท่ีแสดงไวในภาคผนวก ฉ. 
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ใหพิจารณาตวัประกอบกําลังของวงจรทดสอบหลายเฟสเปนคาเฉลี่ยของตัวประกอบกําลังของ 

แตละเฟส 
ตัวประกอบกําลัง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในตารางที่ 16 

ตารางที่ 16  ตัวประกอบกําลังสําหรับการทดสอบการลัดวงจร 

(ขอ 5.3.9  ขอ 9.11.2  ขอ 9.11.2.1 ค)  ) 

กระแสไฟฟาลดัวงจร (Ic) 
A 

ตัวประกอบกําลัง 

                        Ic   ≤       500                0.95 ถึง   1.00 

  500 <  Ic  ≤  1 500 0.93  ถึง  0.98 

1 500 <  Ic  ≤  3 000 0.85  ถึง  0.90 

 3 000  <  Ic  ≤  4 500 0.75  ถึง  0.80 

 4 500  <  Ic  ≤  6 000 0.65  ถึง  0.70 

 6 000  <  Ic  ≤  10 000 0.45  ถึง  0.50 

 10 000 <  Ic  ≤  25 000 0.20  ถึง  0.25 

 

ง) แรงดันไฟฟาฟนตัวท ี่ความถ่ีกําลัง 
 คาแรงดนัไฟฟาฟนตัวท่ีความถ่ีกําลังตองเทากับคาท่ีสมนัยรอยละ 105 ของแรงดันไฟฟาท่ี

กําหนดของ RCCB ท่ีทดสอบ 
หมายเหตุ คารอยละ 105 ของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดคือแรงดันไฟฟาท่ีครอบคลุม

ผลกระทบของการแปรผันของแรงดันไฟฟาของระบบภายใตภาวะการใชงานตามปกติ อาจเพ่ิม

ขีดจํากัดบนนี้ไดโดยความยอมรับของผูทํา 
ภายหลังการดบัอารกแตละคร้ัง ตองรักษาแรงดันไฟฟาฟนตัวท่ีความถ่ีกําลังเปนเวลาไมต่ํากวา 

0.1 วินาที 
จ) การสอบเทียบวงจรทดสอบ 

 ใหแทนท่ี RCCB และ SCPD(ถามี) ดวยการตอช่ัวคราว G
1
 ท่ีมีอิมพีแดนซนอยมากเม่ือ

เปรียบเทียบกับวงจรทดสอบ 
 สําหรับการทดสอบตามขอ 9.11.2.4 ก) ใหลัดวงจรข้ัวตอสายของโหลดRCCB ดวยการตอ 

G
2
 ท่ีมีอิมพีแดนซนอยมาก ใหปรับตั้งตัวตานทาน R และรีแอกเตอร L เพ่ือใหไดกระแสไฟฟา

ท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด ซึ่งเทากับกระแสไฟฟาลัดวงจรภายใตภาวะท่ีกําหนดท่ีตัวประกอบ

กําลังท่ีไดแจงไว ใหปอนไฟฟาท่ีทุกข้ัวของวงจรทดสอบพรอมกัน และใหบันทึกกราฟดวยตัว

รับรูกระแสไฟฟา O
1
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นอกจากนี้ สําหรับการทดสอบตามขอ 9.11.2.2 ขอ 9.11.2.3 ขอ 9.11.2.4 ข) และ ค) ให

ใชตัวตานทานเพ่ิมเติม R
2
 และ/หรือ R

3
 ตามความจําเปน เพ่ือใหไดคากระแสไฟฟาทดสอบ

ตามที่ตองการ (Im IΔm และ IΔc ตามลําดับ) 
ฉ) ภาวะของ RCCB สําหรับการทดสอบ 

ตองทดสอบ RCCB ในอากาศอิสระตามท่ีกําหนดในขอ ฉ.1) ของขอนี้ ยกเวนผูทําออกแบบให
ใชงานในเปลือกหุมเทานั้น หรือมีเจตนาใหใชงานในเปลือกหุมเดี่ยวเทานั้น ในแตละกรณีให

ทดสอบตามขอ ฉ.2) หรือตามขอตกลงของผูทํา ใหทดสอบตามขอ ฉ.1) 

หมายเหตุ  เปลือกหุมเด่ียว หมายถึง เปลือกหุมท่ีออกแบบใหใชกับหนึ่งเครื่องเทานั้น 
RCCB ตองทํางานในภาวะท่ีจําลองข้ึนใหใกลเคียงกับการทํางานตามปกติเทาท่ีเปนไปได 

 

ฉ.1) การทดสอบในอากาศอิสระ 
ใหตดิตั้ง RCCB ท่ีทดสอบ ดังแสดงในภาคผนวก ค. รูปท่ี ค.1 

ใหใสแผนพอลิเอทิลีนบาง และแผนก้ันท่ีทําดวยวัสดุฉนวนท่ีกําหนดในภาคผนวก ค. ดังแสดง

ในรูปท่ี ค.1 สําหรับการทํางานเปด (O) เทานั้น 

กริดตามท่ีกําหนดในภาคผนวก ค. ตองอยูในตาํแหนงซ่ึงกาซท่ีแตกตัวท่ีแพรกระจายออกมา

สามารถผานกริดได และตองวางกริดใหอยูในตาํแหนงที่ใหผลเลวท่ีสุด 
หมายเหตุ ถาไมสามารถสังเกตเห็นท่ีระบายหรือถาไมมีท่ีระบาย  ผูทําตองใหขอมูลท่ีเหมาะสม 

วงจรกริด (ดูรูปท่ี ค.3) ตองตอเขากับจุด B และจุด C ดังแสดงในแผนภาพวงจรทดสอบของ

รูปท่ี 5 ถึงรูปท่ี 9 
ตัวตานทาน R′ ตองมีความตานทาน 1.5 โอหม ลวดทองแดง F′ (ดูรูปท่ี ค.3) ตองมีความยาว 

50 มิลลิเมตร และมีเสนผานศนูยกลาง 0.12 มิลลิเมตร สําหรับ RCCB ท่ีมีแรงดันไฟฟาท่ี

กําหนด 230 โวลต และมีเสนผานศนูยกลาง 0.16 มิลลิเมตร สําหรับ RCCB ท่ีมีแรงดันไฟฟา

ท่ีกําหนด 400 โวลต 
กระแสไฟฟาทดสอบไมเกิน 1 500 แอมแปร ระยะหาง “a” ตองเทากับ 35 มิลลิเมตร 

กรณีท่ีกระแสไฟฟาลดัวงจรที่ไมเกิน Inc ระยะหาง “a” อาจจะเพิ่มข้ึนและ/หรือเพ่ิมเติมแผน

ก้ัน หรือเพ่ิมวิธีการฉนวนท่ีเหมาะสมตามที่ผูทํากําหนดไว  ถาเพิ่มระยะหาง “a” ตองเลือก

จากเลขอนุกรม 40-45-50-55-… มิลลิเมตร และผูทําระบ ุ

ฉ.2)  การทดสอบในเปลือกหุม 
ใหถอดกริดและแผนก้ันท่ีทําดวยวัสดุฉนวน ท่ีแสดงในรูปท่ี ค.1 ออก 

การทดสอบใหทําในลักษณะที่ติดตั้ง RCCB ในเปลือกหุมในสภาพทีใ่หผลเลวท่ีสุด 

หมายเหตุ  ขอกําหนดนี้หมายความวา ถาปกติ RCCB อ่ืน (หรืออุปกรณอ่ืน) ติดตั้งไวใน

ทิศทางที่กริดควรจะวางอยู ใหปอนแหลงจายไฟฟากับ RCCB (หรืออุปกรณอ่ืน) 

เหมือนการใชงานตามปกติ แตผาน F′ และ R′ ตามทีกํ่าหนดในขอ ฉ.1 และตอ

เขากับวงจรดังแสดงในรูปท่ี 5 ถึงรูปท่ี 9 ตามความเหมาะสม  
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เพ่ือใหสอดคลองกับคูมือการติดตั้งของผูทํา แผนก้ันหรือวิธีการอ่ืนหรือระยะหางในอากาศท่ี

เพียงพอ อาจจําเปนเพ่ือปองกันกาซท่ีแตกตัวมีผลตอการติดตั้ง 
ใหตดิตั้งแผนพอลิเอทิลีนบางตามที่กาํหนดในภาคผนวก ค. ดังแสดงในรูปท่ี ค.1 ท่ีระยะหาง

จากอุปกรณบงัคับกลไก 10 มิลลิเมตร สําหรับการทํางานเปด (O) เทานั้น 

ช)  ลําดบัการทํางาน 
ข้ันตอนการทดสอบประกอบดวยลําดับการทํางาน ใหใชสัญลักษณตอไปนี้สําหรับกําหนด

ลําดบัการทํางาน 
O หมายถึง การทํางานเปดวงจร เกิดการลัดวงจรโดยสวิตช T โดยที่ RCCB และ SCPD(ถา

มี) อยูในตาํแหนงปดวงจร 

CO หมายถึง การทํางานปดวงจรของ RCCB และสวิตช T และ SCPD(ถามี) อยูในตาํแหนง

ปดวงจร ตามดวยการทํางานเปดวงจรอยางอัตโนมัต ิ(ในกรณีของ SCPD ดูขอ 9.11.2.4) 

t หมายถึง ชวงเวลาระหวางการทํางานลัดวงจรท่ีตอเนื่องกัน 2 คร้ัง ตองเทากับ 3 นาที หรือ

เปนระยะเวลาท่ีนานเทาท่ีตองการ สําหรับการปรับตั้งใหม หรือการเปล่ียน ของ SCPD ถามี  

ซ) การทํางานของ RCCB ระหวางการทดสอบ 

 ระหวางการทดสอบ  RCCB ตองไมเกิดอันตรายตอผูทดสอบ 
ตองไมมีการอารกอยางถาวร ไมมีการวาบไฟตามผิวระหวางข้ัวหรือระหวางข้ัวกับโครงรองรับ 

ไมมีการละลายของฟวส F หรือฟวส F′ (ถามี) 
ฌ) ภาวะของ RCCB หลังจากทดสอบ 

ภายหลังแตละการทดสอบตามขอ 9.11.2.2 ขอ 9.11.2.3 ขอ 9.11.2.4 ก) ขอ 9.11.2.4 ข) 

และ ขอ 9.11.2.4 ค) RCCB ตองไมเสียหายจนมีผลตอการใชงานตอไปไดโดยไมมีการซอม

บํารุง และตองสามารถ 
- เปนไปตามคณุลักษณะท่ีตองการ ขอ 9.7.3 แตท่ีสองเทาของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 

เปนเวลา 1 นาที โดยไมตองทําการอบความช้ืนกอน 
- ตอและตัดกระแสไฟฟาท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 

ภายใตภาวะของขอ 9.9.2.3 ก) RCCB ตองทริปเม่ือปอนกระแสไฟฟาทดสอบ 1.25 IΔn  ให
ทดสอบเพียงหนึ่งคร้ังกับหนึ่งข้ัวท่ีสุมมาทดสอบ โดยท่ีไมตองวัดเวลาตดัวงจรของ RCCB 
แผนพอลิเอทิลีนบาง ตองไมมีรูท่ีมองเห็นไดตามปกติหรือเห็นไดชัดเจนโดยไมมีการชวยขยายการ

มองเห็น 
นอกจากนี้ RCCB ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจายตองสามารถผานการทดสอบ

ตามขอ 9.17 ถาทดสอบได 
9.11.2.2 การทวนสอบวิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสท่ีกําหนด (Im) 

 การทดสอบนี้มีเจตนาเพ่ือทวนสอบความสามารถของ RCCB ในการตอวงจร การนํากระแสไฟฟา

ตามเวลาท่ีกําหนด  และการตัดกระแสลัดวงจรขณะท่ีมีกระแสเหลือเปนสาเหตุให RCCB ทํางาน 
ก) ภาวะทดสอบ 
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 ตองทดสอบ RCCB ตามภาวะการทดสอบทั่วไปที่กําหนดในขอ 9.11.2.1 แตไมมี SCPD ตอ
แทรกในวงจร 

ใหแทนการตอ G
1
 ที่มีอิมพีแดนซนอยมาก ดวย RCCB และการตอท่ีมีอิมพีแดนซ เทากับ 

อิมพีแดนซของ SCPD โดยประมาณ 
สวิตชชวย S

1
 อยูในตาํแหนงปดวงจร 

ข) วิธีทดสอบ 
ใหกระแสเหลือใชทํางานมคีาเทากับ 10 IΔn  ไหลผานสวิตช S1

 และความตานทาน R
2
 ลําดับ

การทํางานตองเปนดังนี ้
CO-t-CO-t-CO 

9.11.2.3  การทวนสอบวิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสเหลือท่ีกําหนด (IΔm) 

การทดสอบนี้มีเจตนาเพ่ือทวนสอบความสามารถของ RCCB ในการตอวงจร การนํากระแส

ไฟฟาตามเวลาท่ีกําหนด  และการตดักระแสไฟฟาลัดวงจรของกระแสเหลือ 

ก) ภาวะทดสอบ 
 ตองทดสอบ RCCB ตามภาวะทดสอบท่ัวไปท่ีกําหนดในขอ 9.11.2.1 แตไมมี SCPD ตอแทรก

ในวงจร แตใหตอในลักษณะที่กระแสไฟฟาลัดวงจรเปนกระแสเหลือ 
 การทดสอบนี้ ไมตองใช R

3
 ใหเปดวงจร 

 ใหตอทางเดินกระแสไฟฟาซึง่ไมไดนาํกระแสไฟฟาลัดวงจรของกระแสเหลือเขากับแหลงจาย

แรงดันไฟฟาท่ีข้ัวตอสายดานเขา  
ใหแทนการตอ G

1
 ท่ีมีอิมพีแดนซนอยมาก ดวย RCCB และ การตอท่ีมีอิมพีแดนซ เทากับ 

อิมพีแดนซของ SCPD โดยประมาณ 
สวิตชชวย S

1
 อยูในตาํแหนงปดวงจร 

ใหทดสอบแตละข้ัวหมุนเวียนกันยกเวนข้ัวสายกลางท่ีมีสวิตช(switched neutral pole)(ถามี) 
ข) วิธีทดสอบ 

ลําดบัการทํางานตองเปนดังนี้ 
O-t-CO-t-CO 

การทํางานตดัวงจรในสวิตชชวย T ซิงโครไนซกับคล่ืนแรงดันไฟฟาเพื่อใหไดจุดเร่ิมตนท่ีมุม 45 

องศา ± 5 องศา  
ตองใชขั้วเดียวกัน เพื่อใชอางอิงกันสําหรับจุดประสงคของการซิงโครไนซ สําหรับตัวอยางท่ี

แตกตางกัน 
9.11.2.4 การทวนสอบการประสานระหวาง RCCB กับ SCPD  

การทดสอบนีมี้เจตนาเพ่ือทวนสอบวา RCCB ท่ีปองกันโดย SCPD สามารถทนกระแสไฟฟา

ลัดวงจรไดถึงกระแสไฟฟาลัดวงจรภายใตภาวะท่ีกําหนด (ดูขอ 5.3.10) โดยไมเสียหาย 

กระแสไฟฟาลดัวงจรถูกตัดดวยการทํางานรวมกันของ RCCB และ SCPD 
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ระหวางการทดสอบท้ัง RCCB และ SCPD ทํางาน หรือ SCPD ทํางานตัวเดียว อยางไรก็ตาม

ถา RCCB เปดวงจรตัวเดียว ถือวาการทดสอบผาน 
ใหเปล่ียนหรือปรับตั้ง SCPD ทุกคร้ังท่ีทํางานแตละคร้ัง 
การทดสอบตอไปนี้(ดูตารางท่ี 13) ใหทําหลังจากภาวะท่ัวไปตามขอ 9.11.2.1 : 

- การทดสอบ(ดูขอ 9.11.2.4 ก)) เพ่ือตรวจสอบวา ท่ีกระแสไฟฟาลัดวงจรภายใตภาวะ

ท่ีกําหนด Inc  SCPD  ตองทํางานและปองกัน RCCB 
การทดสอบกระทําโดยไมตัง้คากระแสเหลือใดๆ 

- การทดสอบ (ดูขอ 9.11.2.4 ข)) เพ่ือตรวจสอบวา กระแสไฟฟาลดัวงจรท่ีสมนัยกัน
กับคาท่ีกําหนดของวิสัยสามารถการตอและการตดัวงจร Im SCPD ตองทํางานและ

ปองกัน RCCB 

การทดสอบกระทําโดยไมตัง้คากระแสเหลือใดๆ 
- การทดสอบ (ดูขอ 9.11.2.4 ค)) เพ่ือตรวจสอบวา กระแสไฟฟาลัดวงจรของเฟสกับ
ดินมีคาถึงคาของกระแสไฟฟาลัดวงจรของกระแสเหลือภายใตภาวะท่ีกําหนด IΔc 

RCCB ตองสามารถทนตอความเคนท่ีสมนัยกัน 
การทํางานตดัวงจรในสวิตชชวย T ซิงโครไนซกับคล่ืนแรงดันไฟฟาเพ่ือใหจดุเร่ิมตนเกิดท่ี 45 

องศา ± 5 องศา  
ตองใชข้ัวเดียวกัน เพ่ือใชอางอิงกันสําหรับเจตนาของการซิงโครไนซ สําหรับตัวอยางท่ีแตกตาง
กัน 

ก) การทวนสอบการประสานเมื่อมีกระแสไฟฟาลัดวงจรภายใตภาวะท่ีกําหนด (Inc) 
1) ภาวะทดสอบ 

ใหแทนการตอ G
1
 ท่ีมีอิมพีแดนซนอยมาก ดวย RCCB และดวย SCPD 

เปดสวิตชชวย S
1
 : โดยไมตัง้คากระแสเหลือใดๆ 

2) วิธีทดสอบ 
ลําดบัการทํางานตองเปนดังนี้ 

O-t-CO. 
ข) การทวนสอบการประสานของวิสัยสามารถการตอและการตัดวงจรที่กําหนด (I

m
) 

1) ภาวะทดสอบ 
ใหแทนการตอ G

1
 ท่ีมีอิมพีแดนซนอยมาก ดวย RCCB และดวย SCPD 

เปดสวิตชชวย S
1
 : โดยไมตัง้คากระแสเหลือใดๆ 

2) วิธีทดสอบ 
ลําดบัการทํางานตองเปนดังนี้ 
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O-t-CO-t-CO. 
ค) การทวนสอบการประสานของกระแสไฟฟาลัดวงจรของกระแสเหลือภายใตภาวะท่ีกําหนด 

(IΔc)  
1) ภาวะทดสอบ 

ตองทดสอบ RCCB ตามภาวะทดสอบทั่วไปท่ีกําหนดในขอ 9.11.2.1 แตตอในลักษณะที่

กระแสไฟฟาลดัวงจรเปนของกระแสเหลือ 
ใหทดสอบเพียงข้ัวเดียวเทานั้นซึ่งตองไมใชข้ัวตัดตอสายกลางที่มีสวิตช ของ RCCB 
 ใหตอทางเดินกระแสไฟฟาซึง่ไมไดนาํกระแสไฟฟาลัดวงจรของกระแสเหลือเขากับแหลงจาย

แรงดันไฟฟาท่ีข้ัวตอสายดานเขา  
แทนการตอ G

1
 ท่ีมีอิมพีแดนซนอยมาก ดวย RCCB และดวย SCPD 

สวิตชชวย S
1
 อยูในตาํแหนงปดวงจร 

2) วิธีทดสอบ 
ลําดบัการทํางานตองเปนดังนี้ 

O-t-CO-t-CO 

9.12 การทวนสอบความทนการช็อกและแรงกระแทกทางกล 

9.12.1 การช็อกทางกล 
9.12.1.1 อุปกรณทดสอบ 

ใหทดสอบ RCCB ดวยการช็อกทางกลโดยใชเคร่ืองทดสอบดังแสดงในรูปท่ี 11 ซึ่ง

ประกอบดวยฐานไม A ติดตั้งบนแทนคอนกรีต และยึดกับแทนไม B ดวยบานพับกับ ฐานไม 
A      แผงไม C ติดตั้งในแนวตั้งฉากกับแทนไม B ซึ่งสามารถเปล่ียนระยะในแนวระดับจากบาน

พับ และสามารถหมุนเปลี่ยนตําแหนงที่ตั้งฉากกันได 2 ตําแหนง ที่ปลายแทนไม B รองรับ

ดวยแผนหยุดทําดวยโลหะ (metal stop-plate) D ซึ่งวางอยูบนขดลวดสปริงท่ีมีคาคงตัวของ

ความยืดหยุนเทากับ 25 นิวตันตอมิลลิเมตร 
ยึด RCCB เขากับแผงไม C ใหแนน โดยมีระยะหางในแนวระดับจากจุดก่ึงกลางของตัวอยาง

กับแทนไม B เทากับ 180 มิลลิเมตร เล่ือนแผงไม C จนกระท่ังระยะหางดานหนาท่ีติดตั้ง

ตัวอยางอยูหางจากบานพับเทากับ 200 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 11 
ใหยึดมวลตดิกับอีกดานหนึง่แผงไม C ท่ีตรงขามกับดานท่ีตดิตั้ง RCCB เพ่ือใหเกิดแรงสถิต

บนแผนหยุดทําดวยโลหะ D เทากับ 25 นิวตัน และไดโมเมนตความเฉ่ือยของระบบมีคาคงท่ี 

9.12.1.2 วิธีทดสอบ 
ใหทดสอบในขณะท่ี RCCB อยูในตาํแหนงปดวงจร แตไมตองตอกับแหลงจายไฟฟา ยกแทน

ไม B ท่ีปลายอิสระแลวปลอยใหตกลงมาจํานวน 50 คร้ัง จากความสูง 40 มิลลิเมตร ชวง

ระหวางการตกลงมาแตละคร้ังตองใหตัวอยางหยุดนิ่ง 
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หลังจากนั้นยึด RCCB เขากับอีกดานหนึ่งของแผงไม C และปลอยแทนไม B ใหตกลงมา

อีก 50 คร้ัง เหมือนกับการทดสอบคร้ังแรก 
ภายหลังการทดสอบ หมุนแผงไม C ไป 90 องศารอบแกนแนวดิ่ง ถาจําเปนใหปรับตําแหนง

จนกระท่ังแกนแนวดิ่งท่ีสมมาตรกันของ RCCB อยูหางจากบานพบัเทากับ 200 มิลลิเมตร 

ปลอยแทนไม B ใหตกลงมาอีก 50 คร้ังเหมือนการทดสอบคร้ังแรกสําหรับ RCCB ท่ียึดกับ

ดานหนึ่งของแผงไม C  และอีก 50 คร้ัง สําหรับ RCCB ท่ียึดกับอีกดานหนึ่งของแผงไม C  

กอนการเปล่ียนตาํแหนงแตละคร้ัง RCCB ตองสามารถปดวงจรและเปดวงจรไดดวยมือ 

ในระหวางการทดสอบ RCCB ตองไมเปดวงจรเอง 
9.12.2  แรงกระแทกทางกล 

การทดสอบใหทําโดยตรวจสอบกับช้ินสวนท่ีเผยตัวของ RCCB ท่ีติดตั้งเหมือนการใชงานตามปกติ 

(ดูหมายเหตุของขอ 8.2) ซึ่งอาจจะไดรับแรงกระแทกทางกลในการใชงานตามปกติ โดยการ

ทดสอบตามขอ 9.12.2.1 สําหรับ RCCB ทุกแบบ  และใหทดสอบเพ่ิมเติมดังนี ้

− ขอ 9.12.2.2  สําหรับ RCCB ท่ีมีจุดประสงคตดิตั้งกับราง 

− ขอ 9.12.2.3  สําหรับ RCCB แบบเสียบ 

หมายเหตุ  เฉพาะ RCCB ท่ีมีจุดประสงคใหมีเปลือกหุมท้ังหมด ไมตองทดสอบตามขอนี้ 

9.12.2.1 ใหทดสอบตัวอยางดวยการกระแทกดวยเคร่ืองทดสอบการกระแทก ดังแสดงในรูปท่ี 12 ถึง

รูปท่ี 14 
หัวกระแทกรูปคร่ึงทรงกลมมีรัศมี 10 มิลลิเมตร ทําดวยสารพอลิแอไมดซึ่งมีความแข็งรอกเวลล 

HR100 หัวกระแทกมีมวล (150 ± 1) กรัม ยึดหัวกระแทกอยางม่ันคงกับปลายดานลางของ

ทอเหล็กกลาท่ีมีเสนผานศนูยกลางภายนอก 9 มิลลิเมตร และหนา 0.5 มิลลิเมตร ปลายบนสวม

อยูกับเดือย เพ่ือใหแกวงไดในระนาบดิ่งเทานั้น 
แกนของเดือยอยูเหนือแกนของหัวกระแทก (1 000 ± 1) มิลลิเมตร 

ในการพิจารณาความแข็งรอกเวลลของพอลิแอไมดท่ีใชทําหัวกระแทก ใหใชภาวะท่ีกําหนดดังนี ้

− เสนผานศูนยกลางของลูกกลม : (12.7 ± 0.0025) มิลลิเมตร 

− โหลดเร่ิมตน (100 ± 2) นวิตัน 

− โหลดเกิน (500 ± 2.5) นวิตัน 

หมายเหตุ  ขอมูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาความแข็งรอกเวลลของพลาสติก ใหไวใน ASTM D 

785-65(1970) 

ในการออกแบบเครื่องทดสอบ ตองออกแบบใหใชแรงระหวาง 1.9 นิวตัน กับ 2.0 นิวตัน เพ่ือ

ดันหนาหัวกระแทกข้ึนใหแกนทอเหล็กอยูในแนวระดบั 
RCCB แบบติดตั้งบนพ้ืนผิว ใหตดิตั้งกับแผนไมอัดขนาด 175 มิลลิเมตร × 175 มิลลิเมตร 

และหนา 8 มิลลิเมตร ยึดแผนไมอัดท่ีขอบบนและขอบลางเขากับแขนรับน้ําหนกั ซึ่งเปนสวน

รองรับการติดตั้ง ดังแสดงในรูปท่ี 14 
สวนรองรับการติดตั้งตองมีมวล (10 ± 1) กิโลกรัม และตองตดิตั้งอยูกับโครงรองรับแข็งโดยใช

เดือย ใหยึดโครงรองรับเขากับผนังแข็งอยางม่ันคง 
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RCCB แบบติดตั้งแบบฝง ใหติดตั้งในอุปกรณทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 15 ซึ่งยึดเขากับสวน

รองรับการติดตั้งอยางม่ันคง 
RCCB แบบติดตั้งกับแผงไฟฟา ใหตดิตั้งในอุปกรณทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 16 ซึ่งยึดเขากับ

ฐานรองรับอยางม่ันคง 
RCCB แบบเสียบใหตดิตั้งในเตารับท่ีเหมาะสม ซึ่งยึดเขากับแผนไมอัดหรืออุปกรณทดสอบ ดัง

แสดงในรูปท่ี 15 หรือรูปท่ี 16 ตามความเหมาะสม 
RCCB สําหรับติดตั้งกับราง ใหติดตั้งกับรางท่ีเหมาะสมซ่ึงยึดเขากับฐานรองรับอยางม่ันคง ดัง

แสดงในรูปท่ี 17 
การออกแบบของเคร่ืองทดสอบ ตองทําให 

− เล่ือนตัวอยางในแนวระดบัและหมุนรอบแกนท่ีตั้งฉากกับผิวหนาของแผนไมอัด 

− หมุนแผนไมอัดรอบแกนแนวดิ่งได 

ติดตั้ง RCCB พรอมฝาครอบ (ถามี) เหมือนการใชงานตามปกติ เขากับแผนไมอัดหรือใน

อุปกรณทดสอบท่ีเหมาะสม จนกระท่ังจุดกระแทกอยูในระนาบดิ่งผานแกนของเดือยของหัว

กระแทก 
ทางเขาสายไฟฟาท่ีไมมีชองกระทุงออกใหเปดชองทางสายเขาไว ถาเปนแบบกระทุงออกใหเปด

ไว 2 รู 
กอนการกระแทก ใหขันหมุดเกลียวยึดฐาน ฝาครอบ และส่ิงอ่ืนท่ีคลายกัน ดวยทอรก 2 ใน 3 

ของคาท่ีกําหนดในตารางท่ี 9 
ใหปลอยหัวกระแทกตกจากความสูง 10 เซนติเมตร จากผิวหนาซึ่งเผยตัวเมื่อติดตั้ง RCCB 

เหมือนการใชงานตามปกต ิ
ความสูงท่ีปลอยตกดังกลาวเปนระยะทางในแนวดิ่งระหวางตําแหนงของจุดตรวจสอบขณะท่ี

ปลอยหัวกระแทกกับตาํแหนงของจุดท่ีหัวกระแทกกระทบกับตัวอยาง 

จุดตรวจสอบคือจุดท่ีทําเครื่องหมายบนผิวดานขางของหัวกระแทก โดยลากเสนผานจุดตัดของ

แกนของทอเหล็กของหัวกระแทกกับแกนของหัวกระแทกใหตั้งฉากกับระนาบของแกนท้ังสองไป

บรรจบผิวดานขางของหัวกระแทก 
หมายเหตุ  ในทางทฤษฎี จุดศูนยถวงของหัวกระแทกจะเปนจุดตรวจสอบแตจุดศูนยถวงพิจารณาไดยาก 

จึงเลือกจุดตรวจสอบตามท่ีกําหนดขางตน 
แตละ RCCB ใหทดสอบตัวอยางละ 10 คร้ัง โดยทดสอบกับอุปกรณบังคับกลไก 2 คร้ัง และ

ทดสอบกับบริเวณท่ัวๆ ไปของตัวอยางท่ีอาจไดรับการกระแทกโดยกระจายใหสมํ่าเสมออีก 8 คร้ัง 

ไมตองทดสอบบริเวณรูกระทุงออกหรือชองเปดใดๆ ท่ีครอบไวดวยวัสดุโปรงใส  

โดยทั่วไป ใหทดสอบท่ีแตละดานขางของตัวอยางภายหลังหมุนไปมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปไดแตไม

เกิน 60 องศารอบแกนแนวดิ่ง ดานละ 1 คร้ัง และทดสอบท่ีประมาณจุดก่ึงกลางระหวางจุด

กระแทกดานขางกับจุดกระแทกอุปกรณบงัคับกลไก ตาํแหนงละ 2 คร้ัง 

จากนั้นใหทดสอบ 2 คร้ังท่ีเหลือในลักษณะเดียวกัน ภายหลังหมุนตวัอยางไป 90 องศารอบแกน

ท่ีตั้งฉากกับแผนไมอัด 
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ถามีทางเขาสายไฟฟาหรือรูกระทุงออก ใหตดิตั้งตัวอยางในตําแหนงท่ีทําใหแนวกระแทกท้ังสอง

มีระยะหางจากชองเปดเทากันมากท่ีสุด 
การทดสอบกับอุปกรณบังคบักลไก 2 คร้ัง คร้ังแรกใหทดสอบขณะท่ีอุปกรณบังคบักลไกอยูใน

ตําแหนง ON และใหทดสอบอีกคร้ังในขณะท่ีอุปกรณบังคับกลไกอยูในตาํแหนง OFF 
ภายหลังการทดสอบ ตัวอยางตองไมเสียหายตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้ โดยเฉพาะฝาครอบ

ซึ่งถาแตกแลวทําใหเขาถึงสวนท่ีมีไฟฟาได หรือเสียหายจนมีผลตอการใชงานตอไปของ RCCB 

อุปกรณบังคับกลไก วัสดุรองใน (lining) หรือแผนก้ันท่ีทําดวยวัสดุฉนวน และอุปกรณอ่ืนที่

คลายกันตองไมเสียหาย 
ในกรณีท่ีมีขอสงสัย ใหทวนสอบโดยการถอดและประกอบสวนภายนอกใหม เชน เปลือกหุม 

และฝาครอบ ช้ินสวนเหลานีห้รือวัสดุรองในตองไมเสียหาย 

หมายเหตุ  ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น รอยบุบเล็กๆ ซึ่งไมทําใหระยะหางในอากาศหรือระยะหางตามผิวฉนวน

ลดลงจากคาท่ีกําหนดในขอ 8.1.3 และรอยเล็กๆ ซึ่งไมมีผลตอการปองกันไฟฟาช็อก ไมถือวาเปนความ

เสียหาย 
RCCB ท่ีออกแบบใหยึดติดโดยใชหมุดเกลียวยึดและตดิตั้งกับรางใหทดสอบ RCCB 2 ชุด ชุด

แรกใหทดสอบโดยยึดดวยหมุดเกลียว และอีกชุดใหทดสอบโดยติดตั้งกับราง 

9.12.2.2 RCCB ท่ีออกแบบใหตดิตัง้กับราง ใหติดตั้งเหมือนการใชงานตามปกติกับรางท่ียึดไวกับผนงั

แข็งแนวดิ่งอยางม่ันคง แตไมตองตอสายไฟฟา และไมมีฝาครอบหรือแผนฝาครอบใดๆ  

ใชเชือกดึงท่ีผวิหนาของ RCCB โดยไมมีการกระตุก ดวยแรงดึงลง 50 นิวตัน เปนเวลา 1 นาที 

จากนั้นใหใชแรงดึงข้ึน 50 นิวตันโดยทันทีเปนเวลา 1 นาที ดังแสดงในรูปท่ี 17  

ในระหวางการทดสอบ RCCB ตองไมหลุดหลวม และภายหลังการทดสอบ RCCB ตองไม

เสียหายจนไมสามารถใชงานได 
9.13  การทดสอบความทนความรอน 

9.13.1 ใหอบตัวอยางท่ีไมมีฝาครอบท่ีถอดออกได (ถามี) ในตูท่ีควบคุมอุณหภูมิไดท่ี (100 ± 2) องศา

เซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง และอบตัวอยางท่ีมีฝาครอบท่ีถอดออกไดมาดวยในตูท่ีควบคุม

อุณหภูมิท่ีได (70 ± 2) องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 
ในระหวางการทดสอบ ตัวอยางตองไมมีความเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีมีผลเสียหายตอการใชงาน

ตอไป และสารปดผนึก (ถามี) ตองไมไหลเย้ิมออกมาจนทําใหสวนท่ีมีไฟฟาอยูในสภาพเผยตัว  

ภายหลังการทดสอบและภายหลังท่ีปลอยใหตัวอยางเย็นลงจนใกลเคยีงกับอุณหภมิูหองตองไม

สามารถเขาถึงสวนท่ีมีไฟฟาซึ่งตามปกตไิมสามารถเขาถึงไดเม่ือตดิตัง้ตัวอยางเหมือนการใชงาน

ตามปกติ ถึงแมวาจะทดสอบดวยนิ้วทดสอบมาตรฐานโดยใชแรงไมเกิน 5 นิวตัน  

ภายใตภาวะทดสอบตามขอ 9.9.2.3 ก)  RCCB ตองทริปท่ีกระแสไฟฟาทดสอบเทากับ 1.25 IΔn  

โดยใหทดสอบเพียงคร้ังเดียวท่ีข้ัวใดข้ัวหนึ่งโดยการสุม โดยไมตองวัดเวลาตดัวงจร 

ภายหลังการทดสอบ ตองยังคงเห็นเคร่ืองหมายไดอยางชัดเจน 
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สารปดผนึกท่ีมีสีผิดไปจากเดิม พอง หรือเกิดการเคล่ือนตัวเพียงเล็กนอย ไมตองนํามาพิจารณา 

หากความปลอดภัยไมลดลงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานนี้ 

9.13.2  ช้ินสวนภายนอกของ RCCB ท่ีทําดวยวัสดุฉนวนท่ีจําเปนใชยึดสวนท่ีมีกระแสไฟฟาหรือช้ินสวนของ 

วงจรปองกันใหอยูในตําแหนง ใหทดสอบดวยเคร่ืองทดสอบแบบกดดวยลูกเหล็กหัวกลม

(spherical) ท่ีมีรัศมี 2.5 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 18 ยกเวนในกรณีท่ีใชได ช้ินสวนท่ีเปนวัสดุ

ฉนวนท่ีจําเปนใชยึดข้ัวตอสายของตัวนําปองกันใหอยูในตําแหนงภายในกลอง ตองทดสอบตามขอ 

9.13.3 
ใหวางช้ินสวนท่ีทดสอบบนแทนรองรับท่ีทําดวยเหล็กมีผิวหนาอยูในแนวระดบั และใชลูกเหล็กหัว

กลมท่ีมีเสนผานศนูยกลาง 5 มิลลิเมตร กดท่ีผิวหนาของช้ินสวนท่ีทดสอบดวยแรง 20 นิวตัน 

การทดสอบใหอบในตูความรอนท่ีควบคุมอุณหภูมิไดท่ี (125 ± 2) องศาเซลเซียส 

ภายหลัง 1 ช่ัวโมง นาํลูกเหล็กกลมออกและทําช้ินสวนท่ีทดสอบใหเย็นลงจนมีอุณหภูมิใกลเคียง

กับอุณหภูมิหองภายใน 10 วินาทีโดยการจุมในน้าํเย็น  

วัดเสนผานศูนยกลางของรอยกดท่ีเกิดจากลูกเหล็กหัวกลม เสนผานศูนยกลางที่วัดไดตองไมเกิน 

2 มิลลิเมตร 
9.13.3  ช้ินสวนภายนอกของ RCCB ท่ีทําดวยวัสดุฉนวนท่ีไมจําเปนใชยึดสวนท่ีมีไฟฟาหรือช้ินสวนของ

วงจรปองกันใหอยูในตําแหนงถึงแมวาจะสัมผัสกัน ใหทดสอบดวยเครื่องทดสอบแบบกดดวยลูก

เหล็กหัวกลม ตามที่กําหนดในขอ 9.13.2 แตใหทดสอบท่ีอุณหภูมิ (70 ± 2) องศาเซลเซียส หรือ

ท่ีอุณหภูมิ (40 ± 2) องศาเซลเซียส บวกดวยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงสุดที่หาไดจากชิ้นสวนท่ี

เก่ียวเนื่องในระหวางการทดสอบตามขอ 9.8 แลวแตคาใดจะมากกวา                                            
หมายเหตุ  จุดประสงคของการทดสอบตามขอ 9.13.2 และขอ 9.13.3 ใหถือวาฐานติดตั้งของ RCCB แบบ

ติดตั้งบนพ้ืนผิว เปนชิ้นสวนภายนอก 

ช้ินสวนท่ีทําดวยเซรามิก ไมตองทดสอบตามขอ 9.13.2 และขอ 9.13.3 

ถามีช้ินสวนวัสดุฉนวนท่ีกลาวถึงในขอ 9.13.2 และขอ 9.13.3 ท่ีทําดวยวัสดุเดียวกันตั้งแต 2 ช้ิน

หรือมากกวา ใหทดสอบตามขอ 9.13.2 หรือขอ 9.13.3 เพียงช้ินเดียวตามลําดับ 
9.14  การทดสอบความทนความรอนผิดปกตแิละไฟ 

การทดสอบดวยลวดรุงแสง (glow-wire test) ใหเปนไปตามภาคผนวก ณ. ภายใตภาวะท่ีกําหนด

ดังตอไปนี ้
− ช้ินสวนภายนอกของ RCCB ท่ีทําดวยวัสดุฉนวนท่ีจําเปนใชยึดสวนท่ีมีไฟฟาหรือช้ินสวนของวงจร

ปองกันใหอยูในตาํแหนง ใหทดสอบท่ีอุณหภูมิ (960 ± 15) องศาเซลเซียส 

− ช้ินสวนภายนอกอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีทําดวยวัสดุฉนวน ใหทดสอบท่ีอุณหภูมิ (650 ± 10) องศา

เซลเซียส 

หมายเหตุ  จุดประสงคสําหรับการทดสอบตามขอนี้ ใหถือวาฐานติดตั้งของ RCCB แบบติดตั้งบนพ้ืนผิว เปนชิ้นสวน

ภายนอก 
ถามีช้ินสวนวัสดุฉนวนตามกลุมขางตนทําดวยวัสดุเดียวกัน ใหทดสอบเพียงช้ินเดียวตามอุณหภูมิของ

การทดสอบลวดรุงแสงท่ีเหมาะสม 
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ไมตองทดสอบช้ินสวนท่ีทําดวยเซรามิก  

การทดสอบดวยลวดรุงแสง เพื่อใหมั ่นใจวาลวดทดสอบที่ทําใหเกิดความรอนทางไฟฟาภายใต

ภาวะการทดสอบท่ีกําหนด ไมเปนสาเหตุใหเกิดการจุดติดไฟของวัสดุฉนวน หรือเพ่ือใหม่ันใจไดวาวัสดุ

ฉนวนซ่ึงอาจจุดติดไฟไดดวยลวดทดสอบท่ีทําใหเกิดความรอนภายใตภาวะการทดสอบที่กําหนดนั้น มี

ขีดจํากัดของเวลาการไหมโดยไมมีการแพรกระจายของไฟดวยเปลวไฟ หรือช้ินท่ีไหม หรือมีส่ิงหยด

ออกมา 
การทดสอบตามขอนี้ ใหทดสอบเพียงตัวอยางเดียว 
ในกรณีท่ีมีขอสงสัย ใหทดสอบซํ้ากับตัวอยางใหมอีก 2 ตัวอยาง 

การทดสอบตามขอนี้ ใหทดสอบดวยลวดรุงแสงเพียงคร้ังเดียว 

ในระหวางการทดสอบ ตัวอยางตองอยูในตาํแหนงท่ีใหผลเลวท่ีสุดตามเจตนาของการใชงาน (ผิวหนา

ท่ีทดสอบอยูในแนวดิ่ง) 
ใหปลายของลวดรุงแสงกระทํากับผิวหนาท่ีกําหนดของช้ินทดสอบ โดยพิจารณาถึงภาวะตามเจตนา

ของการใชงาน ท่ีสวนท่ีมีความรอนหรือสวนท่ีติดไฟอาจมาสัมผัสกับตัวอยาง 
ใหถือวาตัวอยางเปนไปตามขอกําหนดของการทดสอบดวยลวดรุงแสง ถา 

− ไมมีท้ังเปลวไฟท่ีมองเห็นได และไมมีการรุงแสงอยางตอเนื่อง 

− หรือเปลวไฟและการรุงแสงบนตัวอยาง ดบัไดเองภายใน 30 วินาที หลังจากนําลวดรุงแสงออก 

ตองไมมีการจดุตดิไฟของกระดาษทิสชูหรือการไหมเกรียมของแผนไมสน 

9.15  การทวนสอบกลไกทริปอิสระ 
9.15.1  ภาวะทดสอบทั่วไป 

ติดตั้งและตอสายไฟฟาของ RCCB เหมือนการใชงานตามปกต ิ

ใหทดสอบกับวงจรท่ีไมมีความเหนี่ยวนํา ดังแผนภาพท่ีแสดงในรูปท่ี 4ก 

9.15.2  วิธีทดสอบ 
ปอนกระแสเหลือเทากับ 1.5 IΔn ไหลผานโดยการปดวงจรดวยสวิตชทดสอบ S2 ขณะท่ี RCCB อยู

ในตาํแหนงปดวงจรและยึดอุปกรณบังคับกลไกใหอยูในตําแหนงปดวงจร   RCCB ตองทริป  

จากนั้นใหทดสอบซํ้า โดยใหอุปกรณบังคบักลไกเคล่ือนท่ีอยางชาๆเกินชวงเวลาประมาณ 1 วินาที 

ไปยังตาํแหนงท่ีกระแสไฟฟาเร่ิมตนไหลผาน ตองเกิดการทริปโดยไมมีการเคลื่อนท่ีตอไปของ

อุปกรณบังคับกลไก 
แตละการทดสอบ ใหทดสอบ 3 คร้ัง อยางนอยตองทดสอบ 1 คร้ังกับแตละข้ัวท่ีตอเขากับเฟส 

หมายเหตุ 1.  ถา RCCB มีอุปกรณบังคับกลไกมากกวาหนึ่งตัว ใหทวนสอบการทํางานของกลไกทริปอิสระของ

อุปกรณบังคับกลไกทุกตัว 

หมายเหตุ 2.  RCCB ท่ีมีการต้ังคากระแสเหลือใชทํางานไดหลายคา ใหทดสอบแตละคาจนครบทุกคา 

9.16 การทวนสอบการทํางานของอุปกรณทดสอบท่ีขีดจํากัดของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 
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ก) ใหปอนแรงดนัไฟฟาเขากับ RCCB เทากับ 0.85 เทาของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด ใหอุปกรณ

ทดสอบทํางานในขณะนั้นจาํนวน 25 คร้ัง แตละคร้ังหางกัน 5 วินาที กอนการทํางานแตละคร้ังให

ปดวงจรของ RCCB ใหม 
ข) ใหทดสอบซ้ําตามขอ ก)  ดวยแรงดันไฟฟาเทากับ 1.1 เทาของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 

ค) ใหทดสอบซ้ําตามขอ ข) แตใหทดสอบเพียงคร้ังเดียว โดยใหอุปกรณบังคับกลไกของอุปกรณ

ทดสอบอยูในตําแหนงปดวงจร เปนเวลา 30 วินาที 

แตละคร้ังของการทดสอบ  RCCB ตองทํางาน  ภายหลังการทดสอบตองไมมีความเสียหายท่ีมีผลตอ

การใชงานตอไป 
เพื่อตรวจสอบวาแอมแปร-รอบ(ampere-turn)ที่เกิดขึ้นของอุปกรณทดสอบนอยกวา 2.5 เทาของ

แอมแปร-รอบที่เกิดจากกระแสเหลือเทากับ IΔn ท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด ใหวัดอิมพีแดนซของวงจร

ของอุปกรณทดสอบ และคํานวณหากระแสไฟฟาทดสอบโดยพิจารณาจากวงจรของอุปกรณทดสอบ 

ถาการทวนสอบขางตนจําเปนตองถอดช้ินสวนของ RCCB  ใหใชตัวอยางท่ีแยกตางหาก 

หมายเหตุ  ใหถือวาการทดสอบตามขอ 9.10 ครอบคลุมเร่ืองการทวนสอบความทนทานการใชงานของอุปกรณ

ทดสอบ 

9.17  การทวนสอบการทํางานของ RCCB ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับแรงดนัไฟฟาของแหลงจาย ตามประเภทท่ี

แบงในขอ 4.1.2.1 ในกรณีท่ีแรงดันไฟฟาของแหลงจายลมเหลว 
9.17.1  การหาคาของขีดจํากัดของแรงดันไฟฟาของแหลงจาย (Ux) 

ใหปอนแรงดนัไฟฟาท่ีเทากับแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดเขากับข้ัวตอสายดานเขาของ RCCB หลังจาก

นั้นใหปรับแรงดันไฟฟาใหลดลงจนเทากบัศูนย ภายในชวงเวลาประมาณ 30 วินาที หรือภายใน

ชวงเวลาท่ีนานพอเม่ือเทียบกับการเปดวงจรท่ีมีการหนวงเวลา (ถามี) (ดูขอ 8.12) แลวแตคาใด

จะมากกวา จนกระท่ังเกิดการเปดวงจรอยางอัตโนมัต ิ

ใหวัดแรงดนัไฟฟาท่ีเกิดการเปดวงจรอยางอัตโนมัต ิ จํานวน 5 คร้ัง 

ทุกคาท่ีวัดไดตองนอยกวา 0.85 เทาของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด (หรือ 0.85 เทาของคาต่ําสุดของ

พิสัยแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด) 
หลังจากส้ินสุดการวัดคร้ังสุดทาย ใหทวนสอบการทํางานของ RCCB วาเปนไปตามท่ีกําหนดใน

ตารางที่ 1 ในกรณีท่ีมีแรงดันไฟฟาของแหลงจายตก โดยใหกระแสเหลือเทากับ IΔn และปอน

แรงดันไฟฟาซึ่งมีคาพอดีสูงกวาคาสูงสุดท่ีวัดไดท่ีทําให RCCB เปดวงจร 
หลังจากนั้น ตองตรวจสอบวาท่ีคาใดๆ ของแรงดันไฟฟาท่ีนอยกวาคาต่าํสุดท่ีวัดไดในการทดสอบ

ขางตน  ตองไมสามารถปดวงจร RCCB โดยอุปกรณบังคับกลไกดวยมือ 

9.17.2  การทวนสอบการเปดวงจรอยางอัตโนมัตใินกรณีท่ีแรงดันไฟฟาของแหลงจายลมเหลว 

ใหปอนแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดเขากับดานเขาของ RCCB (หรือแรงดันไฟฟาท่ีมีคาภายในพิสัยของ

แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด) และปดวงจร  
หลังจากนั้นใหเปดวงจรของแรงดันไฟฟาของแหลงจายดานเขา 
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ใหวัดชวงเวลาระหวางการเปดวงจรของแรงดันไฟฟาของแหลงจายดานเขากับการเปดวงจรของ

หนาสัมผัสหลัก  
ใหวัด 5 คร้ัง ดังนี ้

ก)  RCCB ท่ีเปดวงจรโดยไมมีการหนวงเวลา คาท่ีวัดไดตองไมเกิน 0.5 วินาที 

ข)  RCCB ท่ีเปดวงจรโดยมีการหนวงเวลา คาสูงสุดและคาต่ําสุดท่ีวัดไดตองอยูภายในพิสัยท่ีผูทํา

ระบุ 
หมายเหตุ ไมตองทวนสอบคา Uy (ดูขอ 3.4.10.2) 

9.17.3  การทวนสอบความถูกตองของการทํางานในขณะท่ีมีกระแสเหลือ สําหรับ RCCB ท่ีเปดวงจรโดย

มีการหนวงเวลา ในกรณีท่ีแรงดันไฟฟาของแหลงจายลมเหลว 

ตอ RCCB เขากับวงจรทดสอบตามรูปท่ี 4ก และปอนแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดเขากับดานเขา (หรือ

แรงดันไฟฟาใดๆ ท่ีมีคาภายในพิสัยของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด)  

หลังจากนั้นใหเปดวงจรทุกเฟสยกเวนหนึ่งเฟสดวยสวิตช S3 

ในระหวางการหนวงเวลา (ดูตารางที ่6) ท่ีผูทําระบ ุใหทดสอบ RCCB ตามขอ 9.9.2  กอนการวดั

แตละคร้ัง ตองมีการปดวงจรและเปดวงจรดวยสวิตช S3 ในเวลาตอมา 

หมายเหตุ  การทดสอบตามขอ 9.9.2.1 ใหทดสอบกับการหนวงเวลาท่ีมากกวา 30 วินาทีเทานั้น 

9.17.4  การทวนสอบความถูกตองของการทํางานของ RCCB ท่ีมีทางเดินกระแสไฟฟา 3 ทางหรือ 4 ทาง 

ในขณะท่ีมีกระแสเหลือ ใหปอนกําลังไฟฟาเฉพาะข้ัวตอสายกลาง และข้ัวตอสายดานเขาข้ัวใดข้ัว

หนึ่งเทานั้น 
ในกรณีของ RCCB ท่ีมีทางเดินกระแสไฟฟา 3 ทางหรือ 4 ทาง (ดูขอ 4.3) ใหทดสอบตามขอ 

9.9.2.3  แตใหปอนกาํลังไฟฟาเฉพาะข้ัวตอสายกลางและข้ัวตอสายดานเขาข้ัวใดข้ัวหนึ่งเทานัน้ 

การตอวงจรทดสอบใหเปนไปตามรูปท่ี 4ก รูปท่ี 4ข และรูปท่ี 4ค 

ใหทําการทดสอบซํ้า โดยหมุนเวียนกันไปทุกข้ัวตอสาย 
9.18  การทวนสอบขีดจํากัดคากระแสไมทํางานในภาวะของกระแสเกิน  

หมายเหตุ  RCCB ท่ีมีการต้ังไดหลายคา ใหทดสอบท่ีการต้ังคาต่ําสุด 

9.18.1 การทวนสอบขีดจํากัดคากระแสไฟฟาเกินในกรณีกระแสโหลดไหลผาน RCCB ท่ีมีทางเดิน

กระแสไฟฟา 2 ทาง 

ใหตอ RCCB เชนเดียวกับการใชงานตามปกติ ดวยโหลดท่ีไมมีความเหนี่ยวนําท่ีมีคากระแสไฟฟา

เทากับ 6 In 
ปดวงจร โหลดดวยสวิตชทดสอบสองขั้วและเปดวงจรหลังจาก 1 วินาที 

ใหทดสอบซ้ําจํานวน 3 คร้ัง ชวงเวลาระหวางการทํางานปด สองคร้ังท่ีตอเนื่องกัน ตองไมนอยกวา 

1 นาที 
RCCB ตองไมเปดวงจร 
RCCB ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย ใหปอนแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดเขากับ

ดานเขา (หรือแรงดันไฟฟาใดๆ ท่ีมีคาอยูภายในพิสัยของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด) 
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9.18.2  การทวนสอบขีดจํากัดคาของกระแสเกินในกรณีท่ีโหลดเฟสเดียวไหลผาน RCCB แบบ 3 ข้ัวหรือแบบ 

4 ข้ัว 
ใหตอ RCCB เขากับวงจรทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 19 สวิตช S1 อยูในตาํแหนงเปดวงจร  
ปรับคาความตานทาน R จนไดกระแสไฟฟาเทากับ 6 In  เทาของกระแสไฟฟาท่ีไหลในวงจร 

หมายเหตุ  จุดประสงคของการปรับกระแสไฟฟาตามขอนี้ ใหแทนท่ี RCCB D โดยการตอดวยอิมพีแดนซท่ีมีคานอย

มาก 
สวิตช S1 เร่ิมตนท่ีตําแหนงเปดวงจร ใหปดวงรและเปดวงจรใหมภายหลัง 1 วินาที  

ใหทดสอบซ้ําจํานวน 3 คร้ัง สําหรับแตละคูของทางเดินกระแสไฟฟาท่ีเปนไปได ชวงเวลาระหวางการ

ทํางานปด 2 คร้ังท่ีตอเนื่องกัน ตองไมนอยกวา 1 นาที 

RCCB ตองไมเปดวงจร 
RCCB ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย ใหปอนแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดเขากับดานเขา 

(หรือแรงดันไฟฟาใดๆ ท่ีมีคาอยูภายในพิสัยของแรงดันไฟฟาท่ีกําหนด) 

9.19  การทวนสอบการทํางานของ RCCB ในกรณีของกระแสเสิรจท่ีเกิดจากแรงดันอิมพัลส 

9.19.1 กระแสเสิรจทดสอบสําหรับ RCCB ทุกประเภท [คล่ืนกระแสไฟฟาแกวงหนวง(current ring wave) 0.5 

ไมโครวินาที/100 กิโลเฮิรตซ] 
ใหทดสอบ RCCB ดวยเคร่ืองกําเนิดเสิรจท่ีสามารถทําใหเกิดคล่ืนกระแสไฟฟาแกวงหนวง 

(damped oscillator current) ดังแสดงในรูปท่ี 19 ก)  ตัวอยางแผนภาพวงจรสําหรับการตอ 

RCCB ดังแสดงในรูปท่ี 19 ข)  
เลือกสุมข้ัวหนึ่งของ RCCB ใหทดสอบดวยกระแสเสิรจจํานวน 10 คร้ัง ใหกลับข้ัวของคล่ืนเสิรจ

ภายหลังทุกการทดสอบ 2 คร้ัง ชวงเวลาระหวางการทดสอบ 2 คร้ังท่ีตอเนื่องกันตองมีคาประมาณ 

30 วินาที 
ใหวัดอิมพัลสของกระแสดวยวิธีท่ีเหมาะสม และปรับตัง้โดยใช RCCB เพ่ิมเติมท่ีเปนแบบเดียวกัน 

มี In และ IΔn เทากัน เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้ 

− คายอด 200 แอมแปร
10
0   

+
% หรือ 

25 แอมแปร
10
0   

+
% สําหรับ RCCB ท่ีมี IΔn ≤ 10  

มิลลิแอมแปร 
− เวลาหนาคล่ืนเสมือน 0.5 ไมโครวนิาที ± 30 % 

− ชวงเวลาของคลื่นแกวงตามมา 10 ไมโครวินาที ± 20 % 

− แตละคายอดท่ีตอเนื่อง ประมาณ 60 % ของคายอดท่ีอยูกอนหนา 

ในระหวางการทดสอบ  RCCB ตองไมทริป  ภายหลังการทดสอบดวยคล่ืนกระแสไฟฟาแกวงหนวง 

ใหทวนสอบความถูกตองของการทํางานของ RCCB ตามขอ 9.9.2.3  โดยใหวัดเวลาทริปท่ี IΔn 

เทานั้น 
9.19.2  การทวนสอบการทํางานท่ีกระแสเสิรจไมเกิน 3 000 แอมแปร (กระแสเสิรจทดสอบ 8/20 

ไมโครวินาที) 
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9.19.2.1 ภาวะทดสอบ     

ใหทดสอบ RCCB ดวยเคร่ืองกําเนิดกระแสเสิรจท่ีสามารถทําใหเกิดกระแสเสิรจหนวง 8/20 

ไมโครวินาที ดังแสดงในรูปท่ี 23  ตัวอยางแผนภาพวงจรทดสอบสําหรับการตอ RCCB ดัง

แสดงในรูปท่ี 24 
เลือกสุมขั้วหนึ่งของ RCCB ใหทดสอบดวยกระแสเสิรจจํานวน 10 ครั้ง ใหกลับขั้วของคลื่น

กระแสเสิรจทุกการทดสอบ 2 คร้ัง ชวงเวลาระหวางการทดสอบ 2 คร้ังท่ีตอเนื่องกันตองมี

คาประมาณ 30 วินาที  
วัดอิมพัลสของกระแสดวยวิธีท่ีเหมาะสม และปรับตั้งโดยใช RCCB เพ่ิมเติมท่ีเปนแบบ

เดียวกัน มี In และ IΔn เทากัน เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้ 

− คายอด 3 000 แอมแปร
10
0   

+
% 

− เวลาหนาคล่ืนเสมือน 8 ไมโครวินาที ± 20 % 

− เวลาท่ีมีคาคร่ึงคล่ืนเสมือน 20 ไมโครวินาที ± 20 % 

− คายอดของกระแสยอนกลับ นอยกวา 30 % ของคายอด 

ใหปรับตั้งกระแสไฟฟาใหมีรูปรางกระแสเชิงเสนกํากับ(asymptotic) สําหรับการทดสอบกับ

ตัวอยางอ่ืนท่ีเปนแบบเดียวกัน มี In และ IΔn เทากัน กระแสยอนกลับ (ถามี) ตองไมเกินรอย

ละ 30 ของคายอด 
9.19.2.2 ผลการทดสอบสําหรับ RCCB แบบ S 

ในระหวางการทดสอบ  RCCB ตองไมทริป 

ภายหลังการทดสอบดวยกระแสเสิรจ ใหทวนสอบความถูกตองของการทํางานของ RCCB ตาม

ขอ 9.9.2.3  โดยใหวัดเวลาตัดวงจรที่ IΔn เทานั้น 

9.19.2.3 ผลการทดสอบสําหรับ RCCB แบบท่ัวไป 

ในระหวางการทดสอบ  RCCB อาจจะทริป  ภายหลังการทริปใดๆ ตองปดวงจรใหม 

ภายหลังการทดสอบดวยกระแสเสิรจ ใหทวนสอบความถูกตองของการทํางานของ RCCB ตาม

ขอ 9.9.2.3  โดยใหวัดเวลาตัดวงจร ท่ี IΔn เทานั้น 
9.20  การทวนสอบความทนของฉนวนตอแรงดันอิมพัลส 

ใหทดสอบ RCCB ท่ียึดอยางม่ันคงกับแทนรองรับโลหะ ตอสายเหมือนการใชงานตามปกติ และอยูใน

ตําแหนงปดวงจร 
อิมพัลสบวกและลบ ท่ีไดจากเคร่ืองกําเนดิอิมพัลส มีเวลาดานหนา 1.2 ไมโครวนิาที และเวลาท่ีมีคา

คร่ึงคล่ืน 50 ไมโครวินาที มีเกณฑความคลาดเคล่ือน ดังนี ้

− ± รอยละ 5 สําหรับคายอด 

− ± รอยละ 30 สําหรับเวลาหนาคล่ืน 

− ± รอยละ 20 สําหรับเวลาท่ีมีคาคร่ึงคล่ืน 

อนุกรมท่ี 1 ของการทดสอบ ใหทดสอบดวยแรงดันไฟฟาอิมพัลส 6 กิโลโวลตคายอด โดยใหปอนอิม

พัลสระหวางข้ัวเฟสท่ีตอเขาดวยกัน กับข้ัวสายกลาง (หรือทางเดิน) ของ RCCB 
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อนุกรมท่ี 2 ของการทดสอบ ใหทดสอบดวยแรงดันอิมพัลส 8 กิโลโวลตคายอด โดยใหปอนอิมพัลส

ระหวางแทนรองรับโลหะท่ีตอเขากับข้ัวตอสายที่มีจุดประสงคสําหรับตวันําปองกัน (ถามี) กับข้ัวเฟส

และข้ัวสายกลาง (หรือทางเดิน) ท่ีตอเขาดวยกัน 
หมายเหตุ 1.  อิมพีแดนซของเสิรจของเคร่ืองทดสอบ ตองเทากับ 500 โอหม 

หมายเหตุ 2. คา 6 กิโลโวลต และ 8 กิโลโวลต เปนคาท่ีเผ่ือไว 

ในท้ัง 2 กรณี ใหปอนอิมพัลสบวก 5 คร้ัง และอิมพัลสลบ 5 คร้ัง ชวงเวลาระหวางอิมพัลสท่ีตอเนื่องกัน

ตองไมนอยกวา 10 วินาที 
ตองไมเกิดการปลอยประจุทําลายท่ีไมเจตนา (unintentional disruptive discharge) 

อยางไรก็ตาม ถาเกิดการปลอยประจุทําลาย 1 คร้ัง ใหทดสอบเพ่ิมเติมอีก 10 คร้ัง ดวยอิมพัลสท่ีมี

สภาพข้ัวเดียวกันกับท่ีทําใหเกิดการปลอยประจุทําลาย การตอใหเหมือนกับการตอท่ีเกิดความลมเหลว

ข้ึน 
ตองไมเกิดการปลอยประจุทําลายอีก 

หมายเหตุ 3.  คําวา “การปลอยประจุทําลายท่ีไมเจตนา” ใชครอบคลุมถึงปรากฏการณของการลมเหลวของฉนวน

ภายใตความเคนทางไฟฟา ซึ่งรวมท้ังการลดลงของแรงดันไฟฟา และการไหลผานของกระแสไฟฟา 

หมายเหตุ 4.  การปลอยประจุท่ีเจตนา ครอบคลุมถึงการปลอยประจุท่ีเกิดจากการรวมกันของกับดักเสิรจ(surge 
arrester)ใดๆ 

ใหปรับรูปรางของอิมพัลสขณะที่ RCCB ท่ีทดสอบตอเขากับเคร่ืองกําเนิดอิมพัลส สําหรับจุดประสงคนี ้

ตองใชตัวแบงแรงดันไฟฟาและตัวรับรูแรงดันไฟฟา  

ยอมใหเกิดการแกวงในอิมพัลสไดเล็กนอย ถาหากแอมพลิจูดของการแกวงใกลคายอดของอิมพัลสมี

คานอยกวารอยละ 5 ของคายอด 
ยอมใหมีการแกวงท่ีคร่ึงแรกของดานหนา ท่ีมีแอมพลิจูดของการแกวงไมเกินรอยละ 10 ของคายอด 

9.21  การทวนสอบความถูกตองของการทํางานท่ีกระแสเหลือท่ีมีองคประกอบไฟฟากระแสตรง 

ใหใชภาวะทดสอบตามขอ 9.9.1 และขอ 9.9.5  ยกเวนวงจรทดสอบตองเปนไปตามรูปท่ี 4ข หรือรูปท่ี 

4ค ตามความเหมาะสม 

9.21.1  อุปกรณตัดวงจรกระแสเหลือ แบบ A 
9.21.1.1 การทวนสอบความถูกตองของการทํางาน ในกรณีการเพ่ิมตอเนื่องของกระแสเหลือชนิด

กระแสไฟฟาตรงพัลสตอเนื่อง  
การทดสอบตองเปนไปตามรูปท่ี 4ข 

สวิตชชวย S1 และ S2 และ RCCB D ตองอยูในตําแหนงปดวงจร ควบคุมไทริสเตอรท่ี

เก่ียวเนื่องเพ่ือใหไดลักษณะของมุมหนวงกระแส α เทากับ 0 องศา 90 องศา และ 135 องศา 

แตละข้ัวของ RCCB ตองทดสอบ 2 คร้ังท่ีมุมหนวงกระแสแตละมุม  ขณะท่ีสวิตชชวย S3 อยู

ในตาํแหนง I และตาํแหนง II 
การทดสอบทุกคร้ัง ใหเพ่ิมกระแสไฟฟาอยางสม่ําเสมอดวยอัตราสวนประมาณ 1.4 IΔn/30 

แอมแปรตอวินาที  สําหรับ RCCB ท่ีมี IΔn > 0.01 แอมแปร  และดวยอัตราสวนประมาณ 
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2 IΔn/30 แอมแปรตอวินาที สําหรับ RCCB ท่ีมี IΔn ≤ 0.01 แอมแปร โดยใหเร่ิมตนจากศนูย  

กระแสไฟฟาทริป (และเวลาตดัวงจรที่เก่ียวเนื่อง) ตองเปนไปตามท่ีกําหนดในตารางที่ 17 

ตารางที่ 17  พิสัยของกระแสไฟฟาทริปสําหรับ RCCB แบบ A 

(ขอ 9.21.1.1) 

กระแสไฟฟาทริป 

A มุม α 

ขีดจํากัดลาง ขีดจํากัดบน 

0° 0.35 IΔn 

90° 0.25 IΔn 

135° 0.11 IΔn 

1.4 IΔn หรือ 2 IΔn 
(ตามขอ 5.3.12) 

 

9.21.1.2 การทวนสอบความถูกตองของการทํางาน ในกรณีท่ีกระแสเหลือชนิดกระแสไฟฟาตรงพัลส

ตอเนื่องเกิดข้ึนทันที  
การทดสอบใหเปนไปตามรูปท่ี 4ข 
ใหสอบเทียบวงจรท่ีคาท่ีกําหนดดังตอไปนี้ และสวิตชชวย S1 และ RCCB อยูในตาํแหนงปด

วงจร ทําใหเกิดกระแสเหลือทันทีดวยการปดสวิตชชวย S2 
หมายเหตุ  ในกรณีของ RCCB ท่ีมีการหนาท่ีขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจายตามการแบงประเภทใน

ขอ 4.1.2.2 ก) วงจรควบคุมไดรับแรงดันไฟฟาจากดานเขาของวงจรหลัก การทวนสอบนี้ไม

รวมเวลาที่จําเปนสําหรับการปอนทางไฟฟาให RCCB  ในกรณีนี้ การทวนสอบใหพิจารณาโดย

ใหสวิตชชวย S2 และ RCCB อยูในตําแหนงปดวงจร ทําใหเกิดกระแสเหลือทันทีดวยการปด

วงจรดวยสวิตชชวย S1 

ใหทดสอบท่ีแตละคาของกระแสเหลือตามท่ีกําหนดในตารางที่ 1 ตามแบบของ RCCB  

ใหวัดเวลาตัดวงจร 2 คร้ัง ท่ีคากระแสเหลือเทากับ IΔn คูณดวย 1.4 สําหรับ RCCB ท่ีมี 

IΔn > 0.01 แอมแปร  และคูณดวย 2 สําหรับ RCCB ท่ีมี IΔn ≤ 0.01 แอมแปร  ท่ีมุมหนวง

กระแส α = 0 องศา ขณะที่สวิตชชวย S3 อยูในตําแหนง I สําหรับการวัดคร้ังแรก และอยูใน

ตําแหนง II สําหรับการวัดคร้ังท่ีสอง 
ตองไมมีคาเกินคาขีดจํากัดท่ีกําหนด 

9.21.1.3 การทวนสอบความถูกตองของการทํางานขณะมีโหลดท่ีอุณหภูมิอางองิ 

ใหทดสอบซ้ําตามขอ 9.21.1.1 ข้ัวท่ีทดสอบและข้ัวอ่ืนอีกหนึ่งข้ัวของ RCCB ใหปอนโหลด

ดวยกระแสไฟฟาท่ีกําหนด เปนเวลาส้ันๆกอนการทดสอบ 
หมายเหตุ  การปอนโหลดดวยกระแสไฟฟาท่ีกําหนด ไมไดแสดงไวในรูปท่ี 4ข 
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9.21.1.4 การทวนสอบความถูกตองของการทํางาน ในกรณีที่กระแสเหลือชนิดกระแสฟาตรงพัลส

ตอเนื่องพรอมดวยกระแสไฟฟาตรงเรียบเทากับ 0.006 แอมแปร 
การทดสอบใหเปนไปตามรูปท่ี 4ค ท่ีกระแสเหลือท่ีทําเปนกระแสตรงคร่ึงคล่ืน (มุมหนวง

กระแส α = 0 องศา) พรอมดวยกระแสไฟฟาตรงเรียบเทากับ 0.006 แอมแปร  
ใหทดสอบแตละข้ัวของ RCCB หมุนเวียนกันไป จํานวนข้ัวละ 2 คร้ังท่ีแตละตาํแหนง I และ 

ตําแหนงII 

กระแสไฟฟารูปคร่ึงคล่ืน I1 ใหเริ่มตนจากศูนย แลวเพ่ิมข้ึนอยางสมํ่าเสมอดวยอัตรา

ประมาณ 1.4 IΔn/30 แอมแปรตอวินาที สําหรับ RCCB ท่ีมี IΔn > 0.01 แอมแปร  และ 2 

IΔn/30 แอมแปรตอวินาที สําหรับ RCCB ท่ีมี IΔn ≤ 0.01 แอมแปร อุปกรณตองทริปกอน

กระแสไฟฟานี้มีคาเกิน 1.4 IΔn + 6 มิลลิแอมแปร หรือ 2 IΔn + 6 มิลลิแอมแปร ตามลาํดับ 

9.22  การทวนสอบความเช่ือถือได 

การตรวจสอบใหเปนไปตามขอ 9.22.1 และขอ 9.22.2 
หมายเหตุ RCCB ที่มีการตั้งคาไดหลายคา ใหทดสอบท่ีการตั้งคาต่ําสดุ 

9.22.1  การทดสอบความทนสภาพอากาศ 
9.22.1.1 ตูทดสอบ 

ตูทดสอบตองเปนไปตามท่ีกําหนดในภาคผนวก ด. น้ําท่ีเกิดจากการควบแนนตองระบายออก

จากตูอยางตอเนื่อง และตองไมนํามาใชอีกจนกวาจะทําใหบริสุทธิ์กอน ใหใชเฉพาะนํ้ากลั่น

เทานั้นสําหรับการรักษาความช้ืนใหคงอยูในตู 
กอนนาํน้าํกล่ันเขาไปในตู น้ํากล่ันตองมีคาความตานทานจําเพาะไมนอยกวา 500 โอหมเมตร 

และคาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 7.0 ± 0.2 ในระหวางและภายหลังการทดสอบ น้าํ

กล่ันตองมีคาความตานทานจําเพาะตองไมนอยกวา 100 โอหมเมตร และคา pH ยังคงอยู

ภายใน 7.0 ± 1.0 
9.22.1.2 ภาวะรุนแรง 

วัฏจักรทดสอบท่ีใหผลภายใตภาวะตอไปนี้ 
− อุณหภูมิดานสูง :  (55 ± 2) องศาเซลเซียส 

− จํานวนวัฏจักร :  28 

9.22.1.3 วิธีทดสอบ 

ก)  การทวนสอบเบื้องตน 
ใหทวนสอบเบื้องตน โดยการทดสอบ RCCB ตามขอ 9.9.2.3 ท่ี IΔn เทานัน้ 

ข)  ภาวะทดสอบ 

1)  ติดตั้ง RCCB และตอสายเหมือนการใชงานตามปกติ และนําไปไวในตูทดสอบโดยให

อยูในตําแหนงปดวงจร 
2)  คาบเวลาเสถียร (ดูรูปท่ี 20) 

อุณหภูมิของ RCCB ตองทําใหเสถียรท่ี (25 ± 3) องศาเซลเซียส 

ก)  โดยการวาง RCCB ไวในตูท่ีแยกตางหากกอนนําไปไวในตูทดสอบ หรือ 
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ข)  โดยการปรับตั้งอุณหภูมิของตูทดสอบใหเทากับ (25 ± 3) องศาเซลเซียส 

ภายหลังนํา RCCB ไปไวในตูทดสอบ และรักษาอุณหภูมิไวท่ีระดับนี้จนอุณหภูมิ

เสถียร 
ในระหวางการทําอุณหภูมิใหเสถียรท้ังสองวิธี ความช้ืนสัมพัทธตองมีคาอยูภายใน

ขีดจํากัดท่ีกําหนดของภาวะบรรยากาศมาตรฐานสําหรับการทดสอบ (ดูตารางที่ 2) 
ในระหวางช่ัวโมงสุดทาย ขณะท่ี RCCB อยูในตูทดสอบ ความช้ืนสัมพัทธตองเพ่ิมข้ึนจน

มีคาไมนอยกวารอยละ 95 ท่ีอุณหภูมิโดยรอบเทากับ (25 ± 3) องศาเซลเซียส 
3)  ขอกําหนดของวัฏจักร 24 ช่ัวโมง (ดูรูปท่ี 21) 

ก) อุณหภูมิของตู ตองเพิ่มข้ึนจนถึงคาอุณหภูมิดานสูงตามท่ีกําหนดในขอ 9.22.1.2 

ภายในชวงเวลา 3 ช่ัวโมง ± 30 นาที  ดวยอัตราภายในขีดจํากัดที่กําหนดโดยพื้นท่ี

แลเงา ในรูปท่ี 21 
ในระหวางคาบเวลานี้ ความช้ืนสัมพัทธตองไมนอยกวารอยละ 95  การควบแนน

ตองเกิดข้ึนบน RCCB  
หมายเหตุ  ภาวะท่ีตองเกิดการควบแนนแสดงวาอุณหภูมิท่ีผิวหนาของ RCCB ต่ํากวาจุด

น้ําคางของบรรยากาศ หมายความวาความชื้นสัมพัทธตองมีคาสูงกวารอยละ 95 

ถาคาคงตัวเวลาของความรอน (thermal time-constant) มีคาต่ํา ตองระวังไมใหมี

หยดน้ําท่ีเกิดจากการควบแนนตกลงบนตัวอยาง 
ข)  ตองรักษาอุณหภูมิไวใหคงท่ีภายในขีดจาํกัดท่ีกําหนด ± 2 องศาเซสเซียส สําหรับคา

อุณหภูมิดานสูง เปนเวลา 12 ช่ัวโมง ± 30 นาทีจากจดุเร่ิมตนของวัฏจักร 
ในระหวางคาบเวลานี ้ ความช้ืนสัมพัทธตองมีคาเทากับรอยละ 93 ± 3 ยกเวน

สําหรับ 15 นาทีแรก และ 15 นาทีสุดทาย ซึ่งอาจจะมีคาอยูระหวางรอยละ 90 กับ

รอยละ 100 

ตองไมมีการควบแนนเกิดข้ึนบน RCCB ในระหวางชวงเวลา 15 นาทีสุดทาย 

ค)  ลดอุณหภูมิจนถึง (25 ± 3) องศาเซลเซยีส ภายในเวลา 3 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง 

อัตราการลดลงสําหรับ 1 ช่ัวโมง 30 นาทีแรก ตองมีอัตราในลักษณะท่ีรักษาไวดัง

แสดงในรูปท่ี 21 จนถึงอุณหภูมิ (25 ± 3) องศาเซลเซียส ภายในเวลา 3 ช่ัวโมง ± 

15 นาที  
ในระหวางคาบเวลาท่ีอุณหภูมิลดลง ความช้ืนสัมพัทธตองมีคาไมนอยกวารอยละ 

95 ยกเวนสําหรับ 15 นาทีแรกตองมีคาไมนอยกวารอยละ 90  
ง)  ตองรักษาอุณหภูมิไวท่ี  (25 ± 3) องศาเซลเซียส ท่ีความช้ืนสัมพัทธมีคาไมนอย

กวารอยละ 95 จนกระท่ังครบวัฏจักร 24 ช่ัวโมง 
9.22.1.4 การฟนตัว 

เม่ือส้ินสุดวัฏจักรสุดทาย ไมตองนํา RCCB ออกจากตูทดสอบ 

ใหเปดประตูของตูทดสอบ และหยุดการคุมคาอุณหภมิูและความช้ืนสัมพัทธ  
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ปลอยใหอุณหภูมิและความชื้นคืนสูภาวะโดยรอบ เปนเวลา 4 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง กอนวัดคร้ัง

สุดทาย 
ในระหวาง 28 วัฏจักร   RCCB ตองไมทริป 

9.22.1.5 การทวนสอบคร้ังสุดทาย 

ภายใตภาวะการทดสอบตามขอ 9.9.2.3 RCCB ตองทริปท่ีกระแสไฟฟาทดสอบเทากับ 1.25 

IΔn ใหทดสอบเพียงคร้ังเดียวกับข้ัวใดข้ัวหนึ่งโดยการสุมและไมตองวัดเวลาตดัวงจร 

9.22.2  การทดสอบท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 

ติดตั้ง RCCB เหมือนการใชงานตามปกติกับผนังไมอัดทาสีดําดาน ท่ีมีความหนาประมาณ 20 

มิลลิเมตร  
ใชสายไฟฟาแกนเดี่ยวยาว 1 เมตร และมีพ้ืนท่ีหนาตัดระบุตามท่ีกําหนดในตารางที่ 4 ตอเขากับ

แตละข้ัวของ RCCB ท้ัง 2 ดาน ขันหมุดเกลียวข้ัวตอสายหรือแปนเกลียวใหแนนดวยทอรกเทากับ 

2 ใน 3 ของคาท่ีกําหนดในตารางที่ 9  หลังจากนั้นใหนําไปวางไวในตูใหความรอน 
ใหปอนโหลดท่ีมีกระแสไฟฟาเทากับกระแสไฟฟาท่ีกําหนดท่ีแรงดันไฟฟาใดๆ ใหทดสอบที่

อุณหภูมิ (40 ± 2) องศาเซลเซียส จํานวน 28 วัฏจักร แตละวัฏจักรประกอบดวยชวงเวลาท่ีมี

กระแสไฟฟาไหลผาน 21 ช่ัวโมง และชวงเวลาท่ีไมมีกระแสไฟฟาไหลผาน 3 ช่ัวโมง ใหใชสวิตช

ชวยตัดกระแสไฟฟาทดสอบโดย RCCB ตองไมทํางาน 
RCCB แบบ 4 ข้ัว ใหปอนโหลดเฉพาะ 3 ข้ัว เทานั้น 

เม่ือส้ินสุดคาบเวลาสุดทายของ 21 ช่ัวโมงท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผาน อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีข้ัวตอสาย

ซึ่งวัดดวยเทอรมอคัปเปลชนิดลวดเสนเล็ก ตองไมเกิน 65 เคลวิน 
ภายหลังการทดสอบตามขอนี้ ปลอยใหRCCBท่ีอยูในตู เย็นลงจนมีอุณหภูมิใกลเคียงกับ

อุณหภูมิหองโดยไมมีกระแสไฟฟาไหลผาน 
ภายใตภาวะการทดสอบตามขอ 9.9.2.3 RCCB ตองทริปท่ีกระแสไฟฟาทดสอบเทากับ 1.25 

IΔn ใหทดสอบเพียงคร้ังเดียวกับข้ัวใดข้ัวหนึ่งโดยการสุมและไมตองวัดเวลาตดัวงจร 

9.23  การทวนสอบการเส่ือมสภาพตามอายุการใชงานของสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส 

ใหวาง RCCB ในท่ีท่ีมีอุณหภูมิโดยรอบ (40 ± 2) องศาเซลเซียส เปนเวลา 168 ช่ัวโมง และปอน

โหลดดวยกระแสไฟฟาท่ีกําหนด  แรงดันไฟฟาของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสตองเทากับ 1.1 เทาของ

แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 
ภายหลังการทดสอบตามขอนี้ ปลอยให RCCB ท่ีอยูในตูเย็นลงจนมีอุณหภูมิใกลเคียงกับอุณหภูมิหอง 

โดยไมมีกระแสไฟฟาไหลผาน ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสตองไมเสียหาย 
ภายใตภาวะการทดสอบตามขอ 9.9.2.3 RCCB ตองทริปท่ีกระแสไฟฟาทดสอบเทากับ 1.25 IΔn ให

ทดสอบเพียงคร้ังเดียวกับข้ัวใดข้ัวหนึ่งโดยการสุม และไมตองวัดเวลาตัดวงจร 

หมายเหตุ 1. ตัวอยางของวงจรทดสอบสําหรับการทวนสอบนี้ ดังแสดงในรูปท่ี 22 
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รูปท่ี 1  หมุดเกลียวปลอยแบบเกลียวเต็ม  

(ขอ 3.6.10) 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2  หมุดเกลียวปลอยแบบเกลียวตดั  

(ขอ 3.6.11) 

 

 



มอก.2425-2552 

 - 67 - 

 

 
รูปท่ี 3  นิ้วทดสอบมาตรฐาน 

(ขอ 3.7.6 ขอ 3.7.7 และ ขอ 9.6) 

ท่ีจับ 

พ้ืนผิวหยุด 

วัสดุฉนวน 

ภาคตัด A-A 

แผนก้ัน 

ลบมุมทุกขอบ

ทรงกลม 

วัสดุ : เปนโลหะ ยกเวนสวนท่ีกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

มิติเชิงเสน หนวยเปนมิลลิเมตร 

เกณฑความคลาดเคลื่อนของมิติ 
- ของมุม    : 0

10
 
−   ลิปดา 

- ของมิติเชิงเสน : ≤ 25 มิลลิเมตร  : 0
05.0

 
−

 มิลลิเมตร 

 > 25 มิลลิเมตร   :   ± 0.2 มิลลิเมตร 

ขอตอท้ังสองตองสามารถปรับไดในระนาบและทิศทางเดียวกันเปนมุม 90 องศา โดยมี

เกณฑความคลาดเคลื่อน 0 ถึง +10 องศา 

ขอตอ 

ทรงกระบอก 

ภาคตัด B-B 
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S  = แหลงจาย    S1 =  สวิตชตัดตอทุกขั้ว 

V  = โวลตมิเตอร    S2 =  สวิตชตัดตอขัว้เดี่ยว 

A  = แอมมิเตอร    S3 =  สวิตชทํางานทุกเฟสยกเวน 1 เฟส 

R  = ตัวตานทานปรับคาได    D =  RCCB ที่ทดสอบ 
N =   จุดเปนกลาง 

หมายเหตุ  S3 ยังคงอยูในตําแหนงปดวงจร ยกเวนการทดสอบตามขอ 9.17.3 

รูปท่ี 4ก  วงจรทดสอบการทวนสอบ 

- คุณลักษณะเฉพาะการทํางาน (ขอ 9.9) 
-  กลไกทริปอิสระ (ขอ 9.15) 

-  การทํางานในกรณีท่ีแรงดันไฟฟาของแหลงจายลมเหลว (ขอ 9.17.3 และ 

ขอ 9.17.4) สําหรับ RCCB ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟาของ

แหลงจาย 
(ขอ 9.15.1และ ขอ  9.17.4) 
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9.17  

 

 

S  = แหลงจาย    S1 =  สวิตชตัดตอทุกขั้ว 

V  = โวลตมิเตอร    S2 =  สวิตชตัดตอขัว้เดี่ยว 

A  = แอมมิเตอร (วัดเปน    S3 =  สวิตชสองทาง 

  คารากกําลังสองเฉล่ีย)    Di =  ไทริสเตอร 

R  = ตัวตานทานปรับคาได    D =  RCCB ที่ทดสอบ 

N =   จุดเปนกลาง 

รูปท่ี 4ข  วงจรทดสอบการทวนสอบความถูกตองของการทํางานของ 

RCCB ในกรณีของกระแสเหลือชนิดกระแสไฟฟาตรงพัลส

ตอเนื่อง 
(ขอ 9.21.1.1 ขอ 9.21.1.2 และขอ 9.21.1.3) 
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S  = แหลงจาย    S1 =  สวิตชตัดตอทุกขั้ว 

V  = โวลตมิเตอร    S2 =  สวิตชตัดตอขัว้เดี่ยว 

A  = แอมมิเตอร (วัดเปน    S3 =  สวิตชขั้วคูสองทาง 

  คารากกําลังสอลเฉล่ีย)    Di =  ไทริสเตอร 

D  =  RCCB ที่ทดสอบ    R1, R2 =  ตัวตานทานปรับคาได 

N =   จุดเปนกลาง 

รูปท่ี 4ค  วงจรทดสอบการทวนสอบความถูกตองของการทํางานของ RCCB       

ในกรณีของกระแสเหลือชนิดกระแสไฟฟาตรงพัลสตอเนื่อง 
(ขอ 9.17.4 ขอ 9.21.1.1 ขอ 9.21.1.2และ ขอ 9.21.1.4) 
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คําอธบิายสญัลักษณท่ีใชในรูปท่ี 5 ถึง รูปท่ี  9 
 

N  =  จุดเปนกลาง 
S  = แหลงจาย 
R  = ตัวตานทานปรับคาได 

L = รีแอกเตอรปรับคาได 
P = อุปกรณปองกันการลัดวงจร (SCPD) 
D  =  RCCB ท่ีทดสอบ 

G1 = การตอช่ัวคราวสําหรับการสอบเทียบ 

G2  =  การตอสําหรับการทดสอบดวยกระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนดตามแตละเง่ือนไข 

T = อุปกรณทําใหเกิดการลัดวงจร 

O1  =  ตัวรับรูกระแสไฟฟาแบบบันทึกได 
O2  =  ตัวรับรูแรงดันไฟฟาแบบบันทึกได 
F  = อุปกรณสําหรับตรวจหากระแสไฟฟาผิดพรอง 

R1 = ตัวตานทานสําหรับจํากัดกระแสในอุปกรณ F 

R2  =  ตัวตานทานปรับคาไดสําหรับสอบเทียบกระแสเหลือ IΔ 

R3 
      

=   ตัวตานทานปรับคาไดเพ่ิมเติมเพ่ือปรับคากระแสใหต่าํกวากระแสไฟฟาลัดวงจร

ภายใตภาวะท่ีกําหนด  
 
S1    =  สวิตชชวย 

B และ C   = จุดสําหรับการตอกับกริดท่ีแสดงในภาคผนวก ค. 
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รูปท่ี 5  วงจรทดสอบการทวนสอบวิสัยสามารถการตอและการตดัวงจรที่กําหนดและ 
การประสาน SCPD ของ RCCB แบบข้ัวเดี่ยว มีทางเดนิกระแสไฟฟา 2 ทาง 

(ขอ 9.11) 
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รูปท่ี 6  วงจรทดสอบการทวนสอบวิสัยสามารถการตอและการตดัวงจรที่กําหนด 

และการประสาน SCPD ของ RCCB แบบ 2 ข้ัว กับวงจร 1 เฟส 

(ขอ 9.11) 
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รูปท่ี 7  วงจรทดสอบการทวนสอบวิสัยสามารถการตอและการตดัวงจรที่กําหนด 
และการประสาน SCPD ของ RCCB แบบ 3 ข้ัว กับวงจร 3 เฟส 

(ขอ 9.11) 
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    รูปท่ี 8  วงจรทดสอบการทวนสอบวิสัยสามารถการตอและการตดัวงจรที่กําหนด 

และการประสาน SCPD ของ RCCB แบบ 3 ข้ัว มีทางเดินกระแสไฟฟา  

4 ทาง กับวงจร 3 เฟสท่ีมีสายกลาง  
(ขอ 9.11) 
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รูปท่ี 9  วงจรทดสอบการทวนสอบวิสัยสามารถการตอและการตดัวงจรที่กําหนดและการ

ประสาน SCPD ของ RCCB แบบ 4 ข้ัว กับวงจร 3 เฟสท่ีมีสายกลาง  

(ขอ 9.11) 
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     หนวยเปนมิลลิเมตร 

 

 

 

 

รูปท่ี 10  อุปกรณทดสอบการทวนสอบของคาต่าํสุดของ  I
2
t และ I

p ท่ี RCCB สามารถทนได 
(ขอ 9.11.2.1 ก)) 

 

90
    

แผนเลื่อน 

ขั้วตอสาย ขั้วตอสาย 

ลวดเงิน 

 

ตัวหยุดแผนเลื่อน 

แผนเล่ือน 
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รูปท่ี 11  เคร่ืองทดสอบการช็อกทางกล 

(ขอ 9.12.1) 

   มวลท่ีเพ่ิม 

ตัวอยาง 

บานพับ แผนหยุดทําดวยโลหะ 

แทนคอนกรีต 

               ตําแหนงในการทดสอบที่ตอเนื่องกัน 

 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

 

A ฐานไม

B แทนไม 
C แผงไม 
D แผนหยุดทําดวยโลหะ 
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โครง 

สวนรองรับการ

ติดต้ัง            

ตัวอยาง 

  หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี 12  เคร่ืองทดสอบแรงกระแทกทางกล 

(ขอ 9.12.2.1) 

วัสดุของสวนตางๆ :  
1. พอลิแอไมด 
2, 3,4,5 :  เหล็กกลา Fe 360 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี 13  หัวกระแทกเคร่ืองทดสอบแรงกระแทกแบบแกวง 
(ขอ 9.12.2.1) 
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    แผนไมอัด เดือย 

 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี 14  สวนรองรับการตดิตั้งตัวอยางเพ่ือทดสอบแรงกระแทกทางกล 

(ขอ 9.12.2.1) 

 

เดือย 

ตํ่าสุด 200 

                   →  A 
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หนวยเปนมิลลิเมตร 

 

1.  แผนเหล็กสับเปลี่ยนได หนา 1 มิลลิเมตร 

2.  แผนอะลูมิเนียม หนา 8 มิลลิเมตร 
3.  แผนติดต้ัง 

4.  รางท่ีออกแบบสําหรับติดต้ัง RCCB  
5.  ชองในแผนเหล็กสําหรับ RCCB 

ก) ระยะหางระหวางขอบของชองในแผนเหล็กกับผิวนอกของ RCCB ตองมีคาระหวาง 

1 มิลลิเมตร กับ 2 มิลลิเมตร 
ข) ถา RCCB ไมมีสวนรองรับ ความสูงของแผนอะลูมิเนียมตองทําใหแผนเหล็กวางอยู

บนสวนรองรับของ RCCB ระยะจากสวนท่ีมีไฟฟาซึ่งตองปองกันดวยแผนฝาครอบ

เพ่ิมเติมกับดานลางของแผนเหล็กเทากับ 8 มิลลิเมตร 

รูปท่ี 15  ตัวอยางของการติดตั้ง RCCB แบบไมมีเปลือกหุม 

สําหรับการทดสอบแรงกระแทกทางกล  

(ขอ 9.12.2.1) 

 

  ข
   

ก 

ก 
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หนวยเปนมิลลิเมตร 

1.  แผนเหล็กสับเปลี่ยนได หนา 1.5 มิลลิเมตร 

2.  แผนอะลูมิเนียม หนา 8 มิลลิเมตร 

3.  แผนติดต้ัง 
4.  ชองในแผนเหล็กสําหรับ RCCB 
หมายเหตุ   ในกรณีพิเศษ อาจเพ่ิมมิติไดตามความเหมาะสม 

รูปท่ี 16  ตัวอยางของการติดตั้ง RCCB แบบตดิตั้งกับแผง 

สําหรับการทดสอบแรงกระแทกทางกล 

(ขอ 9.12.2.1) 
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เชือก 

ราง 

รูปท่ี 17  การทดสอบทางกลสําหรับการใชแรงของ RCCB แบบตดิตัง้กับราง 

(ขอ 9.12.2.2) 

ทรงกลม 

ตัวอยาง 

รูปท่ี 18  เคร่ืองทดสอบแบบกดดวยลูกเหล็กหัวกลม 

(ขอ 9.13.2) 
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 S  = แหลงจาย 

 S1  = สวิตช 2 ขั้ว 

 V  = โวลตมิเตอร 

 A  = แอมมิเตอร 

 D  = RCCB ท่ีทดสอบ 

 R  = ตัวตานทานปรับตั้งได 

 รูปท่ี 19  วงจรทดสอบการทวนสอบของคาขีดจาํกัดของกระแสเกิน 

           ในกรณีของโหลดเฟสเดียวไหลผาน RCCB แบบ 3 ข้ัว 

(ขอ 9.18.2) 
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1) ถา RCCB มีข้ัวตอสายดนิตองตอข้ัวตอสายดินกับข้ัวตอสายกลาง(ถามี)และทําเคร่ืองหมายไวบน 
RCCB หรือถาไมมีข้ัวตอสายดิน ใหทําเคร่ืองหมายกับข้ัวสายเฟสข้ัวใดข้ัวหนึ่ง 

 รูปท่ี 19 ข วงจรทดสอบสําหรับการทดสอบดวยคล่ืนกระแสไฟฟาแกวงหนวงท่ี RCCB 
(ขอ 9.19.1) 

 

รูปท่ี 19 ก  คล่ืนกระแสไฟฟาแกวงหนวง 0.5 ไมโครวนิาที/100 กิโลเฮิรตซ 
(ขอ 9.19.1) 
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 ค
ว
าม
ช
ื้น
ส
ัม
พั
ท
ธ
  

%
 

อุ
ณ
ห
ภ
ูมิ
โด
ย
ร
อ
บ

  
o
C
 

ชวงเวลาใหตวัอยางถึงอุณหภูมิเสถียร 

เร่ิมตนของวัฏจักรแรก 

 

ชวงเวลาใหความชื้นสัมพัทธมีคา 95% ถึง 100% 

(ไมเกิน 1 h)

วัฏจักรแรก คาบเวลาเสถียร 

 
 

รูปท่ี 20  คาบเวลาเสถียรสําหรับการทดสอบความเช่ือถือได  
(ขอ 9.22.1.3) 

45 – 

40 – 

35 – 

30 – 

25 – 

20 – 

15 – 

t 
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` 
 

 

    

จุดสิ้นสุดการเพ่ิมอุณหภูมิ 
ค
ว
าม
ช
ื้น
ส
ัม
พั
ท
ธ
  

%
 

จุดเร่ิมตนการลดอุณหภูมิ

คาอุณหภูมิดานสูง + 57 o C 

อุณหภูมิดานต่ํา + 53 o C  

อุ
ณ
ห
ภ
ูมิ
โด
ย
ร
อ
บ

  
o
C
 

รูปท่ี 21 วัฏจักรการทดสอบความเช่ือถือได  
(ขอ 9.22.1.3) 

+ 

  t  
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แหลงจายกระแสไฟฟา 

D = RCCB ท่ีทดสอบ 

แหลงจายท่ี 1.1 เทาของ Un 

รูปท่ี 22  ตัวอยางวงจรทดสอบการทวนสอบการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน 

ของสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส  

(ขอ 9.23) 
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1) ถา RCCB มีข้ัวตอสายดนิตองตอข้ัวตอสายดินกับข้ัวตอสายกลาง(ถามี)และทําเคร่ืองหมายบน 

RCCB หรือถาไมมีข้ัวตอสายดิน ใหทําเคร่ืองหมายกับข้ัวสายเฟสข้ัวหนึ่ง 

รูปท่ี 24  วงจรทดสอบสําหรับการทดสอบกระแสเสิรจท่ี RCCB 
(ขอ 9.19.2.1) 

 
 
 
 

รูปท่ี 23  อิมพัลสของกระแสเสิรจ 8/20 ไมโครวินาที 
(9.19.2.1) 
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ภาคผนวก ก. 
 (ขอกําหนด) 

ลําดับการทดสอบและจํานวนของตัวอยางที่ใชทดสอบสําหรับจุดประสงคการรับรอง 
(ขอ 9.1.2) 

ก.1 ลําดบัการทดสอบ 
ใหทดสอบตามที่กําหนดในตารางที่ ก.1  การทดสอบในแตละแบบลําดบัใหเปนไปตามท่ีกําหนด 

ตารางที่ ก.1  ลําดบัการทดสอบ 
(ขอ ก.1) 

ลําดับการ

ทดสอบ 
หัวขอ การทดสอบ (หรือการตรวจพินิจ) 

A 6 เครื่องหมายและฉลาก 

 8.1.1 ทั่วไป 

 8.1.2 กลไก 

 9.3 การทดสอบความคงทนของเครื่องหมาย 

 8.1.3 ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน (เฉพาะชิ้นสวนภายนอก) 

 9.15 การทวนสอบกลไกทริปอิสระ 

 9.4 การทดสอบความเชื่อถือไดของหมุดเกลยีว สวนนํากระแสไฟฟา และการตอ 

 9.5 การทดสอบความเชื่อถือไดของข้ัวตอสายสําหรับตัวนําภายนอก 

 9.6 การทวนสอบการปองกันไฟฟาช็อก 

 9.13 การทดสอบความทนความรอน 

 8.1.3 ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน (เฉพาะชิ้นสวนภายใน) 

 9.14 การทดสอบความทนความรอนผิดปกติ และไฟ 

B 9.7 การทดสอบสมบัติทางไดอิเล็กทริก 

 9.8 การทดสอบอุณหภูมิทีเ่พิ่มข้ึน 
 9.20 การทวนสอบความทนของฉนวนตอแรงดันอิมพัลส 

 9.22.2 การทดสอบความเชื่อถือไดทีอุ่ณหภูม ิ40 องศาเซลเซียส 

 9.23 การทวนสอบการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงานของสวนประกอบ

อิเล็กทรอนิกส 
C 9.10 การทวนสอบความทนทานการใชงานทางกลและทางไฟฟา 

D
0
 9.9 การทวนสอบคุณลักษณะเฉพาะการทาํงานภายใตภาวะกระแสเหลือ 

D
1 
9.17 การทวนสอบการทาํงานในกรณีที่แรงดันไฟฟาของแหลงจายลมเหลว 

D 

9.19 การทวนสอบการทํางานของ RCCB ในกรณีของกระแสเสิรจที่เกิดจาก

แรงดันอิมพัลส 
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ตารางที่ ก.1  ลําดบัการทดสอบ (ตอ) 
   

ลําดับ

การ

ทดสอบ 

 

หัวขอ 

 

การทดสอบ (หรือการตรวจพินิจ) 

 9.21 การทวนสอบความถูกตองของการทํางาน ที่กระแสเหลือที่มีองคประกอบ

ไฟฟากระแสตรง 

 9.11.2.3 การทวนสอบวิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสเหลือท่ีกําหนด 

(IΔm
) 

 9.16 การทวนสอบการทํางานของอุปกรณทดสอบท่ีขีดจํากัดของ

แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 

 9.12 การทวนสอบความทนการช็อกทางกลและแรงกระแทกทางกล 

 9.18 
การทวนสอบขีดจํากัดคากระแสไมทํางานในภาวะของกระแสเกิน  

การทวนสอบการประสานระหวาง RCCB กับ SCPD ที่ Inc E 9.11.2.4 ก) 

9.11.2.2 
 

การทวนสอบวิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสท่ีกําหนด (Im) 

การทวนสอบการประสานของวิสัยสามารถการตอและการตัดวงจร

กําหนด (I
m
) 

F 9.11.2.4 ข) 

 

9.11.2.4 ค)   
การทวนสอบการประสานของกระแสไฟฟาลัดวงจรของกระแสเหลือ

ภายใตภาวะท่ีกําหนด (IΔc) 
G 9.22.1 การทดสอบความทนสภาพอากาศ 

ก.2 จํานวนตัวอยางสําหรับทดสอบทุกรายการ 
ถา RCCB แตละแบบ ท่ีสงทดสอบ มีพิกัดกระแสไฟฟาพิกัดเดียว และพิกัดกระแสเหลือท่ีใชงานพิกัด

เดียว จํานวนตัวอยางท่ีใชสําหรับทดสอบตามอนกุรมท่ีแตกตางกันใหเปนไปตามท่ีกําหนดในตารางที่ ก.2 

ซึ่งไดกําหนดเกณฑสมรรถนะต่ําสุดไวเชนกัน 
ถาตัวอยางทดสอบท้ังหมดตามท่ีกําหนดในสดมภท่ี 2 ของตารางท่ี ก.2 เปนไปตามขอกําหนดทุกขอ ให

ถือวาเปนไปตามมาตรฐานน้ี ถาตัวอยางทดสอบจํานวนต่ําสุดตามสดมภท่ี 3 ของตารางท่ี ก.2 เปนไป

ตามที่กําหนด ใหใชตัวอยางทดสอบเพ่ิมเติมตามท่ีกําหนดในสดมภท่ี 4 มาทดสอบเพ่ิมเติม และตัวอยาง

ทดสอบเพ่ิมเติมท้ังหมดตองเปนไปตามขอกําหนดทุกขอ จึงจะถือวาเปนไปตามมาตรฐานน้ี 

RCCB ท่ีมีพิกัดกระแสไฟฟาพิกัดเดียว แตมีพิกัดกระแสเหลือใชทํางานมากกวา 1 พิกัด ใหใชตัวอยาง

ทดสอบ 2 ชุด สําหรับแตละลําดบัการทดสอบ ตัวอยางทดสอบชุดแรกใหตั้งท่ีกระแสเหลือใชทํางานสูงสุด 

และตัวอยางทดสอบชุดท่ีสองใหตั้งท่ีกระแสเหลือใชงานต่ําสุด 



มอก.2425-2552 

 

 - 92 -

ตารางที่ ก.2  จํานวนตัวอยางสําหรับทดสอบทุกรายการ 

(ขอ ก.2) 

ลําดับการทดสอบ ก) จํานวนตัวอยาง 
จํานวนตัวอยางตํ่าสุดที่  

เปนไปตามขอกําหนด  
ข)

 

จํานวนตัวอยางสูงสุดที่

นํามาทดสอบซํ้า 
ค)

 

A 1 1 - 

B 3 2 3 

C 3 2  3 

D 3 2 
ง)
 3 

E 3 2 
ง)
 3 

F 3 2 
ง)
 3 

G 3 2 3 

ก) 
อาจทดสอบซ้ําไดรวมแลว ไมเกิน 3 ลําดับการทดสอบ 

ข) 
ใหสันนิษฐานวาตัวอยางทดสอบท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดเน่ืองจากความบกพรองในการประกอบหรือความ

ชํานาญ ไมใชเปนความบกพรองในการออกแบบ 
ค)

 ในกรณีของการทดสอบซ้ํา ผลการทดสอบท้ังหมดตองเปนไปตามขอกําหนด 

ง)
 ตัวอยางทดสอบท้ังหมดตองเปนไปตามขอกําหนด ขอ 9.9.2 ขอ 9.9.3 และ ขอ 9.11.2.3  ตามความเหมาะสม 

นอกจากนี้ตองไมเกิดการอารกอยางถาวรหรือการวาบไฟตามผิว ระหวางข้ัวตางๆและโครง ในตัวอยางใดๆ

ระหวางการทดสอบตามขอ 9.11.2.2 ขอ 9.11.2.4 ก) ขอ 9.11.2.4 ข) หรือ ขอ 9.11.2.4 ค)  

ก.3 จํานวนตัวอยางท่ีใชสําหรับวิธีทดสอบอยางงาย ในกรณีท่ี RCCB มีพ้ืนฐานการออกแบบเดียวกันและพิสัย

เดียวกันสงทดสอบพรอมกัน 

ก.3.1 ถา RCCB มีพ้ืนฐานการออกแบบเดียวกันและมีพิสัยเดียวกัน หรือมีการสงเพ่ิม RCCB ท่ีมีพิสัย

ดังกลาวมาใหการรับรอง จํานวนตัวอยางท่ีใชทดสอบอาจลดลงไดตามที่กําหนดในตารางที่ ก.3  
หมายเหต ุ จุดประสงคของภาคผนวกน้ี คําวา “พ้ืนฐานการออกแบบเดียวกัน” ครอบคลุมถึงพิสัยของ RCCB 

ท่ีมีอนุกรมของกระแสไฟฟาท่ีกําหนด (In) อนุกรมของกระแสเหลือใชงานท่ีกําหนด (IΔn) และ/หรือ

จํานวนข้ัวท่ีแตกตางกัน 

ใหถือวา RCCB มีพ้ืนฐานการออกแบบเดยีวกัน ถาเปนดังตอไปนี ้

1) มีพ้ืนฐานการออกแบบเหมือนกัน ไดแก แบบข้ึนกับแรงดันไฟฟา และแบบไม ข้ึนกับ

แรงดันไฟฟา ตองไมอยูดวยกันในพิสัยเดียวกัน 

2) อุปกรณบังคับกลไกของกระแสเหลือมีกลไกทริปเหมือนกัน และมีรีเลยหรือโซลีนอยดเหมือนกัน 

ยกเวนการแปรผันท่ียอมใหตามที่กําหนดในขอ ค) และ ง) ในขอนี ้

3) ใชวัสดุ การตกแตงและมติิของช้ินสวนท่ีนําไฟฟาภายในเหมือนกัน นอกเหนือจากรายละเอียด

การแปรผันท่ีกําหนดในขอ ก) 

4) ข้ัวตอสาย มีการออกแบบเหมือนกัน (ดูขอ ข)ในขอนี)้ 
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5) มีขนาดหนาสัมผัส วัสดุ โครงราง และวิธกีารประกอบเหมือนกัน 
6) มีกลไกทํางานดวยมือ วัสดุ และคุณลักษณะเฉพาะทางฟสิกสเหมือนกัน 

7) การข้ึนรูป และวัสดุฉนวนเหมือนกัน 
8) วิธี วัสดุ และโครงสรางของอุปกรณดับอารกเหมือนกัน 

9) มีพ้ืนฐานการออกแบบอุปกรณรับรูกระแสเหลือเหมือนกัน สําหรับคณุลักษณะเฉพาะของแตละ

แบบท่ีกําหนด นอกเหนือจากการแปรผันท่ียอมใหตามท่ีกําหนดในขอ ค) 

10) มีพ้ืนฐานการออกแบบอุปกรณทริปกระแสเหลือเหมือนกัน ยกเวนการแปรผันท่ียอมใหตามที่

กําหนดในขอ ง) 
11) มีพ้ืนฐานการออกแบบอุปกรณทดสอบเหมือนกัน ยกเวนการแปรผันท่ียอมใหตามท่ีกําหนด

ในขอ จ) 
ถา RCCB เปนไปตามขอกําหนดอ่ืนๆท้ังหมด ยอมใหมีการแปรผันดังตอไปนี้  
ก) พ้ืนที่หนาตัดของการตอท่ีนาํกระแสไฟฟาภายใน และความยาวของการตอทอรอยด 

ข) ขนาดของข้ัวตอสาย 

ค) จํานวนรอบและพ้ืนท่ีหนาตัดของขดลวด และขนาดและวัสดุของแกนของหมอแปลงไฟฟาแบบ

ผลตาง (differential transformer) 

ง) ความไวของรีเลยและ/หรือวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวเนื่อง (ถามี) 

จ) คาความตานทาน (โอหม) ของอุปกรณท่ีใหจํานวนแอมแปร-รอบสูงสุด ที่จําเปนสําหรับการ

ทดสอบตามขอ 9.16  วงจรอาจตอระหวางเฟส หรือเฟสกับสายกลาง 

ก.3.2 RCCB ท่ีเปนประเภทเดียวกันตามการทํางานเกี่ยวกับองคประกอบไฟฟากระแสตรง (ขอ 4.6) และ

เปนประเภทเดียวกันตามการหนวงเวลา (ขอ 4.7) จํานวนตัวอยางท่ีใชทดสอบอาจลดลงไดตามท่ี

กําหนดในตารางที่ ก.3 
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ตารางที่ ก.3 จํานวนตัวอยางท่ีใชสําหรับวิธีทดสอบอยางงาย 

(ขอ ก.3) 

จํานวนตัวอยางตามจํานวนข้ัว 
ก)

 
ลําดับการทดสอบ 

2 ข้ัว 
ข) ค)

 3 ข้ัว 
ง) ฉ)

 4 ข้ัว 
จ)
 

A   1   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   1   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   1   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

B   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

C   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

D
0
 + D

1
   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

D
0
   1  สําหรับพิกัด IΔn อ่ืน   

E
 
   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

F   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

  3 

ช)
  พิกัด In ต่ําสุด 

 พิกัด IΔn สูงสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3 
ช)

 พิกัด In ต่ําสุด 

 พิกัด IΔn สูงสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3 
ช)

 พิกัด In ต่ําสุด 

 พิกัด IΔn สูงสุด 

G   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

3 

ช)
  พิกัด In ต่ําสุด 

 พิกัด IΔn สูงสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 

   3 

ช)
   พิกัด In ต่ําสุด 

 พิกัด IΔn สูงสุด 

   3   พิกัด In สูงสุด 

 พิกัด IΔn ต่ําสุด 
3 

ช)
  พิกัด In ต่ําสุด 

 พิกัด IΔn สูงสุด 
ก)

  ถาตองการทดสอบซ้ําตามเกณฑสมรรถนะตํ่าสุดท่ีกําหนดในขอ ก.2 ใหใชชุดตัวอยางใหมสําหรับการทดสอบ

ท่ีเก่ียวเน่ือง ในการทดสอบซ้ํา ผลการทดสอบท้ังหมดตองเปนไปตามขอกําหนด 

ข)
  ถามีเพียง RCCB แบบ 3 ขั้วหรือแบบ 4 ขั้ว ท่ีใชทดสอบ ใหใชสดมภนี้กับชุดตัวอยางท่ีมีจํานวนข้ัวนอยท่ีสุด 

ค)
  ใชไดกับ RCCB แบบ 1 ขั้วท่ีมีสายกลางท่ีไมมีการตัดตอ และ RCCB แบบ 2 ขั้วท่ีมีขั้วปองกัน 1 ขั้ว 

ง)
  ใชไดกับ RCCB แบบ 3 ขั้ว ท่ีมีขั้วปองกัน 2 ขั้ว 

จ)
  ใชไดกับ RCCB แบบ 3 ขั้ว ท่ีมีสายกลางท่ีไมมีการตัดตอ และ RCCB แบบ 4 ขั้วท่ีมีขั้วปองกัน 3 ขั้ว 

ฉ)
  เม่ือทดสอบกับ RCCB แบบ 4 ขั้ว สดมภนี้สามารถตัดท้ิงได 

ช)
  ถามีคา IΔn เพียงคาเดียวท่ีใชทดสอบ ไมตองใชชุดตัวอยางนี้ 
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ภาคผนวก ข. 
(ขอกําหนด) 

การวัดระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน 
(ขอ 3.7.6 และ ขอ 3.7.7) 

ในการวดัระยะหางในอากาศ และระยะหางตามผิวฉนวน แนะนําใหพิจารณาจุดตางๆ ดังตอไปนี้  

ถาระยะหางในอากาศหรือระยะหางตามผิวฉนวนไดรับอิทธิพลจากชิ้นสวนโลหะหน่ึงสวนหรือมากกวา ผลรวม

ของภาคตัดควรมีคาอยางนอยเทากับคาต่าํสุดท่ีกําหนด 

ภาคตดัแตละภาคท่ีมีความยาวนอยกวา 1 มิลลิเมตร  ไมควรนํามาพิจารณาในการคํานวณความยาวทั้งหมดของ

ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผวิฉนวน 

ในการวดัระยะหางตามผิวฉนวน 

- รองท่ีมีความกวางอยางนอย 1 มิลลิเมตร และความลกึอยางนอย 1 มิลลิเมตร ใหวัดตามแนวเสนขอบเขต 

- รองท่ีมีมิติใดๆ นอยกวามิติเหลานี ้ไมควรนํามาคดิ 

- สันท่ีมีความสูงอยางนอย 1 มิลลิเมตร 

•  ใหวัดตามแนวเสนขอบเขต ถาเปนช้ินสวนท่ีรวมหนวยกัน (integral part) ของสวนประกอบของวัสดุ

ฉนวน (เชน การข้ึนรูป การเช่ือม หรือ การยึดกันแนน) 

•  ใหวัดระยะท่ีส้ันกวาของ 2 ทางเดินตอไปนี้ : ตามแนวตอหรือตามแนวดานขางของสัน ถาสันไมไดเปน

ช้ินสวนท่ีรวมกันของสวนประกอบของวัสดุฉนวน 

ขอแนะนาํตางๆ ขางตน แสดงดวยรูปดังนี้ 

- รูปท่ี ข.1 รูปท่ี ข.2 และรูปท่ี ข.3 แสดงการวัดรวมหรือไมวัดรวมรอง ในการวัดระยะหางตามผิวฉนวน 

- รูปท่ี ข.4 และรูปท่ี ข.5 แสดงการวัดรวมหรือไมวัดรวมสัน ในการวัดระยะหางตามผิวฉนวน 

- รูปท่ี ข.6 แสดงการพิจารณาแนวตอเม่ือสันเกิดจากการเสียบแผนก้ันฉนวน และทําใหแนวดานขางของดาน

นอกยาวกวาความยาวของแนวตอ 

- รูปท่ี ข.7  รูปท่ี ข.8  รูปท่ี ข.9  และรูปท่ี ข.10 แสดงวิธีการวัดระยะหางตามผิวฉนวน ในกรณีท่ีตัวยึดฝง

อยูในช้ินสวนฉนวนของวัสดุฉนวน 
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หนวยเปนมิลลิเมตร 

A = วัสดุฉนวน    C = ช้ินสวนตัวนาํ F = ระยะหางตามผิวฉนวน 

รูปท่ี ข.1 ถึงรูปท่ี ข.6 แสดงการวัดระยะหางตามผิวฉนวน 
(ขอ 3.7.6 และ ขอ 3.7.7) 

รูปท่ี ข.1 รูปท่ี ข.2 

รูปท่ี ข.3 รูปท่ี ข.4 

รูปท่ี ข.5 รูปท่ี ข.6 
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(ขอ 3.7.6 และ ขอ 3.7.7) 

 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

A = วัสดุฉนวน      C = ช้ินสวนตัวนํา F = ระยะหางตามผิวฉนวน 

รูปท่ี ข.7 ถึงรูปท่ี ข.10 แสดงการวัดระยะหางตามผิวฉนวน 
(ขอ 3.7.6 และ ขอ 3.7.7) 

รูปท่ี ข.7 รูปท่ี ข.8 

รูปท่ี ข.9 รูปท่ี ข.10 
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ภาคผนวก ค. 
(ขอกําหนด) 

การเตรียมการสําหรับการตรวจหาการปลอยกาซที่แตกตัวเปนไอออนระหวางการทดสอบการ

ลัดวงจร 
(ขอ 9.11.2.1 ฉ.1)) 

ใหตดิตั้งอุปกรณท่ีทดสอบ (RCCB) ดังแสดงในรูปท่ี ค.1 ซึ่งอาจมีการดัดแปลงใหเหมาะสมกับการออกแบบ

เฉพาะของ RCCB และเพ่ือใหเปนไปตามคูมือการตดิตัง้ของผูทํา 
เม่ือตองใชแผนพอลิเอทิลีนบางระหวางการทํางาน “O” ใหยึดติดแผนพอลิเอทิลีนบางใสหนา (0.05 ± 0.01) 

มิลลิเมตร ท่ีมีขนาดใหญกวามิติท้ังหมดของพื้นผิวดานหนาของ RCCB ในทุกทิศทางไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร 

(แตตองไมเล็กกวา 200 มิลลิเมตร × 200 มิลลิเมตร) ไวในโครงใหตึงพอสมควร โดยใหวางท่ีระยะหาง 10 

มิลลิเมตร จาก 

- สวนท่ีย่ืนสูงสุดของอุปกรณบังคับกลไกของ RCCB ท่ีไมมีชองใสอุปกรณบังคับกลไก หรือ 
- ขอบของชองฝงอุปกรณบังคบักลไกของ RCCB ท่ีมีชองใสอุปกรณบังคับกลไก 

แผนพอลิเอทิลีนบางตองมีสมบัติทางฟสิกส ดังตอไปนี ้

ความหนาแนนท่ีอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซยีส : (0.92 ± 0.05) กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 

จุดหลอมเหลว : 110 องศาเซลเซียส ถึง 120 องศาเซลเซยีส 

เม่ือตองใชแผนก้ันท่ีทําดวยวัสดุฉนวน ใหวางแผนก้ันท่ีทําดวยวัสดุฉนวนท่ีมีความหนาตํ่าสุด 2 มิลลิเมตร ไวดัง

แสดงในรูปท่ี ค.1 ระหวางท่ีระบายอารก (arc vent) กับแผนพอลิเอทิลีนบาง เพ่ือปองกันแผนพอลิเอทิลีนบาง

เสียหายอันเนือ่งมาจากอนภุาคความรอนท่ีปลอยออกมาจากชองระบายอารก  

เม่ือตองใชกริด ใหวางกริดตามท่ีกําหนดในรูปท่ี ค.2 ไวท่ีระยะหาง “a” มิลลิเมตร จากแตละดานขางของชอง

ระบายอารกของ RCCB ตามรูปท่ี ค.1 

วงจรกริด (ดูรูปท่ี ค.3) ตองตอเขากับจุด B และจุด C (ดูรูปท่ี 5 ถึงรูปท่ี 9) 

พารามิเตอรสําหรับวงจรกริด ใหเปนดังนี ้

ตัวตานทาน R
/

 : 1.5 โอหม 

ลวดทองแดง F
/

 : ยาว 50 มิลลิเมตร และเสนผานศูนยกลางใหเปนไปตามขอ 9.11.2.1 ฉ.1) 
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(ขอ 9.11.2.1 ฉ.1)) 
 

 
 

 

โครงของวัสดุฉนวน 

โลหะสําหรับตอระหวางลวดทองแดง 

ลวดทองแดง 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี ค.2  กริด 

ไปยังฟวส F 
 โครง 

แผนก้ัน 

แผนโลหะ

สายไฟฟา 

ท่ีระบายอารก 

กริด 

แผนพอลิเอทิลนีบาง 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี ค.1  การเตรียมการทดสอบ 

แผนก้ัน 

ตํ่าสุด 50 ตํ่าสุด 50 

ต
่ําสุ
ด
 5

0
 

ต
่ําสุ
ด
 5

0
 

แผนโลหะบาง 

แผนพอลิเอทิลีนบาง 
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ตอกับ จุด B และ C  

(ดูรูปท่ี 5 ถึงรูปท่ี  9) 

รูปท่ี ค.3  วงจรกริด 
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ภาคผนวก ง. 
(ขอกําหนด) 

การทดสอบประจํา 
(ขอ 9.1.3) 

การทดสอบตามท่ีกําหนดในมาตรฐานนี้ มีเจตนาเพ่ือใหทราบถึงการแปรผันท่ียอมรับไมไดของวัสดุหรือการ

ผลิตท่ีเก่ียวเนื่องกับความปลอดภัย 
ง.1 การทดสอบการทริป 

ปอนกระแสเหลือไหลผานแตละข้ัวของ RCCB หมุนเวียนไปจนครบทุกข้ัว  RCCB ตองไมทริปท่ีกระแส

ไฟฟานอยกวาหรือเทากับ 0.5 IΔn แตตองทริปท่ี IΔn ภายในเวลาท่ีกําหนด (ดูตารางท่ี 1) 

ใหปอนกระแสไฟฟาทดสอบกับ RCCB แตละตัวไมนอยกวา 5 คร้ัง และตองปอนเขาแตละข้ัวไมนอยกวา 

2 คร้ัง 

ง.2 การทดสอบความทนทางไฟฟา 
ปอนแรงดันไฟฟาท่ีมีรูปคล่ืนใกลไซนูซอยด 1 500 โวลต ความถ่ี 50 เฮิรตซ เปนเวลา 1 นาที ท่ีสวน

ตางๆ ดังนี ้

ก) ขณะท่ี RCCB อยูในตาํแหนงเปดวงจร ใหปอนระหวางข้ัวตอสายท่ีมีการตอทางไฟฟาเม่ือ RCCB 

อยูในตําแหนงปดวงจร 

ข) RCCB ท่ีไมมีสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสตออยู ขณะท่ี RCCB อยูในตาํแหนงปดวงจร ใหปอน

ระหวางข้ัวตอสายข้ัวใดข้ัวหนึ่งกับข้ัวอ่ืนๆ ท่ีตอเขาดวยกัน หมุนเวียนกันไป 

ค) RCCB ท่ีมีสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสตออยู ขณะท่ี RCCB อยูในตาํแหนงเปดวงจร ใหปอนระหวาง

ข้ัวตอสายดานเขาท้ังหมดหมุนเวียนกันไป หรือระหวางข้ัวตอสายดานออกท้ังหมดหมุนเวียนกันไป 

(ใหทดสอบเฉพาะดานท่ีไมมีสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสตออยู) 

ตองไมเกิดการวาบไฟตามผิวหรือเสียสภาพฉับพลัน 

ง.3 สมรรถนะของอุปกรณทดสอบของ RCCB 

ขณะท่ี RCCB อยูในตาํแหนงปดวงจร และตอเขากับแหลงจายไฟฟาท่ีแรงดันไฟฟาท่ีเหมาะสม เม่ือ

อุปกรณทดสอบของ RCCB ทํางาน  RCCB ตองเปดวงจร 
เม่ืออุปกรณทดสอบของ RCCB มีเจตนาใหทํางานท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดมากกวา 1 คา การทดสอบให

ทดสอบท่ีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดคาต่าํสุด 

โดยทั่วไป เพ่ือใหม่ันใจวา RCCB ทุกตัวเปนไปตามตัวอยางท่ีผานการทดสอบตามมาตรฐานนี้ ตองมีการ

ทดสอบรายการอื่นๆ อีกตามประสบการณของผูทํา 
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                                                ภาคผนวก จ. 
    (ขอกําหนด) 

รายการทดสอบ ลําดับการทดสอบเพ่ิมเติมและจํานวนตัวอยางสําหรับการทวนสอบการเปนไป

ตามขอกําหนดความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา(EMC)ของ RCCB 

ภาคผนวกนี้ช้ีบอกการทดสอบทั้งหมดและลําดับการทดสอบของ RCCB เพ่ือทวนสอบความเขากันไดทาง

แมเหล็กไฟฟา 
ขอ จ.1 รายงานผลการทดสอบอางอิงท่ีมีกําหนดไวแลวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ และรวมถึงลําดับ

การทดสอบและภาวะสมรรถนะต่ําสุดตามที่ไดกําหนดไวในภาคผนวก ก. 
ขอ จ.2 กําหนดการทดสอบเพิ่มเติม จํานวนตัวอยาง ลําดับการทดสอบและภาวะต่ําสุด ตามที่ตองการสําหรับการ

ทวนสอบการเปนไปตามขอกําหนดความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาแบบสมบูรณของ RCCB 
ภาวะทดสอบและเกณฑสมรรถนะดาน EMC มีการช้ีบอกไวในอนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ EMC สําหรับ RCDs  
ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาของ RCCB 
จ.1 การทดสอบ EMC ตามท่ีกําหนดไวแลวในมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง 

ตารางที่ จ.1 ในสดมภท่ี 2 แสดงหัวขอการทดสอบท่ีไดรวมในลําดับการทดสอบของภาคผนวก ก. เพ่ือใหม่ันใจ

วามีระดับความคุมกันการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟาตามท่ีช้ีบงใน สดมภท่ี 1 อยางเพียงพอ  
ตารางที่ จ.1 รายการทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา 

(ขอ จ.1) 
 

ปรากฏการณแมเหล็กไฟฟา การทดสอบของมาตรฐานนี ้
การแปรผันแอมพลิจูดแรงดันไฟฟา ขอ 9.9.5 และ ขอ 9.17 

ความไมสมดลุของแรงดันไฟฟ า ขอ 9.9.5 และ ขอ 9.17 

การแปรผันของความถ่ีกําลังไฟฟา ขอ 9.2 

สนามแมเหล็กท่ีแผกระจายเปนคล่ืน ขอ 9.11 และ ขอ 9.18 

กระแสไฟฟาช่ัวครูแบบแกวง ขอ 9.19 

 

จ.2 การทดสอบเพ่ิมเติมของมาตรฐาน EMC สําหรับกลุมผลิตภณัฑ ( EMC product family standard) 

การทดสอบ EMC ตามที่กําหนดไวแลวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง 
หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหทดสอบแตละลําดับการทดสอบกับตัวอยางใหม 3 ตัวอยาง 

ถาตัวอยางท่ีสงมอบทุกตัวอยางเปนไปตามสดมภท่ี 3 ของตารางที่ จ.2 เปนไปตามขอกําหนดทุกขอ ใหถือวา

เปนไปตามมาตรฐานน้ี ถาจาํนวนตัวอยางทดสอบต่ําสุดตามสดมภท่ี 4 ของตารางท่ี จ.2 เปนไปตามขอกําหนดให

ทดสอบกับตัวอยางเพ่ิมเติมในสดมภท่ี 5 และตัวอยางทดสอบเพ่ิมเตมิท้ังหมดนี้ตองเปนไปตามขอกําหนดทุกขอ 

จึงจะถือวาเปนไปตามมาตรฐานน้ี 
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ตารางที่ จ.2 จํานวนตัวอยางท่ีทดสอบ 

(ขอ จ.2) 
 

ลําดับ

การ

ทดสอบ 

ปรากฏการณ 
จํานวน    

ตัวอยาง 

จํานวน       

ตัวอยางต่ําสุด  

ที่ตองเปนไป

ตามขอกําหนด 

จํานวน       

ตัวอยางสูงสุด

ที่นํามา

ทดสอบซ้าํ 

จ.2.1 ฮารมอนิกส (harmonics) 

อินเตอรฮารมอนิกส 

(interharmonics) 
แรงดันสัญญาณ (signalling 

voltage) 
ภาวะชั่วครูทิศทางเดียวท่ีนํามาตาม

สาย หนวยเปน ms และ μs 

(conducted unidirectional 

transients of the ms and μs time 

scale) 

 

 

 

 

3 IΔn ต่ําสุด 

ท่ี In ใดๆ 

 

2 

 

3 

จ.2.2 แรงดันไฟฟาหรือกระแสไฟฟาแบบ

แกวงท่ีนํามาตามสาย (conducted 

oscillatory voltages or current) 

ภาวะชั่วครูทิศทางเดียวท่ีนํามาตาม

สาย หนวยเปน ns (conducted 

unidirectional transients of the ns 

time scale (burst)) 

 

3 IΔn ต่ําสุด 

ท่ี In ใดๆ 

 

2 

 

3 

จ.2.3 การปลอยประจุไฟฟาสถิต 

(electrostatic discharge) 

3 IΔn ต่ําสุด 

ท่ี In ใดๆ 

2 3 

หมายเหตุ อาจใชตัวอยางเดิมทดสอบมากกวาหน่ึงลําดับการทดสอบ 
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                                                  ภาคผนวก ฉ. 
       (ขอแนะนํา) 

วิธีการหาตัวประกอบกําลังของการลัดวงจร 
                                                (9.11.2.1 ค)) 

การหาตัวประกอบกําลังของการลัดวงจรไมมีวิธีใดวิธีหนึ่งท่ีสามารถหาไดอยางถูกตองแมนยํา ตัวอยางท่ียอมรับได

สองวิธีไดกําหนดไวในภาคผนวกนี ้ 
วิธีท่ี 1  การหาจากองคประกอบไฟฟากระแสตรง 

ใหหามุม ϕ จากเสนโคงขององคประกอบไฟฟากระแสตรงท่ีมีคล่ืนกระแสไฟฟาไมสมมาตรระหวางขณะลัดวงจร

กับขณะหนาสัมผัสแยกออกจากกัน ดังนี ้
ฉ.1 สูตรสําหรับองคประกอบทางไฟฟากระแสตรง ไดแก 

id =  ido . e
–Rt/L 

เมื่อ id คือ คาขององคประกอบไฟฟากระแสตรง ที่เวลา t 

 ido คือ คาขององคประกอบไฟฟากระแสตรง ที่เวลาเริ่มตน 

 L/R คือ คาคงตัวเวลา (time-constant) ของวงจร เปนวินาที 

 t คือ เวลา เปนวินาที ใหนับต้ังแตขณะเริ่มตน 

 e คือ ฐานของลอการิทึมแบบ เนเปย (Nepierian logarithm) 

คาคงตัวเวลาสามารถคาํนวณหาไดจากสูตรขางตน ดังนี้ 

ก) วัดคาของ ido ท่ีขณะลัดวงจร และวัดคาของ id ท่ีขณะเวลา t กอนท่ีหนาสัมผัสจะแยกออกจากกัน 

ข) หาคาของ e–Rt/L
 โดยหาร id ดวย ido 

ค) จากตารางแสดงคาของ e-x  สามารถหาคาของ –x ท่ีสมนัยกับอัตราสวนของ id/ido 

ง) คา x หาไดจาก Rt/L   สามารถหาคา L/R ได 

ฉ.2 การหาคามุม ϕ จาก  
ϕ = arctan ω L/R 

เม่ือ  ω คือ 2π × ความถ่ีจริง 

ไมควรใชวิธีนีเ้ม่ือวัดกระแสไฟฟาโดยใชหมอแปลงกระแส (current transformer) 

วิธีท่ี 2  การหาดวยเคร่ืองกําเนิดไฟฟานาํรอง (pilot generator) 

ใหเคร่ืองกําเนิดไฟฟานํารองอยูบนเพลาเดียวกันกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาทดสอบ ใหเปรียบเทียบมุมเฟส

แรงดันไฟฟาของเคร่ืองกําเนิดไฟฟานํารองท่ีเกิดบนออสซิลโลแกรมกับมุมเฟสแรงดันไฟฟาของเคร่ืองกําเนิด

ไฟฟาทดสอบกอน แลวจึงเปรียบเทียบมุมเฟสกระแสไฟฟาของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาทดสอบตอไป 

ความแตกตางระหวางมุมเฟสของแรงดันไฟฟาของเคร่ืองกําเนิดไฟฟานํารองกับแรงดันไฟฟาของเคร่ืองกําเนิด

ไฟฟาทดสอบ ในดานหนึ่ง และแรงดันไฟฟาของเคร่ืองกําเนิดไฟฟานํารอง และกระแสไฟฟาของเคร่ืองกําเนิด



มอก.2425-2552 

 - 105 - 

ไฟฟาทดสอบ  ในอีกดานหนึ่ง สามารถใหคามุมเฟสระหวางแรงดันไฟฟา และกระแสไฟฟาของเคร่ืองกําเนิด

ไฟฟาทดสอบ จากนั้นสามารถหาตัวประกอบกําลัง 
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   ภาคผนวก ช. 
(ขอแนะนํา) 
สัญลักษณ 

                                                      (ขอ 3.) 

กระแสไฟฟาท่ีกําหนด In 

กระแสเหลือ IΔ 

กระแสเหลือใชทํางานที่กําหนด IΔn 

กระแสเหลือท่ีไมทํางานท่ีกําหนด IΔno 

แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด Un 

แรงดันไฟฟาทํางานท่ีกําหนด Ue 

แรงดันไฟฟาฉนวนท่ีกําหนด Ui 

วิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสไฟฟาท่ีกําหนด Im 

วิสัยสามารถการตอและการตัดกระแสเหลือท่ีกําหนด IΔm 
กระแสไฟฟาลดัวงจรแบบมีเง่ือนไขท่ีกําหนด Inc 

กระแสไฟฟาเหลือลัดวงจรแบบมีเง่ือนไขท่ีกําหนด IΔc 

คาจํากัดของแรงดันไฟฟาของแหลงจาย ท่ีทําให  
RCCB ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกบัแรงดันไฟฟาของแหลงจาย         Ux 
 ยังคงสามารถทํางานได                   
คาจํากัดของแรงดันไฟฟาของแหลงจาย ท่ีทําให RCCB        Uy 
ท่ีมีการหนาท่ีข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย ซึ่งต่ํากวาคานี้จะเปด              
วงจรอัตโนมัต ิ                                                                                 
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 ภาคผนวก ซ. 
(ขอแนะนํา) 

ตัวอยางการออกแบบข้ัวตอสาย 
(ขอ 8.1.5.2) 

ภาคผนวกนี้แสดงตัวอยางการออกแบบข้ัวตอสาย ท่ีสําหรับสอดใสตัวนําตองมีเสนผานศูนยกลางท่ีเหมาะสม

สําหรับรองรับตัวนําตันแข็ง และมีพ้ืนที่หนาตัดท่ีเหมาะสมสําหรับรองรับตัวนําตีเกลียวแข็ง (ดูขอ 8.1.5) 

 

 
 

 

 

สวนของข้ัวตอสายที่มีรเูกลียวและสวนของข้ัวตอสายทีเ่ปนหมุดเกลียวหนีบยึดตัวนํา 

อาจเปนสวนแยกกัน เชน ข้ัวตอสายที่มีปลอกยึด 

รูปท่ี ซ.1  ตัวอยางของข้ัวตอสายแทงเกลียว 

(ขอ 3.6.4 และขอ 3.6.5) 

ขั้วตอสายชนิดไมมีแผนกด ขั้วตอสายชนิดมีแผนกด 

ขั้วตอสายมีปลอกยึด
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ขั้วตอสายแกนเกลียว 

A สวนอยูกับท่ี 
B แหวนรองหรือแผนหนีบยึด 
C อุปกรณปองกันการถางออก 
D ชองสอดตัวนํา 

E แกนเกลียว 

สวนที่ยึดตัวนําใหอยูในตําแหนง อาจทําจากวัสดุฉนวนถาแรงกดยึดตัวนําไมตองสงผานวัสดุฉนวนน้ัน 

รูปท่ี ซ.2  ตัวอยางของข้ัวตอสายหัวหมุดเกลียวและข้ัวตอสายแกนเกลียว 

(ขอ 3.6.4) 

หมุดเกลียวท่ีไมตองใช 

แหวนรองหรือแผนหนีบยึด 

หมุดเกลียวท่ืใชแหวนรอง แผนหนีบยึด 

หรืออุปกรณปองกันการถางออก 

เผ่ือเลือก 

ขั้วตอสายหัวหมุด

เกลียว 

เผ่ือเลือก 

เผ่ือเลือก 

เผ่ือเลือก 

เผ่ือเลือก เผ่ือเลือก 
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(ขอ 3.6.6) 

 
 

สําหรับข้ัวตอสายแบบนี้ ตองจัดเตรียมแหวนรองแบบสปริง หรืออุปกรณล็อกอ่ืนท่ีใหประสิทธิผลเทียบเทากัน และ

ผิวหนาบริเวณพื้นท่ีหนีบยึดตองเรียบ 
สําหรับบริภัณฑบางประเภท ยอมใหใชขั้วตอหูสายขนาดเล็กกวาท่ีกําหนดได 

รูปท่ี ซ.4  ตัวอยางของข้ัวตอหูสาย 
(ขอ 3.6.7)

A แผนรูปอาน 

B สวนอยูกับท่ี 

C แกนเกลียว 

D ชองสอดตัวนํา 

ผิวหนาท้ังสองดานของแผนรูปอาน อาจมีรูปรางท่ีแตกตางกันเพ่ือใหเขากับ 

ตัวนําท่ีมีพ้ืนท่ีหนาตัดเล็กสุดหรือใหญสุดไดโดยการกลับหนาแผนรูปอาน 
ขั้วตอสาย อาจมีหมุดเกลียวหรือแกนเกลียวมากกวา 2 ตัวได 

รูปท่ี ซ.3  ตัวอยางของข้ัวตอรูปอาน 

 

A อุปกรณล็อก 

B หูสายหรือแทงตัวนํา 
E สวนอยูกับท่ี 

F แกนเกลียว 
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ภาคผนวก ฌ. 
(ขอแนะนํา) 

โปรแกรมการทดสอบติดตามผลสําหรับ RCCB 

ฌ.1 ท่ัวไป 
เพ่ือเปนการรับประกันวามีการรักษาระดบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ผูทําตองจดัทําวิธีการตรวจสอบตดิตาม

ผลไวในกระบวนการผลิตดวย 

ภาคผนวกนี้แสดงตัวอยางวิธีการตดิตามผลสําหรับการผลิต RCCB  

ผูทําอาจจะใชเปนแนวทางสําหรับนําไปดัดแปลงวิธีการเฉพาะและองคกรท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาระดบั

คุณภาพของผลิตภัณฑท่ีตองการ 

ขอกําหนดพิเศษสําหรับการติดตามผลการจําหนายและการตดิตามผลการผลิต อาจใชเพ่ือการรับประกัน

คุณภาพของผลิตภัณฑเก่ียวกับการทํางานของอุปกรณตัดวงจรเม่ือมีกระแสเหลืออยางปลอดภัย 

ฌ.2 โปรแกรมการทดสอบติดตามผล 
โปรแกรมการทดสอบติดตามผล ครอบคลุมอนุกรมของการทดสอบ 2 ชุด 

ฌ.2.1 โปรแกรมการทดสอบติดตามผลรายไตรมาส 

ดูตาราง ฌ.1 ลําดบัการทดสอบ Q 

ฌ.2.2 โปรแกรมการทดสอบติดตามผลประจําป 

ดูตารางท่ี ฌ.1 ลําดบัการทดสอบ Y1 ถึง Y3 

หมายเหต ุ การทดสอบติดตามผลประจําป อาจทํารวมกับการทดสอบติดตามผลรายไตรมาส 

ตารางที่ ฌ.1  ลําดบัการทดสอบระหวางการตรวจสอบตดิตามผล 

(ขอ ฌ.2.1 และขอ ฌ.2.2) 
ลําดับ

การ

ทดสอบ 

ขอ การทดสอบ ขอแนะนํา 

Q 

9.16 

 

9.9.2.1 
 

9.9.2.3 
 

9.20 

อุปกรณทดสอบ 

 

คุณลักษณะเฉพาะการทาํงานเมื่อมีกระแส

เหลือ 

คุณลักษณะเฉพาะการทาํงานเมื่อมีกระแส

เหลือ 

ความทนของฉนวนตอแรงดันไฟฟาอิมพัลส 

ขอ ข) และ ค) เทานั้น  ยกเวน

กรณีการทวนสอบแอมแปร-รอบ 

ของวงจรทดสอบ 

 

 

ใหทดสอบระหวางแตละข้ัว

หมุนเวียนกันไปดวย 
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ตารางที่ ฌ.1  ลําดบัการทดสอบระหวางการตรวจสอบตดิตามผล 

(ขอ ฌ.2.1 และขอ ฌ.2.2) 
 

 

 

 

 

 

 
 

ฌ.2.3 วิธีชักตัวอยาง 

ฌ.2.3.1 โปรแกรมการทดสอบรายไตรมาส 

สําหรับจุดประสงคของโปรแกรมการทดสอบรายไตรมาส ใหใชระดบัการตรวจสอบดังตอไปนี ้

− การตรวจสอบแบบปกต ิ

− การตรวจสอบแบบเขมงวด 

สําหรับการตรวจสอบตดิตามผลคร้ังแรก ใหใชการตรวจสอบแบบปกต ิ

สําหรับการตรวจสอบท่ีตอเนื่อง จะใชการตรวจสอบแบบปกติ หรือแบบเขมงวด หรือการหยุดการ

ผลิต ใหพิจารณาจากผลการทดสอบท่ีดําเนินการอยู 

ใหใชหลักเกณฑตอไปนีใ้นการปรับการตรวจสอบจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง 

− คงไวท่ีระดบัการตรวจสอบแบบปกต ิ

เม่ือใชการตรวจสอบแบบปกติ ใหคงระดับการตรวจสอบไวท่ีระดับปกติถาตัวอยางท้ังหมด

จํานวน 6 ตัวอยาง เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดในลําดบัการทดสอบ (ดตูารางที ่ฌ.2 ลําดบั Q)  

ถาตัวอยางจาํนวน 5 ตัวอยาง เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ใหตรวจสอบคร้ังตอไป 1 เดือน

ภายหลังจากการตรวจสอบครั้งกอนดวยจํานวนตัวอยางท่ีเทากันและลําดับการทดสอบเดียวกัน 

− ปรับการตรวจสอบแบบปกตเิปนแบบเขมงวด 

เม่ือใชการตรวจสอบแบบปกติ  ถามีตัวอยางจํานวน 4 ตัวอยางเทานั้นท่ีเปนไปตามเกณฑท่ี

กําหนด ใหปรับระดบัการตรวจสอบเปนแบบเขมงวด 

− ปรับการตรวจสอบแบบปกตเิปนใหหยุดการผลิต 

เม่ือใชการตรวจสอบแบบปกติ และมีตัวอยางจํานวนนอยกวา 4 ตัวอยาง ท่ีเปนไปตามเกณฑท่ี

กําหนด  ตองหยุดการผลิตและใหมีการดาํเนินการปรับปรุงคุณภาพ 

− ปรับการตรวจสอบแบบเขมงวดเปนแบบปกต ิ

เม่ือใชการตรวจสอบแบบเขมงวด  ถามีตัวอยางจํานวนไมนอยกวา 12 ตัวอยาง เปนไปตาม

เกณฑท่ีกําหนด (ดูตารางท่ี ฌ.2) ใหปรับระดับการตรวจสอบเปนแบบปกต ิ

− คงไวท่ีระดบัการตรวจสอบแบบเขมงวด 

Y1 

 

9.9.4 

 

9.7 

9.10 

คุณลักษณะเฉพาะการทาํงานเมื่อมีกระแส

เหลือ 

การทดสอบสมบัติไดอิเล็กทรกิ 

ความทนทานการใชงานทางกลและทางไฟฟา 

 

Y2 9.22.1 ความเชื่อถือได (ความทนสภาพอากาศ)  

Y3 9.23 ความทนตอการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน  
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เม่ืออยูในระดบัการตรวจสอบแบบเขมงวด ถามีตัวอยางจํานวน 10 หรือ 11 ตัวอยางเทานั้น ท่ี

เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดตามลําดบัการทดสอบ ใหคงระดับการตรวจสอบแบบเขมงวด และ

ใหตรวจสอบคร้ังตอไป 1 เดือนภายหลังจากการตรวจสอบคร้ังกอนดวยจํานวนตัวอยางท่ีเทากัน

และลําดับการทดสอบเดียวกัน 

− ปรับการตรวจสอบแบบเขมงวดเปนใหหยุดการผลิต 

ในกรณีท่ีการตรวจสอบท้ัง 4 คร้ังติดตอกันยังคงเปนการตรวจสอบแบบเขมงวด หรือมีตัวอยาง

จํานวนนอยกวา 10 ตวัอยางท่ีเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ตองหยุดการผลิตและใหมีการ

ดําเนนิการปรับปรุงคุณภาพ 

− เร่ิมการผลิตใหม 

การผลิตสามารถเร่ิมตนใหมไดหลังจากมีการยืนยันการแกไขท่ีเหมาะสม การเร่ิมการผลิตใหม

ใหอยูภายใตภาวะการตรวจสอบแบบเขมงวด 

ฌ.2.3.2 โปรแกรมการทดสอบประจาํป 

จุดประสงคของโปรแกรมการทดสอบประจําป ใหใชระดบัการตรวจสอบดังตอไปนี ้

− การตรวจสอบแบบปกต ิ

− การตรวจสอบแบบเขมงวด 

สําหรับการตรวจสอบตดิตามผลคร้ังแรก ใหใชการตรวจสอบแบบปกติ  

สําหรับการตรวจสอบท่ีตอเนื่อง จะใชการตรวจสอบแบบปกติ หรือแบบเขมงวด หรือการหยุดการ

ผลิต ใหพิจารณาจากผลการทดสอบท่ีดําเนินการอยู 

ใหใชหลักเกณฑตอไปนีใ้นการปรับการตรวจสอบจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง 

− คงไวท่ีระดบัการตรวจสอบแบบปกต ิ

เม่ือใชการตรวจสอบแบบปกติ ถาตัวอยางทั้งหมดเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดในลําดับการ

ทดสอบ ใหคงระดับการตรวจสอบไวท่ีระดับปกต ิถามีตัวอยางจํานวน 2 ตัวอยาง เปนไปตาม

เกณฑท่ีกําหนดในลําดับการทดสอบ Y1 และไมมีตัวอยางท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดใน

ลําดบัการทดสอบ Y2 และ Y3 ใหตรวจสอบคร้ังตอไป 3 เดือนภายหลังจากการตรวจสอบคร้ัง

กอนดวยจํานวนตัวอยางท่ีเทากันและลําดบัการทดสอบเดียวกัน 

− ปรับการตรวจสอบแบบปกตเิปนแบบเขมงวด 

เม่ือใชการตรวจสอบแบบปกติ ใหเปล่ียนระดับการตรวจสอบเปนแบบเขมงวด เม่ือ 

• มีเพียง 1 ตัวอยางเทานั้นท่ีเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดในลําดบัการทดสอบ Y1 หรือ 

• มีตัวอยางท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดในลําดบัการทดสอบ Y2 หรือ Y3 

ตองตรวจสอบคร้ังตอไปภายใน 3 เดือนหลังจากการตรวจสอบครั้งกอนท่ีระดับการตรวจสอบ

แบบเขมงวดสําหรับลําดับการทดสอบใดๆ ท่ีมีตัวอยางท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด และท่ี

ระดับแบบปกติสําหรับลําดบัการทดสอบอื่น 

− ปรับการตรวจสอบแบบปกตเิปนใหหยุดการผลิต 
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เม่ือใชการตรวจสอบแบบปกติ และไมมีตัวอยางที่เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดในลําดับการ

ทดสอบ Y1  หรือมีตัวอยางจํานวนมากกวา 1 ตัวอยางท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดในลาํดับ

การทดสอบ Y2 หรือ Y3  ตองหยุดการผลิตและใหมีการดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ 

− ปรับการตรวจสอบแบบเขมงวดเปนแบบปกต ิ

เม่ือใชการตรวจสอบแบบเขมงวด ใหเปล่ียนระดับการตรวจสอบเปนแบบปกต ิเม่ือ 

• มีตัวอยางไมนอยกวา 5 ตัวอยาง เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดในลําดบัการทดสอบ Y1 และ 

• ไมมีตัวอยางท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดในลาํดับการทดสอบ Y2 หรือ Y3 

− คงไวท่ีระดบัการตรวจสอบแบบเขมงวด 

เม่ืออยูในระดบัการตรวจสอบแบบเขมงวด ถามีตัวอยางจํานวน 4 ตัวอยางเทานั้น ท่ีเปนไปตาม

เกณฑท่ีกําหนดในลําดับการทดสอบ Y1 และไมมีตัวอยางท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดใน

ลําดบัการทดสอบ Y2 หรือ Y3 ใหคงระดับการตรวจสอบแบบเขมงวด และใหมีการตรวจสอบ

ติดตามผลคร้ังตอไป 3 เดือนภายหลังจากการตรวจสอบครั้งกอนดวยจํานวนตัวอยางท่ีเทากัน

และลําดับการทดสอบเดียวกัน 

− ปรับการตรวจสอบแบบเขมงวดเปนใหหยุดการผลิต 

ในกรณีท่ีการตรวจสอบท้ัง 4 คร้ังติดตอกันยังคงเปนการตรวจสอบแบบเขมงวด หรือเกิดขอผิด

พรองขอใดขอหนึ่งระหวางการตรวจสอบประจําป ดังนี ้

•  มีตัวอยางจํานวนนอยกวา 4 ตัวอยาง เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดในลาํดบัการทดสอบ Y1  

• มีตัวอยางจํานวนมากกวา 1 ตัวอยางท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดในลําดับการทดสอบ 

Y2 หรือ Y3 

ตองหยุดการผลิตและใหมีการดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ 

− เร่ิมการผลิตใหม 

การผลิตสามารถเร่ิมตนใหมไดหลังจากมีการยืนยันการแกไขท่ีเหมาะสม การเร่ิมการผลิตใหม

ใหอยูภายใตภาวะการตรวจสอบแบบเขมงวด 

ฌ.2.4 จํานวนตัวอยางท่ีใชทดสอบ 

จํานวนตัวอยางสําหรับแตละระดับการตรวจสอบ ใหเปนไปตามตารางที่ ฌ.2  

ตารางที่ ฌ.2  จํานวนตัวอยางท่ีใชทดสอบ 

ลําดับการทดสอบ 
จํานวนตัวอยางสําหรับการตรวจสอบ

แบบปกติ 

จํานวนตัวอยางสําหรับการตรวจสอบ

แบบเขมงวด 

Q 6 13 

Y1, Y2, Y3 3  สําหรับแตละลําดับการทดสอบ 6  สําหรับแตละลําดับการทดสอบ 

แตละอนุกรมของ RCCB มีพ้ืนฐานการออกแบบเดียวกัน ใหใชตัวอยางเพียงชุดตัวอยางเดียวสําหรับ

การทดสอบโดยไมคาํนึงถึงพิกัด 
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สําหรับจุดประสงคของโปรแกรมการทดสอบตดิตามผล ใหพิจารณาวา RCCB มีพ้ืนฐานการออกแบบ

เดียวกัน  ถามีประเภทตามทีกํ่าหนดในขอ 4.1 เหมือนกัน และ 

− อุปกรณบังคับกลไกเนื่องจากกระแสเหลือ มีกลไกทริปเหมือนกันและมีรีเลยหรือโซลีนอยดเหมือนกัน ยกเวน

สําหรับ 

•  จํานวนรอบ และพ้ืนท่ีหนาตดัของขดลวด 
•  ขนาดและวัสดุของแกนเหล็กของหมอแปลงไฟฟาผลตาง 

•  กระแสเหลือท่ีกําหนด  และ 

− ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส (ถามี) มีการออกแบบเหมือนกันและใชสวนประกอบเหมือนกัน ยกเวนสําหรับการ

แปรผันเพ่ือใหได IΔnท่ีแตกตางกัน 

 



มอก.2425-2552 

 - 115 - 

 

    ภาคผนวก ฒ. 
(ขอแนะนํา) 

SCPDs สําหรับการทดสอบการลัดวงจร 
ฒ.0 บทนํา 
 สําหรับทวนสอบคาต่าํสุดของ  I

2
t และ I

p ท่ี RCCB สามารถทนไดตามท่ีกําหนดในตารางที่ 15 ซึง่ตอง

ทดสอบการลัดวงจร การทดสอบการลัดวงจรกระทําโดย ใชฟวสหรือลวดเงินท่ีใชเคร่ืองทดสอบตามรูปท่ี 

10 หรือโดยใชวิธีทดสอบอ่ืนท่ีใหคา I
2
t และ I

p
 ตามท่ีตองการ 

ฒ.1 ลวดเงิน 

 เพ่ือทวนสอบคาต่าํสุดของ  I
2
t และ I

p ท่ี RCCB สามารถทนได เพ่ือใหไดผลทดสอบท่ีทําซ้าํได ถามี SCPD 

ใหใชลวดเงินทดสอบตามรูปท่ี 10 ถามี 
 ใชลวดเงินท่ีมีความบริสุทธิอ์ยางนอยรอยละ 99.9 ตามตารางท่ี ฒ.1 ซึ่งกําหนดเสนผานศูนยกลางตาม

กระแสไฟฟาท่ีกําหนด I
n 
และกระแสไฟฟาลัดวงจร  I

nc
 และ IΔc   

 

ตารางที่ ฒ.1 เสนผานศูนยกลางเปนฟงชันของกระแสไฟฟาท่ีกําหนดและกระแสไฟฟาลัดวงจร 

(ขอ ฒ.1) 
 

In 

A 

 ≤ 16 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 32 ≤ 40 ≤ 63 ≤ 80 ≤ 100 ≤ 125 

Inc 

และ 

IΔc 

เสนผานศูนยกลางของลวดเงิน * mm 

500 0.30 0.35 0.35 0.35      

1000 0.30 0.35 0.40 0.50      

1500 0.35 0.40 0.45 0.50 0.65 0.85    

3000 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.80 0.95 1.05 1.15 

4500 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.80 0.90 1.05 1.15 

6000 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.75 0.90 0.95 1.00 

10000 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.85 0.90 0.95 

* คาเสนผานศูนยกลางของเสนลวดเปนคาสําคญัท่ีมีพ้ืนฐานมาจากคากระแสไฟฟาคายอด (I
p
)  

(ดูตารางท่ี 15) 

 

ใหใสลวดเงินในตาํแหนงท่ีเหมาะสมของเครื่องทดสอบตามรูปท่ี 10 โดยขึงตึงในแนวราบ ใหเปล่ียนลวดเงิน

ภายหลังการทดสอบแตละคร้ัง 
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ฒ.2 ฟวส 

 เพ่ือจุดประสงคในการทวนสอบคาต่าํสุดของ I
2
t และ I

p
  ท่ี RCCB สามารถทนไดตามท่ีกําหนด 

เพ่ือใหไดผลทดสอบท่ีทําซ้ําได ถามี SCPD ใหใชฟวสท่ีสมนัยกันแทน 

พิกัดฟวส ตองไมต่ํากวาพิกัดของ RCCB  พิกัดฟวสท่ีสูงกวาของฟวสอาจใชไดเพ่ือใหไดคา I
2
t และ I

p  
ตามตารางท่ี 15 
คาระหวางกลางอาจทาํไดโดยตอเพ่ิมฟวสแบบขนาน 

ฒ.3 วิธีอ่ืน 

 อาจใชวิธีอ่ืนแตตองใหไดคาในตารางท่ี 15 
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                                                ภาคผนวก ณ. 

 (ขอกําหนด) 
การทดสอบลวดรุงแสง (glow-wire test) 

    (ขอ  9.14) 

ลวดรุงแสงประกอบดวยลวดนิเกิล/โครเม่ียม และเทอรโมคัปเปล ชนิด K ซึ่งมีมิติตามที่กําหนด  ดังแสดงในรูป 

 

มิติเปนมิลลิเมตร 

1.  ลวดรุงแสงเชื่อมติดแนนท่ี 3 

 2.  เทอรโมคัลเปล 

 3.  แทงจับยึด 
รูปท่ี ณ.1  มิตขิองลวดรุงแสง 

      (ขอ 9.14) 

นําช้ินทดสอบไปทดสอบ  โดยใชเคร่ืองทดสอบลวดรุงแสงซึ่งทําใหรอนดวยไฟฟาในลวดรุงแสง   
ยึดช้ินทดสอบเขากับท่ีจับยึดของเคร่ืองทดสอบลวดรุงแสงตรงตําแหนงท่ีตองการทดสอบ  ทําใหลวดรุงแสงรอน

ถึงอุณหภูมิท่ีกําหนดและคงคาอุณหภูมินั้นไวเปนเวลาอยางนอย 60 วินาที  โดยยอมใหอุณหภูมิเปล่ียนแปลงได

ไมเกิน 10 องศาเซลเซียส  จี้ลวดรุงแสงใหสัมผัสกับช้ินทดสอบในแนวระดับดวยแรง 0.8 นิวตัน ถึง 1.2 นิวตัน  

และลวดรุงแสงสามารถเคล่ือนท่ีเขาไปในช้ินทดสอบในแนวระดับไมเกิน 7 มิลลิเมตร  และช้ินทดสอบตอง

สัมผัสกับลวดรุงแสงเปนเวลา 30 วินาที ± 1 วินาที 

ต่ําสุด 
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เปลวไฟซึ่งลุกไหมบนช้ินทดสอบตองดับเองภายใน 30 วินาที  หลังจากเอาลวดรุงแสงออกจากช้ินทดสอบ  และ

สารที่หยดจากช้ินทดสอบเมื่อถูกความรอนตองไมทําใหไมอัด(ไมอัดหนาประมาณ 10 มิลลิเมตร)  ท่ีคลุมดวย
กระดาษทิชชู (tissue paper)  ใตช้ินทดสอบลงมา 200 มิลลิเมตร ± 5 มิลลิเมตร ติดไฟได 
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ภาคผนวก ด. 
(ขอกําหนด) 

ตูทดสอบ-คุณลักษณะการสราง 
(ขอ 9.22.1.1) 

ด.1 อุณหภูมิอาจแปรผันเปนวัฐจักรระหวาง (25±3) เคลวิน และกําหนดขอบเขตอุณหภมิูท่ีเหมาะสมดานบน
ดวยเกณฑความคลาดเคล่ือนและอตัราการเปล่ียนแปลงตามที่กําหนด 

เกณฑความคลาดเคล่ือนของอุณหภูมิท้ังหมดตองอยูในเกณฑ ± 3 เคลวิน มีเจตนาเพ่ือรวมความ

ผิดพลาดในการวัด การเปลี่ยนแปลงอยางชาของอุณหภูมิ และการแปรผันของของอุณหภมิท่ีเกิดจาก

พ้ืนท่ีทํางาน 

ด.2  ความช้ืนสัมพัทธในพ้ืนท่ีทํางาน สามารถคงอยูในขีดจาํกัดท่ีใหไวในขอ 9.22.1.3   

ด.3 ตองระมัดระวังเพ่ือใหม่ันใจวาภาวะตางๆในพื้นท่ีทํางานมีความม่ันคงและสมํ่าเสมอ และคลายกันกับ

สถานท่ีใกลเคียงท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ในท่ีท่ีอุปกรณรับรูความช้ืนและอุณหภูมิท่ีติดตั้ง  

ด.4  ช้ินตัวอยางภายใตภาวะทดสอบตองไมไดรับผลจากการแผรังสีความรอนจากการปรับภาวะในหองทดสอบ 

ด.5  น้ําท่ีใชในการรักษาความช้ืนในหองทดสอบตองมีความตานทานจําเพาะไมต่าํกวา 500  เมกกะโอหม-

เมตร 

ตองสามารถระบายน้ําท่ีกล่ันตัวจากหองทดสอบและตองไมนํามาใชใหม นอกเสียจากวามีการทําให

บริสุทธิ์กอน 

ด.6 มิต ิคุณสมบัติและ/หรือการโหลดทางไฟฟาตองไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคญักับภาวะในหองทดสอบ 
 

 

 

 
 

 


