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คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 79 

มาตรฐานเตาเสียบและเตารับไฟฟา 

 ประธานกรรมการ 

นายสุกิจ  เกียรติบุญศรี การไฟฟานครหลวง 

 กรรมการ 

นายวีระพันธ รงัสีวิจิตรประภา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
นายอนวุัฒน จางวนิชเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

นายสุขชัย ชีรนรวนิชย การไฟฟาสวนภูมิภาค 

นายพงศพฒัน  พันธุเพียร สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
นายชายชาญ โพธิสาร สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาเคร่ืองกลและไฟฟาไทย 
นายโสภณ สิกขโกศล วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
นายประวิทย  ฮวดสุนทร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

นายไกรธีระ  กิตติศรีไสว บริษัท ฟาใส สหกิจ จํากัด 
นายนวเทพ  ชนาพรรณ บริษัท ชนพรการไฟฟา จํากดั 

นายนาวิน  จันทรแกว บริษัท พานาโซนิค อิเล็คทริค เวิรคส (อยุธยา) จํากัด 

 กรรมการและเลขานุการ 

นายสุรยุทธ  บุญมาทัต สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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ชุดสายพวงเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีการใชงานกันอยางแพรหลาย หากคุณภาพไมดีพออาจกอใหเกิด
อันตรายตอผูใช จึงกําหนด มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงาน
ท่ัวไปที่มีจุดประสงคคลายกัน : ชุดสายพวง ข้ึน 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดข้ึนโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 

IEC 60884-2-7(2011-02)   Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2-7 : 
Particular requirements for cord extension sets 

IEC 60934 : 2007-01 Circuit-breakers for equipment (CBE) 

SABS 1661: 2002   Safety of cord sets and cord extension sets 

AS/NZS 3100 : 2002   Approval and test specification-General requirements for electrical 
equipment 

AS/NZS  3105 : 2002   Approval and test specification-Electrical portable outlet devices 

มอก.166-2549 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในท่ีอยูอาศัย
และงานท่ัวไปที่มีจุดประสงคคลายกัน : เตาเสียบและเตารับท่ีมีแรงดันไฟฟา
ท่ีกําหนดไมเกิน 250 โวลต 

มอก.2162-2547 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในท่ีอยูอาศัย
และงานท่ัวไปที่มีจุดประสงคคลายกัน : ขอกําหนดท่ัวไป 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที ่4473 ( พ.ศ. 2555 ) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 

เรื่อง  กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

เต้าเสียบและเต้ารับสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงคค์ล้ายกัน : ชุดสายพ่วง 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 
2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสยีบและ
เต้ารับสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง มาตรฐานเลขที่ มอก. 2432-2555 ไว้ 
ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศน้ี 

  ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555 

   พงษ์สวัสด์ิ  สวัสดิวัตน์ 

     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 



 v



มอก.2432-2555 

- 1 - 
 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่อยูอาศัย 
และงานทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกัน : ชุดสายพวง 

1.  ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมชุดสายพวง ชนิดเปล่ียนสายไดหรือเปล่ียนสายไมได ซ่ึงใช
สําหรับไฟฟากระแสสลับท่ีมีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดเกิน 50 โวลตแตไมเกิน 440 โวลต และมีกระแสไฟฟาท่ี
กําหนดไมเกิน 16 แอมแปร โดยมีเจตนาใหใชในท่ีอยูอาศัยและงานท่ัวไปที่มีจุดประสงคคลายกัน ภายในหรือ
ภายนอกอาคาร 

 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึงชุดสายพวงท่ีมีอุปกรณสําหรับมวนสายกลับอัตโนมัติ 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ยังครอบคลุมถึงลอมวนสาย (cable reel) ท่ีมีเจตนาไปใชเปนชุดสายพวง 

การทดสอบและคุณลักษณะท่ีตองการของลอมวนสายน้ีตองทําใหไดครบตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ  

 

ตัวอยางลอมวนสายท่ีมีอุปกรณปองกันกระแสเกนิ 

 ชุดสายพวงควรเหมาะสําหรับการใชงานท่ีอุณหภูมิโดยรอบตามปกติไมเกิน 40 องศาเซลเซียส แตอุณหภูมิ
เฉล่ียในคาบ 24 ช่ัวโมงไมเกิน 35 องศาเซลเซียสและมีขีดจํากัดลางของอุณหภูมิของอากาศโดยรอบ - 5 องศา
เซลเซียส 

2.  เอกสารอางอิง 

วาง 

3.  บทนิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ 3. ของ มอก.2162 
ยกเวนขอตอไปนี้ 
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แทนขอความในหมายเหตุ 3 : 
หมายเหตุ 3 คําวา “เตาไฟฟาหยิบยกได (portable accessory)” ครอบคลุม  “เตาเสียบ เตารับหยิบยกได และชุดสายพวง (plug, 

portable socket-outlet and cord extension set)” ตัวอยางของการใชเตาไฟฟาแสดงในรูปที่ 1ก ของ มอก.2162  

3.12   ชุดสายพวง 
  เพิ่มหมายเหตุ : 
 หมายเหตุ คําวา “เตารับ” ครอบคลุมเตารับที่มีสวนประกอบตางๆ เชน สวิตช ฯลฯ (ดูขอ 14.22 ดวย) 

เพิ่มบทนิยามตอไปนี ้

3.12.101 ชุดสายพวงเปล่ียนสายได (rewirable cord extension set) หมายถึง ชุดสายพวงท่ีสรางใหสามารถเปล่ียน
ทดแทนเตาไฟฟาใดๆหรือสายไฟฟาออนดวยการใชเคร่ืองมือท่ัวไป 

3.12.102 ชุดสายพวงเปล่ียนสายไมได (non-rewirable cord extension set) หมายถึง ชุดสายพวงท่ีสรางเปนหนวย
สมบูรณ โดยประกอบดวยสายไฟฟาออน เตาเสียบและเตารับหลังจากทําการตอสายและประกอบโดย
ผูทํา การถอดประกอบชุดสายพวงเปล่ียนสายไมได ทําใหชุดสายพวงไมสามารถใชงานตอไปไดอยาง
ถาวร 

3.12.1001 ลอมวนสาย (cable reel) หมายถึง อุปกรณท่ีประกอบดวยสายไฟฟาออนมวนติดอยูกับลอหรือส่ิงท่ี
คลายกันท่ีใชเก็บสายไฟฟาออน ท้ังนี้ เตาเสียบและเตารับท่ีมีการติดต้ังบนลอมวนสายใหถือวาเปนสวน
หนึ่งของลอมวนสายดวย 

3.12.1002 กระแสไฟฟาลัดวงจรแบบมีเง่ือนไขท่ีกําหนด (rated conditional short-circuit current, Inc)  หมายถึง 

คากระแสคาดหวังแจงโดยผูทําซ่ึงบริภัณฑท่ีมีการปองกันโดยอุปกรณปองกันการลัดวงจรซ่ึงระบุโดย
ผูทํา สามารถทนไดอยางเปนท่ีนาพอใจสําหรับเวลาการทํางานท้ังหมด ภายใตภาวะทดสอบใน
มาตรฐานผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ 

3.12.1003 วิสัยสามารถ (ตอและตัด) กระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด (rated short circuit  (making and breaking) 

capacity, Icn) หมายถึง องคประกอบไฟฟากระแสสลับของกระแสไฟฟาคาดหวังซ่ึงแสดงเปนคาราก

กําลังสองเฉล่ีย ท่ีออกแบบเครื่องตัดวงจรไฟฟา ใหตอวงจร ใหนํากระแสไฟฟา ในชวงเวลาการเปด
วงจร และใหตัดวงจรภายใตภาวะท่ีกําหนด 

4.  คุณลักษณะท่ีตองการท่ัวไป 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 4. ของ มอก.2162   ยกเวนขอตอไปนี้ 

เพิ่มเติมขอความตอไปนี้ท่ีทายขอ : 

สวนประกอบ (เตาเสียบ เตารับ และสายไฟฟาออน) ของชุดสายพวง ตองเปนไปตามและตองผานการทวนสอบ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของสําหรับสวนประกอบนั้นอยางสมบูรณ 
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ในกรณีท่ีไมสามารถแยกเตารับของชุดสายพวงออกเปนเตารับแตละตัวได การทดสอบใหเปนไปตามการทดสอบ
เตารับหยิบยกไดตาม มอก.2162 

5.  ขอสังเกตท่ัวไปสําหรับการทดสอบ 

แทนขอกําหนดในขอ 5. ของ มอก.2162  และใหใชขอตอไปนี้ : 

5.1 การทดสอบตองกระทําเพื่อตรวจพิสูจนวาเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

ไมตองมีขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับสวนประกอบ (เตาเสียบ เตารับ และสายไฟฟาออน) และไมตองทําการ
ทดสอบซํ้าในสวนท่ีเกี่ยวเนื่อง 

 ใหทําการทดสอบดังนี ้

 - การทดสอบเฉพาะแบบ ตองทํากับส่ิงตัวอยางทดสอบท่ีเปนตัวแทนของแตละชุดประกอบ 

 - การทดสอบประจํา ตองกระทํากับแตละชุดประกอบท่ีผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

 ขอยอย 5.2 ถึงขอ 5.5 ใชสําหรับการทดสอบเฉพาะแบบและขอยอย 5.6 สําหรับการทดสอบประจํา 

5.2 ใหทดสอบส่ิงตัวอยางตามสภาพท่ีไดรับในภาวะการใชงานตามปกติ 

5.3 หากมิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ใหทดสอบตามลําดับขอ  โดยมีอุณหภูมิโดยรอบอยูระหวาง 15 องศาเซลเซียสถึง 
35 องศาเซลเซียส 

 ในกรณีท่ีมีขอสงสัย ใหทดสอบท่ีอุณหภูมิโดยรอบ 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส 

5.4 ในการทดสอบทุกขอท่ีเกี่ยวเน่ือง ใหทดสอบส่ิงตัวอยางชุดสายพวง 3 ชุด  

5.5 ส่ิงตัวอยางท่ีสงมาตองทดสอบทุกขอท่ีเกี่ยวเน่ือง และถาผลการทดสอบเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดทุกขอ ให
ถือวาชุดสายพวงเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

ถาในการทดสอบขอใดขอหนึ่งมีตัวอยาง 1 ชุด ไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด เนื่องจากความผิดพรองใน
กระบวนการผลิต ใหใชส่ิงตัวอยางอีก 3 ชุด ทดสอบซํ้าตามขอนั้นและตามขอกอนหนาขอใดๆ ท่ีอาจมีผล
เกี่ยวเน่ืองตอการทดสอบขอนั้น และใหทดสอบขอถัดมาเรียงตามลําดับดวย ส่ิงตัวอยางท้ัง 3 ชุด ตองเปนไป
ตามคุณลักษณะท่ีตองการของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

หมายเหตุ ใหเก็บสิ่งตัวอยางไวกอน 3 ชุด พรอมกับสิ่งตัวอยางที่ระบุไวในขอ 5.4 เพ่ือเผ่ือไวในกรณีที่มีตัวอยางชุดสายพวง 1 
ชุดไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด หนวยงานทดสอบก็จะสามารถทดสอบตอไดโดยไมตองเรียกสิ่งตัวอยางเพ่ิมเติม
อีก 

5.6 การทดสอบประจํา ใหเปนไปตามท่ีระบุไวในภาคผนวก ก. 
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6.  พิกัด 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 6. ของ มอก.2162  ยกเวนขอตอไปนี้ 

แทนขอความในขอ 6.2 ดังนี้ : 

 6.2 กระแสไฟฟาท่ีกําหนดของชุดสายพวง คือคาท่ีตํ่าสุดจาก 
 ก)  กระแสไฟฟาท่ีกําหนดของเตาเสียบของชุดสายพวง หรือ 
 ข) ผลรวมเลขคณิตของกระแสไฟฟาท่ีกําหนดสูงสุดของเตาเสียบท้ังหมดท่ีสามารถเสียบเขาใชกับชุดสาย

 พวงไดพรอมกัน หรือ 
 ค) กระแสไฟฟาท่ีกําหนดของอุปกรณปองกนักระแสเกิน 

 แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดของชุดสายพวง คือแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดของเตาเสียบ 

การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจ 

7.  การจําแนกประเภท 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 ยกเวนขอ 7.1.1 ขอ 7.1.2 ขอ 7.1.3 และขอ 7.1.4 

8.  เคร่ืองหมาย 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 8. ของ มอก.2162 ยกเวนขอตอไปนี ้

8.1 เพิ่มหมายเหตุหลังยติภาคที่ 4 : 

หมายเหตุ 101  การทําเคร่ืองหมายของชุดสายพวงเปนสิ่งจําเปนถาผูทําชุดสายพวงไมไดเปนผูทําเตารับ การทําเครื่องหมาย
ของชื่อ เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายของผูทําหรือผูแทนจําหนายอาจแสดงบนชุดสายพวง ตัวอยางเชน 
ปลอกหรือ ฉลากที่ติดรอบๆ สายไฟฟาออน 

 เพิ่มหมายเหตุหลังยติภาคที่ 5 : 

หมายเหตุ 102  สําหรับชุดสายพวง แบบอางอิง ซึ่งอาจเปนหมายเลขแค็ตตาล็อกอาจติดบนหนวยบรรจุภัณฑที่เล็กที่สุด 

 เพิ่มขอความใหมท่ีทายขอของยอหนาใหม : 

ชุดสายพวงท่ีเปนลอมวนสาย อาจทําเคร่ืองหมายหรือติดฉลากท่ีเห็นไดงายชัดเจน ระบุขอความดังตอไปน้ี
หรือท่ีคลายกัน “ควรดึงสายไฟฟาออกจนสุดในขณะใชงาน”   และตองทําการทดสอบตามภาคผนวก ค. 
เพิ่มเติม 

ในกรณีของเตารับชุดแบบหยิบยกได หรือเม่ือมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน ใหแสดงคากําลังไฟฟาเปนวัตต 

เพิ่มขอความใหมท่ีทายขอยอย 

เคร่ืองหมายท่ีแสดงคากําลังไฟฟาตองมีคําวา “MAX” 
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กําลังไฟฟา  ใหคํานวณโดยใชแรงดันไฟฟาระบุของแหลงจาย เปนโวลต และตัวประกอบกําลัง (cos φ) 

เทากับ 1 (ประเทศไทยใชแรงดันไฟฟาระบุของแหลงจายเทากับ 230 โวลต) 

หมายเหตุ 103  การทําเครื่องหมายน้ีอาจแสดงดังตัวอยางตอไปน้ี 
MAX  2000 W  หรือ 2000 W MAX 

การแสดงเคร่ืองหมายกําลังไฟฟาสูงสุดท่ียอมรับไดตองเห็นไดงายชัดเจนและไมถูกปดบังโดยเตาเสียบท่ีเสียบ
อยู 

9. มิติและการทดสอบ 

มิติของเตารับและเตาเสียบของชุดสายพวงตองเปนไปตามมอก.166 และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวของ จึงไมตองทําการทดสอบซํ้าตามขอกําหนดของ มอก.2162 อีก 

10.  การปองกันช็อกไฟฟา 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 แตใหใชขอตอไปนี้แทน 
10.1 การออกแบบและสรางชุดสายพวงตองทําในลักษณะท่ีหลังจากประกอบและตอสายสําหรับการใชงาน

ตามปกติแลว ตองไมสามารถแตะตองถึงสวนท่ีมีไฟฟา แมวาหลังจากการถอดสวนท่ีถอดออกไดโดยไมใช
เคร่ืองมือ 

การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจ และถาจําเปนโดยการทดสอบตอไปนี ้

ใหใชนิ้วทดสอบมาตรฐาน ตามรูปท่ี 45 ของ มอก. 2162 แตะทุกตําแหนงท่ีสามารถแตะตองถึง และใช
เคร่ืองช้ีบอกทางไฟฟาท่ีมีแรงดันไฟฟาระหวาง 40 โวลต ถึง 50โวลต แสดงการแตะกับสวนตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ 

10.2 การออกแบบและสรางชุดสายพวงตองทําในลักษณะท่ีหลังจากประกอบและตอสายสําหรับการใชงาน
ตามปกติแลว ตองไมสามารถแตะตองถึงสวนท่ีมีไฟฟา แมวาหลังจากการถอดสวนท่ีถอดออกไดโดยไมใช
เคร่ืองมือ 

 การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจและทดสอบโดยใชลวดทดสอบ (test wire) ท่ีมีเสน
ผานศูนยกลาง 1.0 มิลลิเมตร ตามรูปท่ี 10 ของ มอก.2162 กดดวยแรง 1 นิวตันทุกตําแหนงท่ีสายไฟฟาเขาไป
ในเตาเสียบและเตารับหยบิยกไดในทุกๆ ตําแหนงท่ีเปนไปได  

 ระหวางการทดสอบ ลวดทดสอบตองไมแตะสวนท่ีมีไฟฟา  

  ตองใชเคร่ืองช้ีบอกทางไฟฟาท่ีมีแรงดันไฟฟาระหวาง 40 โวลต ถึง 50 โวลต 
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11.  การตอลงดิน 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 

12.  ขั้วตอและขั้วตอถาวร 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162  

13.  การสรางเตารับยดึกับท่ี 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 

14.  การสรางเตาเสียบและเตารับหยิบยกได 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 

แทนช่ือหวัขอและขอความในขอนี้ดวยขอใหมดังนี้ : 

14.  การสรางชุดสายพวง 

14.1 เตารับท่ีใชในชุดสายพวงตองมีตัวปดชอง (shutter) 

 เตาเสียบและเตารับตองเปนไปตาม มอก.166  และ มอก.2162 

 อุปกรณปองกันกระแสเกิน (overcurrent protective device) (ถามี) ตองเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 ชุดสายพวงท่ีมีเตารับต้ังแต 3 ตัวข้ึนไป ตองมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน อยางใดอยางหน่ึงเปนอยางนอย 
ดังนี้ 

-  เคร่ืองตัดวงจรกระแสเหลือ ท่ีมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน (RCBO) 

- อุปกรณปองกนักระแสเกินแบบความรอน 

อุปกรณปองกนักระแสเกินตองมีคุณลักษณะท่ีตองการดังนี้ 

- เปนเคร่ืองตัดวงจรไฟฟาแบบทริปอิสระ(trip-free circuit breaker) 

- มีแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมตํ่ากวา 230 โวลต 

- มีกระแสไฟฟาท่ีกําหนด (In) ไมเกินกระแสไฟฟาท่ีกําหนดของชุดสายพวง 

- มี Icn ไมตํ่ากวา 6 In 
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- มี Inc ไมตํ่ากวา 1 000 แอมแปร ท่ี 230 โวลต 

หามใชฟวสเปนอุปกรณปองกันกระแสเกนิ 

การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจและโดยการทดสอบอุปกรณนั้นๆ ตามภาคผนวก ข. 

สวิตช (ถามี) ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วของ 

อุปกรณปองกนัทางไฟฟาอ่ืนๆ เชน อุปกรณปองกันแรงดันเกนิ ตัวกรองความถ่ี เปนตน(ถามี)  ตองเปนไป
ตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

สายไฟฟาออนตองเปนไปตาม มอก.11 หรือ มอก. 955 

สายไฟฟาออนตองมีจํานวนตัวนําเทากับจํานวนข้ัวไฟฟาของเตารับ ในกรณีท่ีมีสวนสัมผัสลงดิน (earthing 
contact) หลายชุด ใหถือวาเปนเพียง 1 ข้ัว 

เตารับตองมีสวนสัมผัสลงดินและตองมีการตอเขากับสวนสัมผัสลงดินของเตาเสียบ 

การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจ 

14.2 แบบ ความยาวของสายไฟฟาออนและพ้ืนท่ีหนาตัดระบุ ของตัวนําชุดสายพวงตองเปนไปตามตารางท่ี 101 
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ตารางท่ี 101  แบบ ความยาวของสายไฟฟาออน และพ้ืนท่ีหนาตัดระบุของตัวนําของชุดสายพวง 
(ขอ 14.2) 

กระแสไฟฟาท่ี
กําหนด 

A 

สายไฟฟาออนแบบใช
งานเบาท่ีสุด 

 

พื้นท่ีหนาตัดระบุ 
ตํ่าสุด 

mm 2 

ความยาวสูงสุด 
สําหรับสายไฟฟาออน 

m 

10 
60227 IEC 53 

หรือ 

60245 IEC 53 

0.75 5 

1.0 30 

16 
60227 IEC 53 

หรือ 

60245 IEC 53 

1.0 2 

1.5 30 

ความยาวของสายไฟฟาออนใหวัดระหวางหนาประสานของเตาเสียบกับเตารับ ในกรณีของเตารับชุด การวัด
ใหวัดจากเตารับท่ีอยูใกลกับเตาเสียบมากท่ีสุด 

 การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจ และโดยการวัด 

14.3 กระแสไฟฟาท่ีกําหนดของเตาเสียบตองไมตํ่ากวากระแสไฟฟาท่ีกําหนดของเตารับ 

 ในชุดสายพวงท่ีมีการปองกันกระแสเกิน(เชน มีอุปกรณปองกันกระแสเกิน) กระแสไฟฟาท่ีกําหนดของ
เตาเสียบตองไมตํ่ากวากระแสไฟฟาท่ีกําหนดของอุปกรณปองกันกระแสเกิน 

 สําหรับชุดสายพวงท่ีมีเตารับชุดแบบหยิบยกไดและไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน  กระแสไฟฟาท่ีกําหนด
ของเตาเสียบตองมีคาอยางนอยเทากับผลรวมเลขคณิตของกระแสไฟฟาท่ีกําหนดสูงสุดของเตาเสียบท้ังหมด
ท่ีสามารถเสียบเขาในชุดสายพวงหรือมีคาเทากับกระแสไฟฟาท่ีกําหนดของเตารับของการเดินสายแบบยึด
กับท่ีท่ีเกี่ยวของ ท่ีเตาเสียบของชุดสายพวงจะนําไปตอแลวแตคาใดจะตํ่ากวา 

 การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจ 

14.4 แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดของเตาเสียบและเตารับตองมีคาเดียวกัน แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดของสายไฟฟาตองมี
คาไมตํ่ากวาแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดของเตาเสียบและเตารับ 

 การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจ 

15.  เตารับอินเตอรล็อก 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 
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16.  ความทนตอการเส่ือมตามอายุ การปองกันดวยเปลือกหุม และความตานทานตอความชื้น 

แทนขอความในขอ 16. ดังนี้ : 

ระดับช้ันการปองกันของชุดสายพวงตองมีคาเดียวกันกบัระดับช้ันการปองกันตํ่าสุดของเตาเสียบและเตารับหยบิยก
ได 

การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจ 

17.  ความตานทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟา 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 

18. การทํางานของสวนสัมผสัขั้วสายดนิ 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 

19.  อุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้น 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 

20.  วิสัยสามารถตัดกระแส 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 

21.  การใชงานตามปกต ิ

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 

22.  แรงท่ีใชในการดึงเตาเสียบ 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 

23.  สายไฟฟาออนและการตอ  

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 

24.  ความแข็งแรงทางกล 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 

25.  ความตานทานตอความรอน 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 
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26.  หมุดเกลียว สวนท่ีกระแสไฟฟาไหลผาน และจุดตอ 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 

27.  ระยะหางตามผิวฉนวน ระยะหางในอากาศ และระยะหางผานสารประกอบผนึก 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 

28.  ความทนของวัสดฉุนวนตอความรอนผิดปกติ  ไฟ และการเกิดรอย 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 

29.  ความตานทานการเปนสนิม 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 

30.  การทดสอบเพิ่มเติมกับขาเสียบท่ีมีปลอกฉนวน 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 
 
เพิ่มขอตอไปนี้ : 

101. ขอกําหนดดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (EMC) 

101.1  ภูมิคุมกัน (immunity)  

  การทํางานตามปกติของชุดสายพวงท่ีอยูในขอบขายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ตองไมไดรับ
ผลกระทบจากการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา  

101.2 สัญญาณปลอย (emission) 

การใชงานของชุดสายพวงท่ีอยูในขอบขายของของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีเจตนาใหใชงาน
อยางตอเนื่อง ซ่ึงตามปกติไมกอกําเนิดการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา 
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ภาคผนวก ก. 
(ขอกําหนด) 

การทดสอบประจําท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยสําหรับเตาไฟฟาแบบหยบิยกได 
ท่ีมีสายไฟฟาประกอบสําเร็จรูปจากโรงงาน 

(การปองกันชอ็กไฟฟาและสภาพขั้วท่ีถูกตอง) 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในภาคผนวก ก. ของ มอก.2162  โดยมีการดดัแปลงดังนี ้

แทนขอความในยอหนาแรก ก.1 ดวยขอความดังนี้ : 
ชุดสายพวงท่ีมีสายไฟฟาประกอบสําเร็จรูปจากโรงงานทุกชุด ตองทดสอบดังตอไปนี้ ตามความเหมาะสม ดัง
แผนภาพท่ีแสดงในตารางท่ี ก.1 

แกไขยติภาคที ่2 หลังหมายเหตุ 1 ของขอ ก.2 ดังนี ้

- สําหรับชุดสายพวง ระหวางขา L และขา N ของเตาเสียบท่ีปลายดานหน่ึงของสายไฟฟา กับสวนสัมผัส L และ 
N ของเตารับแบบหยิบยกไดตัวสุดทายท่ีสอดคลองกันท่ีอีกปลายหนึ่งของสายไฟฟา   ในกรณีท่ีมีขอสงสัยให
ทวนสอบจุดตอสายทุกจุด 

แกไขยติภาคที ่2 หลังหมายเหตุ 1 ของขอ ก.3 ดังนี ้

- สําหรับชุดสายพวง ระหวางขาดิน (earth pin) หรือสวนสัมผัสลงดินของเตาเสียบกับสวนสัมผัสลงดินสุดทาย
หรือขาเสียบของเตารับหยิบยกไดท่ีปลายอีกขางหนึ่งของสายไฟฟา   ในกรณีท่ีมีขอสงสัยใหทวนสอบจุดตอสาย
ทุกจุด 
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ภาคผนวก ข. 
(ขอกําหนด) 

การทดสอบอุปกรณปองกันกระแสเกิน 
 

ชุดสายพวงท่ีมีอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติหรืออุปกรณตัดวงจรกระแสเหลือหรืออุปกรณปองกันกระแสเกิน ตองทํา
การทดสอบตามขอตอไปนี้ 

ข.1  ใหปอนกระแสไฟฟาผานชุดสายพวงมีคาเทากับ รอยละ 137.5 ± รอยละ 1.5 ของกระแสไฟฟาท่ีกําหนด โดย
ทดสอบท่ีบริเวณลมสงบ  
เคร่ืองตัดวงจรอัตโนมัติ อุปกรณตัดวงจรกระแสเหลือ และอุปกรณปองกันกระแสเกิน ตองตัดวงจรภายใน 2 
ช่ัวโมง 

ข.2  ใหปอนกระแสไฟฟาผานชุดสายพวงเทากับรอยละ 600 ± รอยละ 10 ของกระแสไฟฟาท่ีกําหนด โดยทดสอบ
ท่ีบริเวณลมสงบ  

 เคร่ืองตัดวงจรอัตโนมัติ อุปกรณตัดวงจรกระแสเหลือ และอุปกรณปองกันกระแสเกิน ตองตัดวงจรภายใน 5 
วินาที 

ข.3 หลังการทดสอบ ชุดสายพวงตองผานการทดสอบความตานทานฉนวนและความทนแรงดันไฟฟาตามขอ 17. 
ของ มอก.2162 
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ภาคผนวก ค. 
(ขอกําหนด) 

การทดสอบอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึน้ของชุดสายพวงท่ีมีลอมวนสาย 

ค.1 ชุดสายพวงท่ีมีลอมวนสาย ตองทําการทดสอบดังตอไปนี้ 

ปอนกระแสไฟฟาท่ีกําหนดของชุดสายพวง โดยใหมวนเก็บสายไฟฟาออนอยางสมบูรณ 

ค.1.1 เม่ืออุณหภูมิของชุดสายพวงอยูในภาวะคงตัว อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนของฉนวนของสายไฟฟาออนท่ีจุดใดๆ 
ตองไมเกิน  35 องศาเซลเซียส สําหรับฉนวนยาง และ 45 องศาเซลเซียส สําหรับฉนวนพอลิไวนิลคลอ
ไรด อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนสูงสุดของสวนประกอบและวัสดุฉนวนตองไมเกินคาท่ีระบุไวในตารางท่ี 3 ของ 
มอก.1375 

ค.1.2 ชุดสายพวงท่ีใชสวิตชอินเตอรล็อกซ่ึงทําใหไมสามารถเสียบเตาเสียบเขาไปในเตารับไดหากไมดึง
สายไฟฟาออนออกจากอุปกรณสําหรับมวนเก็บสายจนสุด ไมตองทดสอบตามขอนี้ 

ค.2 วิธีทดสอบอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนของฉนวนของสาย ใหทดสอบดังตอไปนี้  

ค.2.1 ลอมวนสายหยิบยกได ใหวางในตําแหนงการใชงานตามปกติใกลกับผนังของมุมทดสอบมากท่ีสุดเทาท่ี
จะทําได  มุมทดสอบประกอบดวยพื้นและผนัง 2 ดานซ่ึงทํามุมฉากซ่ึงกันและกัน  โดยใชไมอัดหนา
ประมาณ 20 มิลลิเมตร ทาสีดําดาน   

ค.2.2 ลอมวนสายท่ียึดอยูกับท่ี ใหยึดติดกับผนังหรือเพดาน  ท่ีมุมทดสอบใกลกับผนังและเพดานของมุม
ทดสอบมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  มุมทดสอบประกอบดวยเพดานและผนัง 2 ดานซ่ึงทํามุมฉากซ่ึงกันและ
กัน  โดยใชไมอัดหนาประมาณ 20 มิลลิเมตร ทาสีดําดาน 

ค.2.3 อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน  ใหวัดโดยใชเทอรมอคัปเปลชนิดเสนลวดละเอียด (fine-wire thermocouple) ท่ีเลือก
และวางในลักษณะท่ีมีผลกระทบนอยท่ีสุดกับอุณหภูมิของสวนท่ีถูกทดสอบ 

ค.2.4 ใหติดเทอรมอคัปเปลเพื่อวัดอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนของพ้ืนผิวของผนัง  เพดาน และพื้น  ไวท่ีพื้นผิวหรือติดท่ี
ดานหลังของแผนทองแดงรมดํา  หรือทองเหลืองรมดํา  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 มิลลิเมตร และหนา 
1 มิลลิเมตร โดยใหฝงไวเสมอกับพื้นผิวของแผนไม 

ค.2.5 ใหวางลอมวนสายในตําแหนงท่ีคาดวาจะมีอุณหภูมิสูงสุดสัมผัสกับแผนโลหะรมดําเทาท่ีจะเปนไปได 

ค.2.6 ใหวัดอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนของมือจับ   ปุม  ดามจับ และช้ินสวนท่ีคลายกัน  ในกรณีท่ีสวนเหลานี้เปนดาม
จับในการใชงานตามปกติ  และใหวัดอุณหภูมิของสวนท่ีสัมผัสกับโลหะรอน (hot metal) (ถาทําดวย
ฉนวน) 

ค.2.7 ใหวัดอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนของฉนวนทางไฟฟาท่ีพื้นผิวของฉนวนท่ีตําแหนงซ่ึงหากลมเหลวแลวอาจทําให
เกิดการลัดวงจร  การสัมผัสกันระหวางสวนท่ีมีไฟฟากับโลหะสวนท่ีแตะตองถึง หรือระยะหางในอากาศ
หรือระยะหางตามผิวฉนวนลดลงตํ่ากวาคาท่ีระบุไวในขอ 24. 
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ค.2.8 ใหทดสอบท้ังกรณีคลายสายไฟฟาออนออกท้ังหมดและกรณีสายไฟฟาออนถูกเก็บไวในลอมวนสาย
ท้ังหมด  โดยปอนกําลังไฟฟาท่ีสมนัยกับท่ีฉลากระบุไวท้ังเง่ือนไขคลายสายไฟฟาออนออกท้ังหมดและ
สายไฟฟาออนถูกเก็บไวในลอมวนสายท้ังหมด  ใหวัดอุณหภูมิในภาวะอุณหภูมิคงตัว 

ค.2.9 กระแสไฟฟาทดสอบใหมีตัวประกอบกําลังเทากับ 1 
0

05.0−  
 
 
 


