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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 4473 ( พ.ศ. 2555 )
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เต้าเสียบและเต้ารับสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.
2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบและ
เต้ารับสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง มาตรฐานเลขที่ มอก. 2432-2555 ไว้
ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555
พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่อยูอาศัย
และงานทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกัน : ชุดสายพวง
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมชุดสายพวง ชนิดเปลี่ยนสายไดหรือเปลี่ยนสายไมได ซึ่งใช
สําหรับไฟฟากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟาที่กําหนดเกิน 50 โวลตแตไมเกิน 440 โวลต และมีกระแสไฟฟาที่
กําหนดไมเกิน 16 แอมแปร โดยมีเจตนาใหใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงคคลายกัน ภายในหรือ
ภายนอกอาคาร
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึงชุดสายพวงที่มีอุปกรณสําหรับมวนสายกลับอัตโนมัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ยังครอบคลุมถึงลอมวนสาย (cable reel) ที่มีเจตนาไปใชเปนชุดสายพวง
การทดสอบและคุณลักษณะที่ตองการของลอมวนสายนี้ตองทําใหไดครบตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ

ตัวอยางลอมวนสายที่มีอุปกรณปองกันกระแสเกิน
ชุดสายพวงควรเหมาะสําหรับการใชงานที่อุณหภูมิโดยรอบตามปกติไมเกิน 40 องศาเซลเซียส แตอุณหภูมิ
เฉลี่ยในคาบ 24 ชั่วโมงไมเกิน 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)

เพิ่มบทนิยามตอไปนี้
3.12.101 ชุดสายพวงเปลี่ยนสายได (rewirable cord extension set) หมายถึง ชุดสายพวงที่สรางใหสามารถเปลี่ยน
ทดแทนเตาไฟฟาใดๆหรือสายไฟฟาออนดวยการใชเครื่องมือทั่วไป
3.12.102 ชุดสายพวงเปลี่ยนสายไมได (non-rewirable cord extension set) หมายถึง ชุดสายพวงที่สรางเปนหนวย
สมบูรณ โดยประกอบดวยสายไฟฟาออน เตาเสียบและเตารับหลังจากทําการตอสายและประกอบโดย
ผูทํา การถอดประกอบชุดสายพวงเปลี่ยนสายไมได ทําใหชุดสายพวงไมสามารถใชงานตอไปไดอยาง
ถาวร
3.12.1001 ลอมวนสาย (cable reel) หมายถึง อุปกรณที่ประกอบดวยสายไฟฟาออนมวนติดอยูกับลอหรือสิ่งที่
คลายกันที่ใชเก็บสายไฟฟาออน ทั้งนี้ เตาเสียบและเตารับที่มีการติดตั้งบนลอมวนสายใหถือวาเปนสวน
หนึ่งของลอมวนสายดวย
3.12.1002 กระแสไฟฟาลัดวงจรแบบมีเงื่อนไขที่กําหนด (rated conditional short-circuit current, Inc) หมายถึง
คากระแสคาดหวังแจงโดยผูทําซึ่งบริภัณฑที่มีการปองกันโดยอุปกรณปองกันการลัดวงจรซึ่งระบุโดย
ผู ทํ า สามารถทนได อ ย า งเป น ที่ น า พอใจสํ า หรั บ เวลาการทํ า งานทั้ ง หมด ภายใต ภ าวะทดสอบใน
มาตรฐานผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
3.12.1003 วิสัยสามารถ (ตอและตัด) กระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนด (rated short circuit (making and breaking)
capacity, Icn) หมายถึง องคประกอบไฟฟากระแสสลับของกระแสไฟฟาคาดหวังซึ่งแสดงเปนคาราก
กําลังสองเฉลี่ย ที่ออกแบบเครื่องตัดวงจรไฟฟา ใหตอวงจร ใหนํากระแสไฟฟา ในชวงเวลาการเปด
วงจร และใหตัดวงจรภายใตภาวะที่กําหนด
4. คุณลักษณะที่ตองการทั่วไป
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ 4. ของ มอก.2162 ยกเวนขอตอไปนี้
เพิ่มเติมขอความตอไปนี้ที่ทา ยขอ :
สวนประกอบ (เตาเสียบ เตารับ และสายไฟฟาออน) ของชุดสายพวง ตองเปนไปตามและตองผานการทวนสอบ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑที่เกี่ยวของสําหรับสวนประกอบนั้นอยางสมบูรณ
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ในกรณีที่ไมสามารถแยกเตารับของชุดสายพวงออกเปนเตารับแตละตัวได การทดสอบใหเปนไปตามการทดสอบ
เตารับหยิบยกไดตาม มอก.2162
5. ขอสังเกตทัว่ ไปสําหรับการทดสอบ
แทนขอกําหนดในขอ 5. ของ มอก.2162 และใหใชขอตอไปนี้ :
5.1 การทดสอบต อ งกระทํ า เพื่ อ ตรวจพิ สู จ น ว า เป น ไปตามคุ ณ ลั ก ษณะที่ ต อ งการที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
ไมตองมีขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับสวนประกอบ (เตาเสียบ เตารับ และสายไฟฟาออน) และไมตองทําการ
ทดสอบซ้ําในสวนที่เกี่ยวเนื่อง
ใหทําการทดสอบดังนี้
- การทดสอบเฉพาะแบบ ตองทํากับสิ่งตัวอยางทดสอบที่เปนตัวแทนของแตละชุดประกอบ
- การทดสอบประจํา ตองกระทํากับแตละชุดประกอบที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
ขอยอย 5.2 ถึงขอ 5.5 ใชสําหรับการทดสอบเฉพาะแบบและขอยอย 5.6 สําหรับการทดสอบประจํา
5.2 ใหทดสอบสิ่งตัวอยางตามสภาพที่ไดรับในภาวะการใชงานตามปกติ
5.3 หากมิไดระบุไวเปนอยางอื่น ใหทดสอบตามลําดับขอ โดยมีอุณหภูมิโดยรอบอยูระหวาง 15 องศาเซลเซียสถึง
35 องศาเซลเซียส
ในกรณีที่มีขอสงสัย ใหทดสอบที่อุณหภูมโิ ดยรอบ 20 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส
5.4 ในการทดสอบทุกขอที่เกี่ยวเนื่อง ใหทดสอบสิ่งตัวอยางชุดสายพวง 3 ชุด
5.5 สิ่งตัวอยางที่สง มาตองทดสอบทุกขอที่เกี่ยวเนื่อง และถาผลการทดสอบเปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนดทุกขอ ให
ถือวาชุดสายพวงเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
ถาในการทดสอบขอใดขอหนึ่งมีตัวอยาง 1 ชุด ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด เนื่องจากความผิดพรองใน
กระบวนการผลิต ใหใชสิ่งตัวอยางอีก 3 ชุด ทดสอบซ้ําตามขอนั้นและตามขอกอนหนาขอใดๆ ที่อาจมีผล
เกี่ยวเนื่องตอการทดสอบขอนั้น และใหทดสอบขอถัดมาเรียงตามลําดับดวย สิ่งตัวอยางทั้ง 3 ชุด ตองเปนไป
ตามคุณลักษณะที่ตองการของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
หมายเหตุ ใหเก็บสิ่งตัวอยางไวกอน 3 ชุด พรอมกับสิ่งตัวอยางที่ระบุไวในขอ 5.4 เพื่อเผื่อไวในกรณีที่มีตัวอยางชุดสายพวง 1
ชุดไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด หนวยงานทดสอบก็จะสามารถทดสอบตอไดโดยไมตองเรียกสิ่งตัวอยางเพิ่มเติม
อีก

5.6 การทดสอบประจํา ใหเปนไปตามที่ระบุไวในภาคผนวก ก.
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6. พิกัด
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ 6. ของ มอก.2162 ยกเวนขอตอไปนี้
แทนขอความในขอ 6.2 ดังนี้ :
6.2 กระแสไฟฟาที่กําหนดของชุดสายพวง คือคาที่ต่ําสุดจาก
ก) กระแสไฟฟาที่กําหนดของเตาเสียบของชุดสายพวง หรือ
ข) ผลรวมเลขคณิตของกระแสไฟฟาที่กําหนดสูงสุดของเตาเสียบทั้งหมดที่สามารถเสียบเขาใชกับชุดสาย
พวงไดพรอมกัน หรือ
ค) กระแสไฟฟาที่กําหนดของอุปกรณปองกันกระแสเกิน
แรงดันไฟฟาที่กําหนดของชุดสายพวง คือแรงดันไฟฟาที่กําหนดของเตาเสียบ
การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจ
7. การจําแนกประเภท
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 ยกเวนขอ 7.1.1 ขอ 7.1.2 ขอ 7.1.3 และขอ 7.1.4
8. เครื่องหมาย
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ 8. ของ มอก.2162 ยกเวนขอตอไปนี้
8.1 เพิ่มหมายเหตุหลังยติภาคที่ 4 :
หมายเหตุ 101 การทําเครื่องหมายของชุดสายพวงเปนสิ่งจําเปนถาผูทําชุดสายพวงไมไดเปนผูทําเตารับ การทําเครื่องหมาย
ของชื่อ เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายของผูทําหรือผูแทนจําหนายอาจแสดงบนชุดสายพวง ตัวอยางเชน
ปลอกหรือ ฉลากที่ติดรอบๆ สายไฟฟาออน

เพิ่มหมายเหตุหลังยติภาคที่ 5 :
หมายเหตุ 102 สําหรับชุดสายพวง แบบอางอิง ซึ่งอาจเปนหมายเลขแค็ตตาล็อกอาจติดบนหนวยบรรจุภัณฑที่เล็กที่สุด

เพิ่มขอความใหมที่ทายขอของยอหนาใหม :
ชุดสายพวงที่เปนลอมวนสาย อาจทําเครื่องหมายหรือติดฉลากที่เห็นไดงายชัดเจน ระบุขอความดังตอไปนี้
หรือที่คลายกัน “ควรดึงสายไฟฟาออกจนสุดในขณะใชงาน” และตองทําการทดสอบตามภาคผนวก ค.
เพิ่มเติม
ในกรณีของเตารับชุดแบบหยิบยกได หรือเมื่อมีอุปกรณปอ งกันกระแสเกิน ใหแสดงคากําลังไฟฟาเปนวัตต
เพิ่มขอความใหมที่ทายขอยอย
เครื่องหมายที่แสดงคากําลังไฟฟาตองมีคําวา “MAX”
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กําลังไฟฟา ใหคํานวณโดยใชแรงดันไฟฟาระบุของแหลงจาย เปนโวลต และตัวประกอบกําลัง (cos φ)
เทากับ 1 (ประเทศไทยใชแรงดันไฟฟาระบุของแหลงจายเทากับ 230 โวลต)
หมายเหตุ 103 การทําเครื่องหมายนี้อาจแสดงดังตัวอยางตอไปนี้
MAX 2000 W หรือ 2000 W MAX

การแสดงเครื่องหมายกําลังไฟฟาสูงสุดที่ยอมรับไดตองเห็นไดงายชัดเจนและไมถูกปดบังโดยเตาเสียบที่เสียบ
อยู
9. มิติและการทดสอบ
มิติของเตารับและเตาเสียบของชุ ดสายพวงตองเปนไปตามมอก.166 และมาตรฐานผลิตภั ณฑอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ จึงไมตองทําการทดสอบซ้ําตามขอกําหนดของ มอก.2162 อีก
10. การปองกันช็อกไฟฟา
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 แตใหใชขอตอไปนี้แทน
10.1 การออกแบบและสรางชุดสายพวงตองทําในลักษณะที่หลังจากประกอบและตอสายสําหรับการใชงาน
ตามปกติแลว ตองไมสามารถแตะตองถึงสวนที่มีไฟฟา แมวาหลังจากการถอดสวนที่ถอดออกไดโดยไมใช
เครื่องมือ
การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจ และถาจําเปนโดยการทดสอบตอไปนี้
ใหใชนิ้วทดสอบมาตรฐาน ตามรูปที่ 45 ของ มอก. 2162 แตะทุกตําแหนงที่สามารถแตะตองถึง และใช
เครื่องชี้บอกทางไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาระหวาง 40 โวลต ถึง 50โวลต แสดงการแตะกับสวนตางๆ ที่
เกี่ยวของ
10.2 การออกแบบและสรางชุดสายพวงตองทําในลักษณะที่หลังจากประกอบและตอสายสําหรับการใชงาน
ตามปกติแลว ตองไมสามารถแตะตองถึงสวนที่มีไฟฟา แมวาหลังจากการถอดสวนที่ถอดออกไดโดยไมใช
เครื่องมือ
การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจและทดสอบโดยใชลวดทดสอบ (test wire) ที่มีเสน
ผานศูนยกลาง 1.0 มิลลิเมตร ตามรูปที่ 10 ของ มอก.2162 กดดวยแรง 1 นิวตันทุกตําแหนงที่สายไฟฟาเขาไป
ในเตาเสียบและเตารับหยิบยกไดในทุกๆ ตําแหนงที่เปนไปได
ระหวางการทดสอบ ลวดทดสอบตองไมแตะสวนที่มีไฟฟา
ตองใชเครื่องชี้บอกทางไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาระหวาง 40 โวลต ถึง 50 โวลต
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11. การตอลงดิน
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162
12. ขั้วตอและขั้วตอถาวร
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162
13. การสรางเตารับยึดกับที่
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162
14. การสรางเตาเสียบและเตารับหยิบยกได
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162
แทนชื่อหัวขอและขอความในขอนี้ดวยขอใหมดังนี้ :
14. การสรางชุดสายพวง
14.1

เตารับที่ใชในชุดสายพวงตองมีตัวปดชอง (shutter)
เตาเสียบและเตารับตองเปนไปตาม มอก.166 และ มอก.2162
อุปกรณปองกันกระแสเกิน (overcurrent
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

protective

device) (ถามี) ตอ งเปนไปตามมาตรฐาน

ชุดสายพวงที่มีเตารับตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป ตองมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน อยางใดอยางหนึ่งเปนอยางนอย
ดังนี้
-

เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ ที่มีอุปกรณปอ งกันกระแสเกิน (RCBO)

- อุปกรณปองกันกระแสเกินแบบความรอน
อุปกรณปองกันกระแสเกินตองมีคุณลักษณะที่ตองการดังนี้
- เปนเครื่องตัดวงจรไฟฟาแบบทริปอิสระ(trip-free circuit breaker)
- มีแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมต่ํากวา 230 โวลต
- มีกระแสไฟฟาที่กําหนด (In) ไมเกินกระแสไฟฟาที่กําหนดของชุดสายพวง
- มี Icn ไมต่ํากวา 6 In
-6-

มอก.2432-2555
- มี Inc ไมต่ํากวา 1 000 แอมแปร ที่ 230 โวลต
หามใชฟว สเปนอุปกรณปองกันกระแสเกิน
การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจและโดยการทดสอบอุปกรณนั้นๆ ตามภาคผนวก ข.
สวิตช (ถามี) ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกีย่ วของ
อุปกรณปองกันทางไฟฟาอืน่ ๆ เชน อุปกรณปองกันแรงดันเกิน ตัวกรองความถี่ เปนตน(ถามี) ตองเปนไป
ตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ
สายไฟฟาออนตองเปนไปตาม มอก.11 หรือ มอก. 955
สายไฟฟาออนตองมีจํานวนตัวนําเทากับจํานวนขั้วไฟฟาของเตารับ ในกรณีที่มีสวนสัมผัสลงดิน (earthing
contact) หลายชุด ใหถือวาเปนเพียง 1 ขัว้
เตารับตองมีสวนสัมผัสลงดินและตองมีการตอเขากับสวนสัมผัสลงดินของเตาเสียบ
การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจ
14.2

แบบ ความยาวของสายไฟฟาออนและพืน้ ที่หนาตัดระบุ ของตัวนําชุดสายพวงตองเปนไปตามตารางที่ 101
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ตารางที่ 101 แบบ ความยาวของสายไฟฟาออน และพืน้ ที่หนาตัดระบุของตัวนําของชุดสายพวง
(ขอ 14.2)
กระแสไฟฟาที่
ความยาวสูงสุด
สายไฟฟาออนแบบใช พื้นที่หนาตัดระบุ
งานเบาที่สุด
ต่ําสุด
กําหนด
สําหรับสายไฟฟาออน
2
A
m
mm
0.75
5
60227 IEC 53
10
หรือ
1.0
30
60245 IEC 53
1.0
2
60227 IEC 53
16
หรือ
1.5
30
60245 IEC 53
ความยาวของสายไฟฟาออนใหวัดระหวางหนาประสานของเตาเสียบกับเตารับ ในกรณีของเตารับชุด การวัด
ใหวัดจากเตารับที่อยูใกลกับเตาเสียบมากที่สุด
การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจ และโดยการวัด
14.3 กระแสไฟฟาที่กําหนดของเตาเสียบตองไมต่ํากวากระแสไฟฟาที่กําหนดของเตารับ
ในชุดสายพวงที่มีการปองกันกระแสเกิน(เชน มีอุปกรณปองกันกระแสเกิน) กระแสไฟฟาที่กําหนดของ
เตาเสียบตองไมต่ํากวากระแสไฟฟาที่กําหนดของอุปกรณปองกันกระแสเกิน
สําหรับชุดสายพวงที่มีเตารับชุดแบบหยิบยกไดและไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน กระแสไฟฟาที่กําหนด
ของเตาเสียบตองมีคาอยางนอยเทากับผลรวมเลขคณิตของกระแสไฟฟาที่กําหนดสูงสุดของเตาเสียบทั้งหมด
ที่สามารถเสียบเขาในชุดสายพวงหรือมีคาเทากับกระแสไฟฟาที่กําหนดของเตารับของการเดินสายแบบยึด
กับที่ที่เกี่ยวของ ที่เตาเสียบของชุดสายพวงจะนําไปตอแลวแตคาใดจะต่ํากวา
การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจ
14.4 แรงดันไฟฟาที่กําหนดของเตาเสียบและเตารับตองมีคาเดียวกัน แรงดันไฟฟาที่กําหนดของสายไฟฟาตองมี
คาไมต่ํากวาแรงดันไฟฟาที่กําหนดของเตาเสียบและเตารับ
การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจ
15. เตารับอินเตอรล็อก
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162
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16. ความทนตอการเสื่อมตามอายุ การปองกันดวยเปลือกหุม และความตานทานตอความชื้น
แทนขอความในขอ 16. ดังนี้ :
ระดับชั้นการปองกันของชุดสายพวงตองมีคาเดียวกันกับระดับชั้นการปองกันต่ําสุดของเตาเสียบและเตารับหยิบยก
ได
การเปนไปตามขอกําหนดใหตรวจสอบโดยการตรวจ
17. ความตานทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟา
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162
18. การทํางานของสวนสัมผัสขั้วสายดิน
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162
19. อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162
20. วิสัยสามารถตัดกระแส
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162
21. การใชงานตามปกติ
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162
22. แรงที่ใชในการดึงเตาเสียบ
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162
23. สายไฟฟาออนและการตอ
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162
24. ความแข็งแรงทางกล
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162
25. ความตานทานตอความรอน
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162
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26. หมุดเกลียว สวนที่กระแสไฟฟาไหลผาน และจุดตอ
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162
27. ระยะหางตามผิวฉนวน ระยะหางในอากาศ และระยะหางผานสารประกอบผนึก
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162
28. ความทนของวัสดุฉนวนตอความรอนผิดปกติ ไฟ และการเกิดรอย
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162
29. ความตานทานการเปนสนิม
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162
30. การทดสอบเพิ่มเติมกับขาเสียบที่มปี ลอกฉนวน
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162
เพิ่มขอตอไปนี้ :
101. ขอกําหนดดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (EMC)
101.1 ภูมิคุมกัน (immunity)
การทํางานตามปกติของชุดสายพวงที่อยูในขอบขายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ตองไมไดรับ
ผลกระทบจากการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา
101.2 สัญญาณปลอย (emission)
การใชงานของชุดสายพวงที่อยูในขอบขายของของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีเจตนาใหใชงาน
อยางตอเนื่อง ซึ่งตามปกติไมกอกําเนิดการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา
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มอก.2432-2555
ภาคผนวก ก.
(ขอกําหนด)
การทดสอบประจําที่เกี่ยวกับความปลอดภัยสําหรับเตาไฟฟาแบบหยิบยกได
ที่มีสายไฟฟาประกอบสําเร็จรูปจากโรงงาน
(การปองกันช็อกไฟฟาและสภาพขั้วที่ถูกตอง)
ใหเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก ก. ของ มอก.2162 โดยมีการดัดแปลงดังนี้
แทนขอความในยอหนาแรก ก.1 ดวยขอความดังนี้ :
ชุดสายพวงที่มีสายไฟฟาประกอบสําเร็จรูปจากโรงงานทุกชุด ตองทดสอบดังตอไปนี้ ตามความเหมาะสม ดัง
แผนภาพที่แสดงในตารางที่ ก.1
แกไขยติภาคที่ 2 หลังหมายเหตุ 1 ของขอ ก.2 ดังนี้
- สําหรับชุดสายพวง ระหวางขา L และขา N ของเตาเสียบที่ปลายดานหนึ่งของสายไฟฟา กับสวนสัมผัส L และ
N ของเตารับแบบหยิบยกไดตัวสุดทายที่สอดคลองกันที่อีกปลายหนึ่งของสายไฟฟา ในกรณีที่มีขอสงสัยให
ทวนสอบจุดตอสายทุกจุด
แกไขยติภาคที่ 2 หลังหมายเหตุ 1 ของขอ ก.3 ดังนี้
- สําหรับชุดสายพวง ระหวางขาดิน (earth pin) หรือสวนสัมผัสลงดินของเตาเสียบกับสวนสัมผัสลงดินสุดทาย
หรือขาเสียบของเตารับหยิบยกไดที่ปลายอีกขางหนึ่งของสายไฟฟา ในกรณีที่มีขอสงสัยใหทวนสอบจุดตอสาย
ทุกจุด
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มอก.2432-2555
ภาคผนวก ข.
(ขอกําหนด)
การทดสอบอุปกรณปองกันกระแสเกิน
ชุดสายพวงที่มีอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติหรืออุปกรณตัดวงจรกระแสเหลือหรืออุปกรณปองกันกระแสเกิน ตองทํา
การทดสอบตามขอตอไปนี้
ข.1 ใหปอนกระแสไฟฟาผานชุดสายพวงมีคาเทากับ รอยละ 137.5 ± รอยละ 1.5 ของกระแสไฟฟาที่กําหนด โดย
ทดสอบที่บริเวณลมสงบ
เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ อุปกรณตัดวงจรกระแสเหลือ และอุปกรณปองกันกระแสเกิน ตองตัดวงจรภายใน 2
ชั่วโมง
ข.2 ใหปอนกระแสไฟฟาผานชุดสายพวงเทากับรอยละ 600 ± รอยละ 10 ของกระแสไฟฟาที่กําหนด โดยทดสอบ
ที่บริเวณลมสงบ
เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ อุปกรณตัดวงจรกระแสเหลือ และอุปกรณปองกันกระแสเกิน ตองตัดวงจรภายใน 5
วินาที
ข.3 หลังการทดสอบ ชุดสายพวงตองผานการทดสอบความตานทานฉนวนและความทนแรงดันไฟฟาตามขอ 17.
ของ มอก.2162
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มอก.2432-2555
ภาคผนวก ค.
(ขอกําหนด)
การทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึน้ ของชุดสายพวงที่มีลอมวนสาย
ค.1 ชุดสายพวงที่มีลอมวนสาย ตองทําการทดสอบดังตอไปนี้
ปอนกระแสไฟฟาที่กําหนดของชุดสายพวง โดยใหมวนเก็บสายไฟฟาออนอยางสมบูรณ
ค.1.1 เมื่ออุณหภูมิของชุดสายพวงอยูในภาวะคงตัว อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของฉนวนของสายไฟฟาออนที่จุดใดๆ
ตองไมเกิน 35 องศาเซลเซียส สําหรับฉนวนยาง และ 45 องศาเซลเซียส สําหรับฉนวนพอลิไวนิลคลอ
ไรด อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงสุดของสวนประกอบและวัสดุฉนวนตองไมเกินคาที่ระบุไวในตารางที่ 3 ของ
มอก.1375
ค.1.2 ชุด สายพว งที่ใ ชสวิตช อินเตอรล็อกซึ่งทํ าให ไม สามารถเสี ย บเตาเสียบเข าไปในเตารับได หากไม ดึง
สายไฟฟาออนออกจากอุปกรณสําหรับมวนเก็บสายจนสุด ไมตองทดสอบตามขอนี้
ค.2 วิธีทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของฉนวนของสาย ใหทดสอบดังตอไปนี้
ค.2.1 ลอมวนสายหยิบยกได ใหวางในตําแหนงการใชงานตามปกติใกลกับผนังของมุมทดสอบมากที่สุดเทาที่
จะทําได มุมทดสอบประกอบดวยพื้นและผนัง 2 ดานซึ่งทํามุมฉากซึ่งกันและกัน โดยใชไมอัดหนา
ประมาณ 20 มิลลิเมตร ทาสีดําดาน
ค.2.2 ลอม วนสายที่ยึด อยู กับที่ ใหยึ ดติดกับผนังหรือเพดาน ที่มุมทดสอบใกล กับผนังและเพดานของมุม
ทดสอบมากที่สุดเทาที่จะทําได มุมทดสอบประกอบดวยเพดานและผนัง 2 ดานซึ่งทํามุมฉากซึ่งกันและ
กัน โดยใชไมอัดหนาประมาณ 20 มิลลิเมตร ทาสีดําดาน
ค.2.3 อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ใหวัดโดยใชเทอรมอคัปเปลชนิดเสนลวดละเอียด (fine-wire thermocouple) ที่เลือก
และวางในลักษณะที่มีผลกระทบนอยที่สุดกับอุณหภูมิของสวนที่ถูกทดสอบ
ค.2.4 ใหติดเทอรมอคัปเปลเพื่อวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของพื้นผิวของผนัง เพดาน และพื้น ไวที่พื้นผิวหรือติดที่
ดานหลังของแผนทองแดงรมดํา หรือทองเหลืองรมดํา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 มิลลิเมตร และหนา
1 มิลลิเมตร โดยใหฝงไวเสมอกับพื้นผิวของแผนไม
ค.2.5 ใหวางลอมวนสายในตําแหนงที่คาดวาจะมีอุณหภูมิสูงสุดสัมผัสกับแผนโลหะรมดําเทาที่จะเปนไปได
ค.2.6 ใหวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของมือจับ ปุม ดามจับ และชิ้นสวนที่คลายกัน ในกรณีที่สวนเหลานี้เปนดาม
จับในการใชงานตามปกติ และใหวัดอุณหภูมิของสวนที่สัมผัสกับโลหะรอน (hot metal) (ถาทําดวย
ฉนวน)
ค.2.7 ใหวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของฉนวนทางไฟฟาที่พื้นผิวของฉนวนที่ตําแหนงซึ่งหากลมเหลวแลวอาจทําให
เกิดการลัดวงจร การสัมผัสกันระหวางสวนที่มีไฟฟากับโลหะสวนที่แตะตองถึง หรือระยะหางในอากาศ
หรือระยะหางตามผิวฉนวนลดลงต่ํากวาคาที่ระบุไวในขอ 24.
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ค.2.8 ใหทดสอบทั้งกรณีคลายสายไฟฟาออนออกทั้งหมดและกรณีสายไฟฟาออนถูกเก็บไวในลอมวนสาย
ทั้งหมด โดยปอนกําลังไฟฟาที่สมนัยกับที่ฉลากระบุไวทั้งเงื่อนไขคลายสายไฟฟาออนออกทั้งหมดและ
สายไฟฟาออนถูกเก็บไวในลอมวนสายทั้งหมด ใหวัดอุณหภูมิในภาวะอุณหภูมิคงตัว
0

ค.2.9 กระแสไฟฟาทดสอบใหมีตัวประกอบกําลังเทากับ 1 −0.05
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