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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในท่ีอยูอาศัย 

และงานท่ัวไปท่ีมีจุดประสงคคลายกัน : เตาปรับ 

1. ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเตาปรับมีตัวปดชอง เตาปรับไมมีตัวปดชอง เตาปรับมีฟวส 
และเตาปรับไมมีฟวส ท้ังชนิดท่ีมีหรือไมมีข้ัวสายดิน และใชสําหรับไฟฟากระแสสลับท่ีมีแรงดันไฟฟาท่ี
กําหนดไมเกิน 250 โวลต และมีกระแสไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 16 แอมแปร โดยมีเจตนาใหใชในท่ีอยูอาศัย
และงานท่ัวไปท่ีมีจุดประสงคคลายกัน เหมาะสําหรับใชในท่ีมีอุณหภูมิโดยรอบตามปกติไมเกิน 40 องศา
เซลเซียส 
ฟวสของเตาปรับมีฟวสไมมีเจตนาใหใชปองกันเครื่องใชไฟฟาหรือสวนตางๆ ของเตาปรับจากภาวะโหลด
เกิน 

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึงเตาปรับสําหรับแรงดันไฟฟาตํ่าพิเศษ (extra-low voltage; 
ELV) 
สําหรับเตาปรับท่ีใชงานในสถานท่ีซ่ึงมีภาวะพิเศษ เชน ในเรือ ในยานพาหนะและส่ิงท่ีคลายกัน และใน
สถานท่ีอันตราย (เชน สถานท่ีซ่ึงอาจเกิดการระเบิดได) นั้น อาจตองทําเปนพิเศษ 

2. เอกสารอางอิง 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.2162 ขอ 2. ยกเวนขอตอไปนี้ 

เพิ่มเติมรายการเอกสารอางอิง: 
มอก. 526  ฟวสขนาดเล็ก 

มอก.166 เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและงานท่ัวไปที่มีจุดประสงคคลายกัน : เตาเสียบและเตารับท่ีมี
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 250 โวลต 

3. บทนิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดในมอก.2162 ขอ 3.  ยกเวน
ขอตอไปนี้ 

แทนขอความในหมายเหตุ 3.: 
หมายเหตุ 3. “เตาไฟฟา (accessory)” หมายถึง “เตาเสียบ (plug) เตารับ (socket-outlet) และเตาปรับ (adaptor)” 
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 “เตาไฟฟาหยิบยกได (portable accessory)” หมายถึง “เตาเสียบ เตารับหยิบยกได(portable socket-outlet) และเตา
ปรับ” 

เพิ่มเติมหมายเหตุ 5.: 
หมายเหตุ 5. “เตาปรับ” โดยทั่วไปใหรวมถึงเตาปรับทุกแบบ ยกเวนที่อางอิงไวเปนแบบเฉพาะแบบหน่ึง 

3.25   แทนขอความ: 
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด (rated voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาท่ีผูทํากําหนดใหเตาไฟฟา ซ่ึงตองเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานท่ีเกี่ยวเนื่อง (ถามี) 

3.26   แทนขอความ: 
กระแสไฟฟาท่ีกําหนด (rated current) หมายถึง กระแสไฟฟาท่ีผูทํากําหนดใหเตาไฟฟา ซ่ึงตองเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานท่ีเกี่ยวเนื่อง (ถามี) 

เพิ่มเติมบทนิยามตอไปนี้: 

3.101 เตาปรับ (adaptor) หมายถึง เตาไฟฟาหยิบยกไดซ่ึงสรางใหเปนหนวยรวมหนึ่งหนวย (an integral unit) มี
ท้ังสวนเตาเสียบ (plug portion) หนึ่งสวน และสวนเตารับ (socket-outlet portion) หนึ่งสวนหรือมากกวา  

3.102 เตาปรับมีฟวส (fused adaptor) หมายถึง เตาปรับซ่ึงมีเสนฟวส (fuse-link) ท่ีสามารถเปล่ียนใหมไดใน
ข้ัวไฟฟาท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผาน (current-carrying pole) หนึ่งข้ัวหรือหลายข้ัว 

3.103 เตาปรับมีฟวสแบบมีข้ัว (polarized fused adaptor) หมายถึง เตาปรับมีฟวสท่ีเม่ือเสียบเขาในเตารับท่ีติดต้ัง
เดินสายไฟฟาแบบมีข้ัวแลวยังคงความสัมพันธถูกตองระหวางข้ัวเปนกลางกับข้ัวสายเฟส 

3.104 เตาปรับหลายทาง (multiway adaptor) หมายถึง เตาปรับที่รับเตาเสียบมากกวาหนึ่งตัวโดยตอไดทุกตัว
พรอมกัน 

3.105 เตาปรับแปลงผัน (conversion adaptor) หมายถึง เตาปรับท่ีรับเตาเสียบหนึ่งแบบหรือหลายแบบกับสวน
เตารับท่ีไมไดออกแบบใหรับเตาเสียบแบบนั้นๆ ได 

3.106 เตาปรับค่ันกลาง (intermediate adaptor) หมายถึง เตาปรับท่ีรับเตาเสียบหนึ่งแบบหรือหลายแบบกับสวน
เตารับโดยผานอุปกรณควบคุมวงจรไฟฟา เชน อุปกรณหร่ีแสง สวิตชนาฬิกา (clock switch) สวิตชโฟ
โตอิเล็กทริก (photoelectric switch) ซ่ึงอาจรวมหนวยกับเตาปรับค่ันกลางหรือตอกันดวยสายออน ใน
กรณีนี้อาจเปนท้ังแบบเปล่ียนสายไดหรือแบบเปล่ียนสายไมได 
หมายเหตุ โดยปกติ อุปกรณควบคุมวงจรไฟฟาอยูในขอบขายของมาตรฐานอ่ืน เชน สวิตชอิเล็กทรอนิกส (electronic 

switch) 

3.107 เตาปรับค่ันกลางเปลี่ยนสายได (rewireable intermediate adaptor) หมายถึง เตาปรับค่ันกลางที่สามารถ
เปล่ียนสายออนได (ถามี) 
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3.108 เตาปรับค่ันกลางเปล่ียนสายไมได (non-rewireable intermediate adaptor) หมายถึง เตาปรับค่ันกลางท่ีทํา
มาเปนหนวยสําเร็จพรอมสายออน (ถามี) (ดูขอ 14.1 ดวย) 

3.109 สายภายนอก (external cable) หมายถึง สายไฟฟาซ่ึงเปนสวนท่ีอยูภายนอกของเตาปรับค่ันกลาง โดยอาจ
เปนสายปอนกําลังไฟฟาหรือสายตอระหวางสวนตางๆ ท่ีแยกตางหากของอุปกรณควบคุมวงจรไฟฟา 

4. คุณลักษณะท่ีตองการท่ัวไป 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.2162 ขอ 4. ยกเวนขอตอไปนี้ 

เพิ่มเติมขอตอไปนี้: 

4.101 ใหทดสอบสวนเตารับสองข้ัวพรอมข้ัวสายดินของเตาปรับดวยเตาเสียบทดสอบที่มีมิติของขาและการจัด
วางขาท้ัง 2 แบบดังตอไปนี้ ถาทําได 

− เตาเสียบทดสอบ ดังรูปท่ี 101  
− เตาเสียบทดสอบ ดังรูปท่ี 102  
ใหทดสอบสวนเตารับสองข้ัวไมมีข้ัวสายดินของเตาปรับดวยเตาเสียบทดสอบท่ีมีมิติของขาและการจัดวาง
ขาท้ัง 2 แบบดังตอไปนี้ ถาทําได 
− เตาเสียบทดสอบ ดังรูปท่ี 103  
− เตาเสียบทดสอบ ดังรูปท่ี 104 

5. ขอสังเกตท่ัวไปสําหรับการทดสอบ 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.2162 ขอ 5.  

6. พิกัด 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.2162 ขอ 6. ยกเวนขอตอไปนี้ 

เพิ่มเติมขอตอไปนี้ : 

6.101 แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดของเตาปรับตองไมนอยกวาแรงดันไฟฟาท่ีกําหนดของเตารับท่ีเกี่ยวของซ่ึง
สามารถรับเตาปรับนั้นได 

6.102 กระแสไฟฟาท่ีกําหนดของเตาปรับตองเปนคาใดคาหนึ่งดังนี้ แลวแตคาใดจะนอยกวา 
− กระแสไฟฟาท่ีกําหนดของสวนเตาเสียบของเตาปรับ หรือ 
− ผลรวมของกระแสไฟฟาท่ีกําหนดของเตาเสียบท้ังหมดท่ีสามารถเสียบเขาในเตาปรับ 

6.103 เตาปรับมีฟวสตองมีพิกัดตํ่าสุดเทียบเทาพิกัดของฟวสตามเคร่ืองหมายหรือฉลากท่ีระบุ 
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ดวางขา ใหเป
ข้ัวสายดิน 
ดวางขาใหเปน
รวัด 

สวนเตาเสียบส
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นขอตอไปนี้ 
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นไปตามรูปที

นไปตามรูปท่ี

สองข้ัวพรอม

(ขอ 9.101(1)

ดสอบ 

หนึ่งดังตอไป

ท่ี 101 หรือรูป

 103 หรือ รูป

ข้ัวสายดิน (แ

)) 

ปนี้ 

ปท่ี 102  

ปท่ี 104 

แบบขาแบน) 

มอ
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รูปท่ี 102 สวนเตาเสียบสองข้ัวพรอมข้ัวสายดิน (แบบขากลม) 
(ขอ 9.101(1)) 
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บสองข้ัวไมมีข
(ขอ 9.101(2)

 
 
 
 
 
 
 

ข้ัวสายดิน (แบ
)) 

บบขาแบน) 

มอ
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รูปท่ี 104  สวนเตาเสียบสองข้ัวไมมีข้ัวสายดิน (แบบขากลม) 
(ขอ 9.101(2)) 

10. การปองกันช็อกไฟฟา 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.2162 ขอ 10.  ยกเวนขอตอไปนี้ 

10.1 แทนขอความในยอหนาท่ี 2 : 
สวนเตาเสียบแบบขากลมของเตาปรับตองไมสามารถแตะตองถึงสวนท่ีมีไฟฟา ไมวาสวนเตาเสียบของเตา
ปรับจะเสียบอยูกับเตารับระบบเดียวกันอยางสมบูรณหรือไม 

แทนขอความในยอหนาท่ี 6 : 
สําหรับเตาปรับ ใหใชนิ้วทดสอบแตะทุกตําแหนงท่ีสามารถแตะได ท้ังท่ีเตาปรับเสียบอยูกับเตารับระบบ
เดียวกันอยางสมบูรณและไมสมบูรณ 

เพิ่มเติมขอตอไปนี้ : 

10.101 ตองไมสามารถถอดเสนฟวสออกหรือเปล่ียนเสนฟวสในเตาปรับมีฟวสได ยกเวนไดดึงเตาปรับมีฟวส
ออกจากเตารับแลว 
การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจ 
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10.3 ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 

10.4 แทนขอความในยอหนาท่ี 1 : 
สวนภายนอกของเตาปรับตองทําดวยวัสดุฉนวน ยกเวนสวนตางๆ ดังนี้ หมุดเกลียวยึดและส่ิงท่ีคลายกัน ขา
เสียบท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผานและขาเสียบท่ีตอลงดิน สายรัดท่ีตอลงดิน (earthing strap) แหวนโลหะรอบ
ขาเสียบ  

10.5 แทนขอความในยอหนาท่ี 1 : 
สวนเตารับของเตาปรับท่ีมีตัวปดชอง ตองสรางไมใหเขาถึงสวนท่ีมีไฟฟาไดดวยเกจดังแสดงในรูปท่ี 9 และ
รูปท่ี 10 ของ มอก.2162 ในขณะท่ีไมมีเตาเสียบเสียบอยู 

11. การตอลงดิน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.2162ขอ 11.   

12. ขั้วตอและขั้วตอถาวร 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.2162 ขอ 12. ยกเวนขอตอไปนี้ 

12.1.1 แทนขอความในยอหนาท่ี 2 : 
เตาปรับค่ันกลางเปล่ียนสายไดตองมีข้ัวตอแบบหมุดเกลียว 

13. การสรางเตารับยึดกับท่ี 

ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 

14. การสรางเตาเสียบและเตารับหยิบยกได 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มอก.2162 ขอ 14.  ยกเวนขอตอไปนี้ 

แทนช่ือขอ : 
การสรางเตาไฟฟาหยิบยกได 

14.1 แทนขอความ : 
เตาปรับค่ันกลางเปล่ียนสายไมได ตองเปนดังนี้ 
− ไมสามารถแยกสายออนจากเตาปรับโดยไมทําใหเตาปรับใชงานไมไดอยางถาวร และ 
− ไมสามารถเปดเตาปรับไดโดยใชมือหรือใชเคร่ืองมือท่ีใชงานท่ัวไป เชน ไขควง 
การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจ 
หมายเหตุ ถือวาเตาปรับใชงานไมไดอยางถาวร เมื่อการประกอบเตาปรับเขาไปใหมตองใชช้ินสวนหรือวัสดุที่ไมใช

ช้ินสวนเดิมหรือวัสดุเดิม 
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14.2 แทนขอความในยอหนาท่ี 1 : 
ขาเสียบของเตาปรับ ตองมีความแข็งแรงทางกลเพียงพอ 

14.3 แทนขอความในยอหนาท่ี 1 และยอหนาท่ี 2 : 
ขาเสียบของเตาปรับตอง 
− ล็อกแนนหมุนไมได ยกเวนการหมุนท่ีไมนาจะทําใหความปลอดภัยหรือการทําหนาท่ีดอยลง 
− ถอดออกไมไดโดยไมถอดแยกสวนเตาปรับ 
− ยึดติดอยูในตัวของเตาปรับอยางแนนเพียงพอ เม่ือเดินสายไฟฟาและประกอบเตาปรับเหมือนการใชงาน

ตามปกติแลว 
ตองไมสามารถจัดขาเสียบท่ีตอลงดินหรือขาเสียบเปนกลางหรือหนาสัมผัสของเตาเสียบใหผิดตําแหนง 

14.4 แทนขอความในยอหนาท่ี 1 : 
หนาสัมผัสข้ัวสายดินและหนาสัมผัสข้ัวเปนกลางของเตาปรับ เม่ือใชงาน ตองล็อกแนนหมุนไมไดและตอง
ถอดออกไดโดยใชเคร่ืองมือชวยภายหลังการถอดแยกสวนเตาปรับแลวเทานั้น 

14.11 แทนขอความในบรรทัดท่ี 1 : 
เตาปรับค่ันกลางเปล่ียนสายได : 

14.13 แทนขอความ : 
ถาฝาครอบของเตาปรับมีปลอกสวมสําหรับรูทางเขาสําหรับขาเสียบ เม่ือถอดฝาครอบออก ปลอกสวม
ตองไมหลุดออกจากดานในโดยไมเจตนา 
การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจ 

14.15 แทนขอความในยอหนาท่ี 1 : 
ผิวหนาประสานของเตาปรับตองไมมีสวนยื่นใดนอกเหนือจากขาเสียบ เม่ือเดินสายไฟฟาและประกอบ
เตาปรับเหมือนการใชงานตามปกติ 

14.16 แทนขอความในยอหนาท่ี 1 : 
เตาปรับตองออกแบบใหสามารถเสียบเตาเสียบไดจนสุด โดยไมถูกขวางดวยสวนยื่นใดๆ จากผิวหนา
ประสานของเตารับและของเตาเสียบ 

14.23 แทนขอความในหมายเหตุ 1.: 
หมายเหตุ 1. ตัวอยางบริภัณฑแบบใชเสียบ เชน เตาปรับ เครื่องโกน (razor) และดวงไฟท่ีมีแบตเตอรี่ประจุใหมได  

หมอแปลงไฟฟาแบบใชเสียบ (plug-in transformer) 

14.23.2 เพิ่มเติมขอความหลังยอหนาท่ี 1 : 
สําหรับเตาปรับ ใหเสียบเตาเสียบท่ีเกี่ยวเนือ่งท่ีตอสายออนกลมตามรหสัสายไฟฟา  60227 IEC 53 
ขนาด 0.75 ตารางมิลลิเมตร ยาว 1 เมตร เขากับสวนเตารับแตละสวนของเตาปรับ 
หมายเหตุ 1. จํานวนสายตัวนําควรเทากับจํานวนขั้วไฟฟาของเตาเสียบที่เก่ียวเน่ือง 
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เพิ่มเติมขอความทายขอ: 
สําหรับเตาปรับ ในระหวางการทดสอบ ตองระวังใหสายออนหอยอยางอิสระ 
หมายเหตุ 2. (วาง) 

หมายเหตุ 3. เกจที่จะใชแทนเตาเสียบที่เก่ียวของและสายออนใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่
เก่ียวของ 

เพิ่มเติมขอตอไปนี้ : 

14.23.101 เตาปรับตองทนความเครียดดานขางท่ีเกิดจากบริภัณฑไฟฟาท่ีจะเสียบเขาในเตาปรับ 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตอไปนี้ โดยการใชอุปกรณดังแสดงในรูปท่ี 13 
ใหติดต้ังตัวอยางบนพื้นผิวแนวต้ังโดยมีระนาบผานหนาสัมผัสเตารับท่ีมีไฟฟาอยูในแนวระดับ 
ผิวหนาท่ีตองทดสอบตองอยูในตําแหนงแนวต้ังและขนานกับพื้นผิวติดต้ังแนวต้ัง 
ใหอุปกรณเสียบกันจนสุด และใชแรง 5 นิวตัน กดลงในแนวต้ัง 
เม่ือครบ 1 นาที ใหเอาอุปกรณออก และหมุนเตาปรับไป 90 องศา บนพื้นผิวติดต้ัง  ใหทดสอบจํานวน 
4 คร้ัง  โดยหมุนเตาปรับไป 90 องศา หลังจากการเสียบกันแตละคร้ัง  ในระหวางการทดสอบ อุปกรณ
ตองไมหลุดออก  ใหทดสอบซํ้ากับสวนเตารับแตละสวนของเตาปรับ 
หลังจากการทดสอบ เตาปรับตองไมเสียหายตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองเปนไปตามขอกําหนดขอ 22. 

14.24 แทนขอความ: 
เตาปรับตองมีรูปรางและทําจากวัสดุท่ีสามารถดึงเตาปรับออกจากเตารับดวยมือไดโดยงาย 
นอกจากนี้ ตองออกแบบพื้นผิวจับ (gripping surface) ในลักษณะท่ีสามารถดึงเตาปรับออกไดโดยไมตอง
ดึงท่ีสายออน (ถามี) 
การตรวจสอบใหทําโดยตรวจและการทดสอบดวยมือ 

14.25 ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 

เพิ่มเติมขอตอไปนี้ : 

14.101 สวนเตาเสียบของเตาปรับตองมีขาเสียบท่ีตอลงดินหรือหนาสัมผัสข้ัวสายดิน ถาสวนเตารับสวนใดสวน
หนึ่งมีขาเสียบท่ีตอลงดินหรือหนาสัมผัสข้ัวสายดิน 

หมายเหตุ เตาปรับสําหรับบริภัณฑไฟฟาประเภท 0 หามมีการตอระหวางเตารับมีหนาสัมผัสขั้วสายดินกับ เตาเสียบ
ไมมีหนาสัมผัสขั้วสายดิน 

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจและโดยการทดสอบตามขอ 11.5 

14.102 เตาปรับสําหรับใชกับเตารับแบบมีข้ัว ตองออกแบบการตอภายในใหม่ันใจไดวาขาเสียบ หนาสัมผัส
เตารับ และข้ัวตอ (ถามี) คงสภาพข้ัวไฟฟาเดิมท่ีสวนเขาและสวนออกของเตาปรับ 
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การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจและโดยการทดสอบความตอเนื่องทางไฟฟา (ถาจําเปน) 

14.103 แนะนําใหออกแบบและสรางเตาปรับหลายทางในลักษณะท่ีไมสามารถเสียบเตาปรับหลายทางสองตัว
หรือมากกวาเขาดวยกัน เม่ือเสียบเขาในเตารับยึดกับท่ีในกลองติดต้ังฝงเรียบ 
การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจ 

หมายเหตุ ขอแนะนําน้ีใชกับเตาปรับจากผูทําเดียวกันเทาน้ัน ยกเวนขอกําหนดของระบบเตาไฟฟาอาจมีรายละเอียดที่
ทําใหไมสามารถเสียบเตาปรับหลายทางเขาดวยกัน 

14.104 ถาฉนวนของสายออนภายนอกไมเทียบเทากับฉนวนของสายออนตาม มอก. ท่ีเกี่ยวของ  และไมเปนไป
ตามเกณฑการทดสอบความทนแรงดันไฟฟาระหวางสายออนดังกลาวกับโลหะแผนพันรอบฉนวน
ตามท่ีระบุในขอ 17.2  ใหถือวาสายออนภายนอกนั้นเปนตัวนําเปลือย 

14.105 ภายในตัวของเตาปรับมีฟวสตองจัดใหมีท่ีสําหรับเสนฟวสท่ีเหมาะสมตาม มอก.526 เทาท่ีจะทําได (ดู
ขอ 14.22) 
ตองติดต้ังเสนฟวสระหวางหนาสัมผัสท่ีประกอบอยูระหวางขาเสียบเตาปรับกับหนาสัมผัสเตารับท่ีสม
นัยกัน 
ในระบบไฟฟาแบบมีข้ัว ตองติดต้ังเสนฟวสระหวางขาเสียบสายเฟสกับหนาสัมผัสเตารับสายเฟสที่สม
นัยกัน 
เสนฟวสตองไมประกอบอยูในวงจรไฟฟาท่ีตอลงดิน 
ตองออกแบบเตาปรับใหเสนฟวสมีหนาสัมผัสเพียงพอ เม่ือประกอบเตาปรับแลว 
การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจ 

15. เตารับอินเตอรล็อก 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 15. ของ มอก.2162 ยกเวนขอตอไปนี้ 

แทนช่ือขอ: 
สวนเตารับอินเตอรล็อกของเตาปรับ 

แทนขอความในยอหนาท่ีหนึ่ง : 
สวนเตารับของเตาปรับท่ีอินเตอรล็อกกับสวิตช ตองสรางในลักษณะท่ีไมสามารถเสียบเตาเสียบเขาไปหรือดึง
เตาเสียบออกจากเตาปรับไดหมดในขณะท่ีหนาสัมผัสเตารับเหลานั้นมีไฟฟา และหนาสัมผัสเตารับของเตาปรับตอง
ไมมีไฟฟาจนกวาเตาเสียบเสียบเขาไปแลวเกือบสุด 

16. ความทนตอการเสื่อมตามอายุ การปองกันดวยเปลือกหุม และความตานทานตอความช้ืน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 16. ของ มอก.2162 
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17. ความตานทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟา 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 17. ของ มอก.2162 ยกเวนขอตอไปนี้ 

17.1.1 แทนขอความ : 
เตาปรับ  ใหวัดความตานทานของฉนวนตามลําดับดังนี้ 
ก) ระหวางข้ัวทุกข้ัวท่ีตอเขาดวยกันกับโลหะเปลวท่ีสัมผัสกับพื้นผิวดานนอกของสวนภายนอกท่ีแตะ

ตองถึงของวัสดุฉนวน รวมถึงหมุดเกลียวภายนอกเพื่อการประกอบเปนชุด (external assembly screw) 
ข) ระหวางข้ัวแตละข้ัวกับข้ัวอ่ืนท่ีเหลือท้ังหมดท่ีตอเขาดวยกัน 
ค) ระหวางสวนโลหะใดๆ ของท่ียึดสาย (รวมท้ังหมุดเกลียวจับยึด) กับขาเสียบหรือข้ัวท่ีตอลงดิน (ถามี) 
ง) สําหรับเตาปรับค่ันกลาง ระหวางสวนโลหะใดๆ ของท่ียึดสายกับแทงโลหะท่ีมีเสนผานศูนยกลาง

สูงสุดของสายออนท่ีสอดอยูแทนท่ีสายออน (ดูตารางท่ี 17) 
หมายเหตุ 1. กรณีไมสามารถแตะตองถึงขั้วตอโดยตรง เชน ในเตาปรับชนิดเปล่ียนสายไมได ควรทดสอบกับสวนที่

แตะตองถึง เชน ขาเสียบ 

หมายเหตุ 2. ในขณะหอหุมโลหะเปลวรอบพ้ืนผิวดานนอก หรือในขณะวางโลหะเปลวใหสัมผัสกับพ้ืนผิวดานใน
ของสวนตางๆ ของวัสดุฉนวน ใหกดตรงรูหรือรองโดยไมใชแรงมากดวยน้ิวทดสอบตรงไมมีขอตอ   ดัง
รูปที่ 1 

 

 
มิติเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี 1  นิ้วทดสอบแบบตรงไมมีขอ 
(ขอ 17.1.1) 

17.1.2 ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก.2162 

18. หนาสัมผัสขั้วสายดิน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 18. ของ มอก.2162 

19. อุณหภูมท่ีิเพ่ิมขึ้น 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 19. ของ มอก.2162 ยกเวนขอตอไปนี้ 
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แทนขอความในยอหนาท่ี 12 และยอหนาท่ี 13 : 

ใหทดสอบเตาปรับโดยใชเตารับยึดกับท่ีเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้และท่ีมีคุณลักษณะใกลเคียง
เทาท่ีสามารถเลือกได แตมีขนาดขาเสียบ (ของเตารับ) ท่ีตอลงดินเล็กสุด (ถามี) 

ใหเสียบเตาปรับเขาไปในเตารับและปอนกระแสสลับคาท่ีระบุไวในตารางท่ี 101 เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

เพิ่มเติมขอความหลังยอหนาท่ี 15 : 
สําหรับเตาปรับ ตองปอนกระแสไฟฟาทดสอบดังนี้ : 

− กระแสไฟฟาทดสอบตามพิกัดกระแสของสวนเตารับท่ีเกี่ยวของทีละเตารับ (ดูตารางท่ี 20) 
− กระแสไฟฟาทดสอบตามพิกัดกระแสของเตาปรับผานสวนเตารับทุกเตารับพรอมกัน โดยใหกระแสไฟฟาท่ีเขา

สวนเตารับแตละสวนเปนไปตามสัดสวนของพิกัดกระแสของสวนเตารับแตละสวน 

20. วิสัยสามารถตัดกระแส 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 20. ของ มอก.2162 ยกเวนขอตอไปนี้ 

แทนขอความในยอหนาท่ี 2 : 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบสวนเตารับของเตาปรับ และสวนเตาเสียบของเตาปรับท่ีมีขาเสียบไมตัน โดย
ใชเคร่ืองทดสอบท่ีเหมาะสมดังตัวอยางท่ีแสดงในรูปท่ี 16 

แทนขอความในยอหนาท่ี 4 : 
ใหทดสอบสวนเตารับของเตาปรับโดยใชเตาเสียบทดสอบท่ีมีขาเสียบทําดวยทองเหลือง กรณีเตาเสียบในระบบ
เดียวกันเปนชนิดมีปลอกฉนวน (insulating sleeve) ใหใชขาเสียบท่ีมีปลอกฉนวนในการทดสอบ และมีมิติใหญสุด
ท่ีระบุไวดวยเกณฑความคลาดเคล่ือน 0 

0.06
  
−  มิลลิเมตร ขาเสียบหางกันตามระยะท่ีระบุดวยเกณฑความคลาดเคล่ือน

0.05
0   

+  มิลลิเมตร มิติของปลอกฉนวนใหอยูในเกณฑความคลาดเคล่ือนท่ีกําหนดไวในมาตรฐานท่ีเกี่ยวเนื่อง 

แทนขอความในยอหนาท่ี 6 : 
ใหทดสอบสวนเตาเสียบของเตาปรับโดยใชเตารับยึดกับท่ีท่ีเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี และมี
ลักษณะเฉพาะใกลเคียงลักษณะเฉพาะเฉล่ียเทาท่ีสามารถเลือกได 

แทนขอความในยอหนาท่ี 8 : 
ใหเสียบสวนเตาเสียบของเตาปรับเขากับเตารับ แลวดึงออก 50 รอบ (100 จังหวะ) ดวยอัตรา 30 จังหวะตอนาที 

เพิ่มเติมขอความกอนยอหนาท่ี 2 จากทายขอ 20.: 
ใหทดสอบสวนเตาเสียบและสวนเตารับแตละสวนของเตาปรับแยกกัน 

21. การใชงานตามปกติ 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 21. ของ มอก.2162  ยกเวนขอตอไปนี้ 
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แทนขอความในยอหนาท่ี 2 : 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบสวนเตารับของเตาปรับ และสวนเตาเสียบของเตาปรับท่ีมีข้ัวรับลงดินคืนตัวได
หรือเตาเสียบท่ีมีขาเสียบไมตัน โดยใชเคร่ืองทดสอบท่ีเหมาะสมดังตัวอยางท่ีแสดงในรูปท่ี 16 
แทนขอความในหายเหตุ 6 : 
6 ใหทดสอบเตาปรับโดยใชเตารับยึดกับท่ี ท่ีเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้และมีลักษณะเฉพาะ
ใกลเคียงลักษณะเฉพาะเฉล่ียเทาท่ีสามารถเลือกได 

แทนขอความในยอหนาท่ี 6 : 
ใหทดสอบสวนเตาเสียบและสวนเตารับแตละสวนของเตาปรับแยกกัน 
ใหเสียบเตาเสียบเขากับสวนเตารับของเตาปรับ แลวดึงออก 5 000 รอบ (10 000 จังหวะ) และใหเสียบสวนเตาเสียบ
ของเตาปรับเขากับเตารับ แลวดึงออก 1 000 รอบ (2 000 จังหวะ) ดวยอัตรา  

- 30 จังหวะตอนาทีสําหรับเตาปรับม่ีมีกระแสไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 16 แอมแปรและมีแรงดันไฟฟาท่ี
กําหนดไมเกิน 250 โวลต 

- 15 จังหวะตอนาทีสําหรับเตาปรับแบบอ่ืนๆท้ังหมด 

22. แรงที่ใชในการดึงเตาเสียบ 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 22. ของ มอก.2162 ยกเวนขอตอไปนี้ 

แทนขอความในยอหนาท่ี 1 : 

การสรางเตาปรับตองทําใหเสียบเตาเสียบเขาและดึงออกไดงาย และตองมีการปองกันเตาเสียบหลุดออกจากเตารับ
ในการใชงานตามปกติ 

22.1 แทนขอความในยอหนาท่ี 1 : 
ใหยึดเตาปรับกับแผนติดต้ัง A ของเคร่ืองทดสอบดังแสดงในรูปท่ี 18 ในลักษณะท่ีแกนของหนาสัมผัส
เตารับอยูในแนวต้ังและรูทางเขาสําหรับขาเสียบคว่ําหนาลง 

23. สายออนและการตอ 
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 23. ของ มอก.2162 ยกเวนขอตอไปนี้ 

23.1 แทนขอความในยอหนาท่ี 1 : 
เตาปรับค่ันกลางท่ีมีเจตนาใหใชกับสายออน ตองมีท่ียึดสายเพ่ือใหตัวนําคลายจากความเครียดรวมท้ังการ
บิดตัวตรงท่ีตัวนําตอกับข้ัวตอหรือข้ัวตอถาวร  และตองมีการปองกันการขัดถูของวัสดุท่ีหุมตัวนํา 

23.3 แทนขอความในยอหนาท่ี 1 และตารางท่ี 20 : 
เตาปรับค่ันกลางเปล่ียนสายไมไดท่ีมีเจตนาใหใชกับสายออน ตองมีสายออน ถาเปนสายออนท่ีทําดวยตัวนํา
ทองแดงหุมดวยฉนวนและเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด ตองเปนไปตาม มอก.11 หรือถาเปนสายไฟฟาชนิด
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ตัวนําทองแดงหุมดวยฉนวนและเปลือกยาง ตองเปนไปตาม มอก.955  สําหรับตัวนําภายนอกเพื่อปอน
กระแสไฟฟาตามลักษณะสมบัติท่ีกําหนดของเคร่ืองใชไฟฟา หรือสําหรับสายออนภายนอกท่ีมีเจตนา
สําหรับการควบคุม พื้นท่ีหนาตัดระบุของตัวนําท่ีสัมพันธกับพิกัดของเตาปรับค่ันกลางใหเปนไปตามตาราง
ท่ี 101 

หมายเหตุ ตารางที่ 101 ระบุคากระแสไฟฟาทดสอบสําหรับการทดสอบอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นและการใชงานตามปกติไวดวย 

สายออนภายนอกท่ีมีเจตนาสําหรับการควบคุม ตองเปนไปตามขอกําหนดขอ 14.104 
ตารางท่ี 101 

(ขอ 23.3) 

พิกัด 
ของเตาไฟฟา 

เตาปรับ 
เตาปรับค่ันกลางเปลี่ยนสายไมได 

ท่ีมีการตอสายออน 
กระแสไฟฟาทดสอบ 

A 
พื้นท่ีหนาตัด 

mm2 

กระแสไฟฟาทดสอบ 
A 

ขอ 19. ขอ 21. ขอ 19. ขอ 21. 
2.5 A 
130/250 V 

4 2.5 0.75 
1 

4 
4 

2.5 
2.5 

6 A 
130/250 V 

8.4 6 0.75 
1 

9 
9 

6 
6 

10 A 
130/250 V 

14 10 0.75 
1 

10 
12 

10 
10 

16 A 
130/250 V 

20 16 0.75 
1 
1.5 

10 
12 
16 

10 
12 
16 

หมายเหตุ ใหหากระแสไฟฟาทดสอบสําหรับเตาไฟฟามีกระแสท่ีกําหนดอื่น โดยการประมาณคาในชวงระหวางคา
พิกัดมาตรฐานตํ่ากวาถัดไปกับคาพิกัดมาตรฐานสูงกวาที่ถัดไป 

 

23.4 แทนขอความในยอหนาท่ี 1 : 
เตาปรับค่ันกลางเปล่ียนสายไมไดพรอมสายออน ตองออกแบบใหมีการปองกันไมใหสายออนโคงงอ
เกินไปตรงจุดท่ีสายเขาเตาปรับ 

24. ความแขง็แรงทางกล 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 24. ของ มอก.2162 ยกเวนขอตอไปนี้ 

แทนขอความในยอหนาท่ี 1 และยอหนาท่ี 2 : 
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เตาปรับตองมีความแข็งแรงทางกลเพียงพอท่ีจะทนความเคนท่ีเกิดข้ึนในระหวางการใชงาน 
การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบท่ีเหมาะสม ดังนี้ 

− เตาปรับ 
 • ท่ีมีเปลือกหุม ฝาครอบ หรือตัวเตาท่ีไมไดทําจาก 
วัสดุอิลาสโทเมอรหรือวัสดุเทอรมอพลาสติก   ขอ 24.2 และขอ 24.10 

• ท่ีมีเปลือกหุม ฝาครอบ หรือตัวเตาท่ีทําจาก 
− วัสดุอิลาสโทเมอรหรือวัสดุเทอรมอพลาสติก  ขอ 24.2 ขอ 24.4 ขอ 24.5 และขอ 24.10 
− ขาเสียบท่ีมีปลอกฉนวนในสวนเตาเสียบของเตาปรับ ขอ 24.7 
− สวนเตารับของเตาปรับท่ีมีตัวปดชอง   ขอ 24.8 

24.2 เพิ่มเติมขอความทายยอหนาท่ี 5 : 
สําหรับเตาปรับ : 
− 50 คร้ัง  ถามวลของตัวอยางไมเกิน 50 กรัม 
− 25 คร้ัง  ถามวลของตัวอยางเกิน 50 กรัม 

แทนขอความในยติภาคสุดทาย : 
− ขาเสียบตองไมหมุนเม่ือบิดดวยทอรก 0.4 นิวตันเมตร คร้ังแรกในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเปนเวลา 1 นาที  

แลวบิดในทิศทางตรงกันขามเปนเวลาอีก 1 นาที ไมตองทดสอบขอนี้กับเตาปรับท่ีการหมุนของขาเสียบ
ไมทําใหความปลอดภัยหรือการทําหนาท่ีดอยลง 

เพิ่มขอความท่ีทายขอ : 
หมายเหตุ 4. ไมตองคํานึงถึงการแตกหักของสวนตางๆ ของบริภัณฑไฟฟาท่ีประกอบในเตาปรับคั่นกลาง ถาเปนไป

ตามขอกําหนดขอ 10.  และการทําหนาที่ของบริภัณฑไฟฟาไมทําใหเกิดอันตราย 

24.7 แทนขอความในยอหนาท่ี 1 : 
ใหทดสอบขาเสียบท่ีมีปลอกฉนวนของสวนเตาเสียบของเตาปรับดวยเคร่ืองทดสอบดังแสดงในรูปท่ี 28 

24.8 แทนขอความในยอหนาท่ี 1 : 
สวนเตารับท่ีมีตัวปดชองของเตาปรับ ตองมีตัวปดชองท่ีออกแบบใหทนแรงทางกลท่ีอาจเกิดข้ึนในการใช
งานตามปกติ เชน เม่ือฝนดันขาเสียบของเตาเสียบเขากับตัวปดชองของรูทางเขาสวนเตารับ 

24.10 แทนขอความในยอหนาท่ี 2 : 
ใหวางเตาปรับบนแผนเหล็กกลาแข็งแรงม่ันคงมีรูเหมาะสําหรับขาเสียบของสวนเตาเสียบของเตาปรับดัง
ตัวอยางท่ีแสดงในรูปท่ี 30 

25. ความทนความรอน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 25. ของ มอก.2162 
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26. หมุดเกลียว สวนท่ีกระแสไฟฟาไหลผาน และจุดตอ 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 26. ของ มอก.2162 

27. ระยะหางตามผิวฉนวน ระยะหางในอากาศ และระยะหางผานสารประกอบผนึก 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 27. ของ มอก.2162 ยกเวนขอตอไปนี้ 

ตารางท่ี 23 

แทนขอความในยติภาคที่ 5 ของรายการที่ 2: 
− หมุดเกลียวยึดภายนอก ท่ีมิใชหมุดเกลียวท่ีอยูบนผิวหนาประสานของเตาปรับ 

และแยกตางหากจากวงจรการตอลงดิน 3 มิลลิเมตร 

แทนขอความในรายการท่ี 3 : 
− ระหวางขาเสียบของเตาปรับรวมท้ังสวนโลหะท่ีตอกับขาเสียบเม่ือเสียบกันจนสุดกับ 

สวนโลหะท่ีไมตอลงดินท่ีแตะตองถึง ข ของเตารับซ่ึงทําข้ึนตามการสรางท่ีใหผลเลวท่ีสุด ค 6 มิลลิเมตร ง 

แทนขอความในรายการท่ี 4 : 
− ระหวางสวนท่ีไมตอลงดินท่ีแตะตองถึง ข ของเตารับเม่ือเสียบกันจนสุด กับขาเสียบ 

รวมท้ังสวนโลหะตอกับสวนท่ีไมตอลงดินท่ีแตะตองถึง ข ของเตาปรับซ่ึงทําข้ึน 

ตามการสรางท่ีใหผลเลวท่ีสุด ค 6 มิลลิเมตร ง 

แทนขอความในรายการท่ี 5 : 
− ระหวางสวนท่ีมีไฟฟาของสวนเตารับของเตาปรับ (ไมมีเตาเสียบ) กับสวนโลหะ 

ท่ีไมตอลงดินท่ีแตะตองถึง ข 6 มิลลิเมตร ง 

แทนขอความในยติภาคที่ 5 ของรายการที่ 7: 
− หมุดเกลียวยึดภายนอก ท่ีมิใชหมุดเกลียวท่ีอยูบนผิวหนาประสานของเตาปรับ 

และแยกตางหากจากวงจรการตอลงดิน 3 มิลลิเมตร 

27.1 แทนขอความในยอหนาท่ี 6 : 
การตรวจสอบเตาปรับ ใหทําในขณะท่ีเสียบเขากับเตารับโดยมีเตาเสียบและไมมีเตาเสียบเสียบอยู 

28. ความทนของวัสดุฉนวนตอความรอนผิดปกติ ไฟ และการเกิดรอย 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 28. ของ มอก.2162 ยกเวนขอตอไปนี้ 

28.1 แทนขอความในยอหนาท่ี 2 : 



มอก.2431-2555 

-19- 

การตรวจสอบใหทําโดยการทดสอบตามขอ 28.1.1 และเตาปรับท่ีขาเสียบมีปลอกฉนวนใหทดสอบเพิ่มเติม
ตามขอ 28.1.2 

28.1.2 แทนขอความในยอหนาท่ี 1 : 
ใหทดสอบตัวอยางเตาปรับท่ีขาเสียบมีปลอกฉนวนดวยเคร่ืองทดสอบดังแสดงในรูปท่ี 40 

29. ความตานทานการเปนสนิม 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 29. ของ มอก.2162 

30. การทดสอบเพ่ิมเติมกบัขาเสียบท่ีมีปลอกฉนวน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 30. ของ มอก.2162 
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 ภาคผนวก ก.  

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในภาคผนวก ก. ของ มอก.2162 

ภาคผนวก ข. 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในภาคผนวก ข. ของ มอก.2162 

 
   
 


