
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
ฉบบัที ่3487 ( พ.ศ. 2549 )

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
พ.ศ. 2511

เรือ่ง  แกไขมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
เตาเสยีบและเตารบัสำหรบัใชในทีอ่ยอูาศยัและงานทัว่ไปทีม่จีดุประสงคคลายกนั :
เตาเสยีบและเตารบัทีม่แีรงดนัไฟฟาทีก่ำหนดไมเกนิ 250 โวลต (แกไขครัง้ที ่1)

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสำหรับใชใน
ทีอ่ยอูาศยัและงานทัว่ไปทีม่จีดุประสงคคลายกนั  :  เตาเสยีบและเตารบัทีม่แีรงดนัไฟฟาทีก่ำหนดไมเกนิ  250 โวลต
มาตรฐานเลขที ่มอก. 166-2547

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511
รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรมออกประกาศแกไขเพิม่เตมิมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม เตาเสยีบและเตารบั
สำหรบัใชในทีอ่ยอูาศยัและงานทัว่ไปทีม่จีดุประสงคคลายกนั  :  เตาเสยีบและเตารบัทีม่แีรงดนัไฟฟาทีก่ำหนดไมเกิน
250 โวลต มาตรฐานเลขที ่ มอก.166-2547 ทายประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัที ่ 3310 (พ.ศ.2547)
ลงวนัที ่17 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 ดงัตอไปนี้

1. ใหแกหมายเลขมาตรฐานเลขที ่“มอก.166-2547” เปน “มอก.166-2549”
2. รปูที ่2(2) มติขิองขาและการจดัวางขาของเตาเสยีบสองขัว้สำหรบับรภิณัฑไฟฟาประเภท II เตาเสยีบ

เปลีย่นสายได, ใหตดัขอความกำกบัมติ“ิ32 สงูสดุ” และ “18 สงูสดุ” ออก
3. คำอธบิายรปู  1  , ใหตดัขอความ “โดยมมีติไิมเกนิ 32 × 18 มลิลเิมตร” ออก
ทัง้นี ้ใหมผีลตัง้แตวนัทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา เปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2549

รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรม

สรุยิะ  จงึรงุเรอืงกจิ

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เลม 123 ตอนที ่68ง
วนัที ่20 กรกฎาคม พทุธศกัราช 2549



สำนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
กระทรวงอตุสาหกรรม          ICS 29.120.30         ISBN 974-9815-94-7

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
THAI INDUSTRIAL STANDARD

มอก. 166   2547

เตาเสยีบและเตารบัสำหรบัใชในทีอ่ยอูาศยั
และงานทัว่ไปทีม่จีดุประสงคคลายกนั :
เตาเสยีบและเตารบัทีม่แีรงดนัไฟฟาทีก่ำหนด
ไมเกนิ 250 โวลต
PLUGS AND SOCKET–OUTLETS FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR
PURPOSES : PLUGS AND SOCKET–OUTLETS WITH RATED VOLTAGE NOT
EXCEEDING 250 V



มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
เตาเสยีบและเตารบัสำหรบัใชในทีอ่ยอูาศยั
และงานทัว่ไปทีม่จีดุประสงคคลายกนั :

เตาเสยีบและเตารบัทีม่แีรงดนัไฟฟาทีก่ำหนด
ไมเกนิ 250 โวลต

สำนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
กระทรวงอตุสาหกรรม ถนนพระรามที ่ 6 กรงุเทพฯ 10400

โทรศัพท 0 2202 3300

 ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เลม 122 ตอนที ่28ง
วนัที ่ 7 เมษายน พทุธศกัราช 2548

มอก. 166   2547



(2)

คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 79
มาตรฐานเตาเสยีบและเตารบัไฟฟา

ประธานกรรมการ
รศ.ชำนาญ  หอเกยีรติ วศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ

กรรมการ
นายโสตถพิงศ  พชิยัสวสัดิ์ คณะวศิวกรรมศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
นายสรุวฒัน  เสรวีวิฒันา คณะวศิวกรรมศาสตร

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื
นายสกุจิ  เกียรตบิญุศรี การไฟฟานครหลวง
นายพงษศกัดิ ์ หาญบญุญานนท การไฟฟาสวนภมูภิาค
นายอนรุกัษ  เดชตระกลู สมาคมการคาเครือ่งใชไฟฟา
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นายจริะเดช  แสงประทปี บรษิทั มตัสชุติะ อเีลค็ทรคิ เวริคส (อยธุยา) จำกดั
นายอนนัต  อรณุกาญจนา บรษิทั เจ.เอ.เอส (ประเทศไทย) จำกดั
นายประวทิย  ฮวดสนุทร บรษิทั มทัสชุติะ โฮม แอพไลแอน็ซ (ประเทศไทย) จำกดั
นายวทิยา  ชนาพรรณ โรงงานชนพรการไฟฟา
นายสมบรูณ  หอตระกลู สถาบนัไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส

กรรมการและเลขานุการ
นายไกรเดช  รกัเปยม สำนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

นายณรฐั  รจุริตัน



มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม เตาเสยีบและเตารบัสำหรบัใชในทีอ่ยอูาศยัและงานทัว่ไปทีม่จีดุประสงคคลายกนั :
เตาเสยีบและเตารบัทีม่แีรงดนัไฟฟาทีก่ำหนดไมเกนิ 250 โวลตนี ้ ไดประกาศใชครัง้แรกเปนมาตรฐานผลติภณัฑ
อตุสาหกรรม เตาเสยีบและเตารบัไฟฟาสำหรบังานทีเ่กีย่วกบัไฟฟาทัว่ไป มาตรฐานเลขที ่มอก.166-2519 ในราชกจิจา
นเุบกษาเลม 93 ตอนที ่48 วนัที ่18 มนีาคม พทุธศกัราช 2519 และครัง้ทีส่องเปนมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
เตาเสยีบและเตารบัสำหรบัใชในทีอ่ยอูาศยัและงานทัว่ไปทีม่จีดุประสงคคลายกนั มาตรฐานเลขที ่มอก.166-2535
ในราชกจิจานเุบกษาเลม 109 ตอนที ่41 วนัที ่24 มนีาคม พทุธศกัราช 2535

ตอมาสำนกังานคณะกรรมการปองกนัอบุตัภิยัแหงชาตไิดเสนอใหสำนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมพจิารณา
กำหนดใหผลติภณัฑอตุสาหกรรม เตาเสยีบและเตารบัตองเปนไปตามมาตรฐาน ซึง่คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑ
อตุสาหกรรมพจิารณาแลว มมีตเิหน็ชอบในหลกัการ จงึไดแกไขปรบัปรงุโดยยกเลกิมาตรฐานเดมิและกำหนดมาตรฐาน
นีข้ึน้ใหม โดยกำหนดรปูรางและมติขิองเตาเสยีบและเตารบัเปนแบบขากลม ใหสอดคลองกับเตาเสยีบและเตารบัใน
ระบบแรงดนัไฟฟา 250 โวลต ของ IEC ยกเวนขัว้สายดนิทีก่ำหนดใหเหมาะสมกบัเตารบัสองขัว้พรอมขัว้สายดนิ
แบบเดิมที่มีการใชงานอยู และไดเพิ่มเตารับแบบขากลมแบนเพื่อใหใชไดกับเตาเสียบแบบขาแบนที่ยังคงมีใชกัน
อยางแพรหลาย โดยจะพจิารณากำหนดใหมกีารประกาศยกเลกิเตารบัแบบขากลมแบนนีใ้นโอกาสทีเ่หมาะสมตอไป

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้ตองใชรวมกบัขอกำหนดในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม เตาเสยีบและเตารบั
สำหรบัใชในทีอ่ยอูาศยัและงานทัว่ไปทีม่จีดุประสงคคลายกนั : ขอกำหนดทัว่ไป มาตรฐานเลขที ่มอก. 2162-2547

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีก้ำหนดขึน้โดยใชเอกสารตอไปนีเ้ปนแนวทาง
IEC 60884–1 (2002) Plugs and socket-outlets for household and similar purposes –

Part 1 General requirements
IEC 60906-1 (1986) IEC System of plugs and socket-outlets for household and similar

purposes Part 1 : Plugs and socket-outlets 16 A 250 V a.c.
IEC 60906-2 (1997) IEC System of plugs and socket-outlets for household and similar

purposes Part 2 : Plugs and socket-outlets 15 A 125 V a.c.
IEC 60364-4-41 (2001) Electrical installation of building – Part 4-41 : Protection for

safety – Protection against electric shock

(3)

คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมไดพจิารณามาตรฐานนีแ้ลว   เหน็สมควรเสนอรฐัมนตรปีระกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511



(5)

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
ฉบบัที ่ 3310 ( พ.ศ. 2547 )

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
พ.ศ. 2511

เรือ่ง  ยกเลกิมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
เตาเสยีบและเตารบัสำหรบัใชในทีอ่ยอูาศยัและงานทัว่ไปทีม่จีดุประสงคคลายกนั

และกำหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
เตาเสยีบและเตารบัสำหรบัใชในทีอ่ยอูาศยัและงานทัว่ไปทีม่จีดุประสงคคลายกนั :

เตาเสยีบและเตารบัทีม่แีรงดนัไฟฟาทีก่ำหนดไมเกนิ 250 โวลต

โดยทีเ่ปนการสมควรปรบัปรงุมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม  เตาเสยีบและเตารบัสำหรบัใชในทีอ่ยอูาศยั
และงานทัว่ไปทีม่จีดุประสงคคลายกนั มาตรฐานเลขที ่มอก. 166-2535

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511
รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรมออกประกาศยกเลกิประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัที ่1787 (พ.ศ.2535)
ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรือ่ง ยกเลกิมาตรฐานผลติภณัฑ
อตุสาหกรรม เตาเสยีบและเตารบัไฟฟาสำหรบังานทีเ่กีย่วกบัไฟฟาทัว่ไป  และกำหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
เตาเสยีบและเตารบัสำหรบัใชในทีอ่ยอูาศยัและงานทัว่ไปทีม่จีดุประสงคคลายกนั ลงวนัที ่5 มนีาคม พ.ศ. 2535 และ
ออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม เตาเสยีบและเตารบัสำหรบัใชในทีอ่ยอูาศยัและงานทัว่ไปทีม่ี
จดุประสงคคลายกนั : เตาเสยีบและเตารบัทีม่แีรงดนัไฟฟาทีก่ำหนดไมเกนิ 250 โวลต มาตรฐานเลขที ่มอก. 166-
2547  ขึน้ใหม ดงัมรีายละเอยีดตอทายประกาศนี้

ทัง้นี ้ใหมผีลตัง้แตวนัทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา เปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที ่17 ธนัวาคม พ.ศ. 2547

รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรม

พงษศกัดิ ์ รกัตพงศไพศาล
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มอก. 166–2547

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
เตาเสยีบและเตารบัสำหรบัใชในทีอ่ยอูาศยั
และงานทัว่ไปทีม่จีดุประสงคคลายกนั :

เตาเสียบและเตารับที่มีแรงดันไฟฟาที่กำหนด
ไมเกนิ 250 โวลต

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเตาเสียบและเตารับยึดกับที่หรือเตารับหยิบยกไดใชสำหรับ

ไฟฟากระแสสลบัทีม่แีรงดนัไฟฟาทีก่ำหนดไมเกนิ 250 โวลต และมกีระแสไฟฟาทีก่ำหนดไมเกนิ 16 แอมแปร
โดยมเีจตนาใหใชในทีอ่ยอูาศยัและงานทัว่ไปทีม่จีดุประสงคคลายกนั ทัง้ภายในอาคารและภายนอกอาคารทีม่ี
อณุหภมูโิดยรอบตามปกตไิมเกนิ 40 องศาเซลเซยีส

1.2 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีย้งัครอบคลมุเตาเสยีบในชดุเตาเสยีบพรอมสาย เตาเสยีบและเตารบัหยบิยกได
ทีม่อียใูนชดุสายพวง เตาเสยีบและเตารบัทีเ่ปนสวนประกอบในเครือ่งใชไฟฟาดวย เวนแตจะกำหนดไวเปน
อยางอืน่ในมาตรฐานของเครือ่งใชไฟฟาทีเ่กีย่วของ
มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีไ้มครอบคลมุถงึ
- เตาเสยีบ เตารบั และคเูตาตอ (coupler) ทีใ่ชสำหรบังานอตุสาหกรรม
- คเูตาตอเครือ่งใชไฟฟา (appliance coupler)
- เตาเสยีบ เตารบัยดึกบัที ่และเตารบัหยบิยกได สำหรบัแรงดนัไฟฟาต่ำพเิศษ (extra-low voltage; ELV)
- เตารบัยดึกบัทีท่ีม่ฟีวส สวติชอตัโนมตั ิและอืน่ๆ รวมอยดูวย
- ขอกำหนดของกลองตดิตัง้ฝงเรยีบ (flush mounting box) แตครอบคลมุเฉพาะขอกำหนดของกลองตดิตัง้

บนพืน้ผวิ (surface-type mounting box) ซึง่มคีวามจำเปนสำหรบัการทดสอบกบัเตารบั
หมายเหตุ
1. คาแรงดนัไฟฟาต่ำพเิศษมรีะบไุวใน IEC 60364-4-41
2. ใหเตารบัมแีสงไฟชีน้ำ (pilot light) ได  หากแสงไฟชีน้ำเปนไปตามมาตรฐานทีเ่กีย่วของ
3. เตารับที่เปนไปตามมาตรฐานนี้ใชไดกับเตารับที่เปนสวนประกอบในบริภัณฑไฟฟา เมื่อจัดวางเตารับใหอยูใน

ลกัษณะและตำแหนงทีอ่ณุหภมูโิดยรอบไมนาจะเกนิ 40 องศาเซลเซยีส เทานัน้
สำหรบัเตาเสยีบและเตารบัทีต่ดิตัง้ในสถานทีซ่ึง่มภีาวะพเิศษ เชน ในเรอื ในยานพาหนะและสิง่ทีเ่หมอืนกนั และ
ในสถานทีอ่นัตราย (เชน สถานทีซ่ึง่อาจเกดิการระเบดิได) นัน้ อาจตองสรางเปนพเิศษ
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2P +

2. เอกสารอางองิ
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 2.

3. บทนยิาม
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 3.

4. ขอกำหนดทัว่ไป
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 4.

5. ขอสงัเกตทัว่ไปสำหรบัการทดสอบ
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 5.

6. พกิดั
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 6. ยกเวนขอตอไปนี้
6.1 แทนขอความ :

เตาไฟฟาตองมแีบบ พกิดัแรงดนัไฟฟา และพกิดักระแสไฟฟา ดงัแสดงในตารางที ่1

ตารางที ่1 แบบและพกิดัของเตาไฟฟา
(ขอ 6.1)

2P +
2P

2P +
2P

250

250

16

แบบ
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด

V
กระแสไฟฟาท่ีกําหนด

A

เตารับ 250 16

เตาเสียบเปลี่ยนสายได

2.5
เตาเสียบเปลี่ยนสายไมได 6

10
16
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7. การจำแนกประเภท
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 7.

8. การทำเครือ่งหมายและฉลาก
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 8.

9. มติแิละการทดสอบ
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 9. ยกเวนขอตอไปนี้
9.101 การเพิม่เตมิขอความ:

มติขิองเตาไฟฟาใหเปนไปดงัตอไปนี้
(1) เตาเสยีบสองขัว้พรอมขัว้สายดนิสำหรบับรภิณัฑไฟฟาประเภท I

มติขิองขาและการจดัวางขาใหเปนไปตามรปูที ่1
(2) เตาเสยีบสองขัว้สำหรบับรภิณัฑไฟฟาประเภท II

มติขิองขาและการจดัวางขาใหเปนไปตามรปูที ่2
(3) เตารบัสองขัว้พรอมขัว้สายดนิ

มติขิองขาและการจดัวางขาใหเปนไปตามรปูที ่3 และรปูที ่4
การตรวจสอบใหทำโดยการวดัและการใชเกจตามทีก่ำหนดในภาคผนวก ก.
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หนวยเปนมิลลิเมตร
คำอธบิายรปู
1 สญัลกัษณ        (ตามสญัลกัษณเลขที ่5019a ของ IEC 60417) และพยญัชนะ “L” และ “N” ตองแสดงไวทีผ่วิหนาประสาน (engagement

face) ของเตาเสยีบ
ความหนาของสญัลกัษณและพยญัชนะตองอยรูะหวาง 0.2 มลิลเิมตร ถงึ 0.4 มลิลเิมตร
เตาเสยีบเปลีย่นสายได ใหแสดงสญัลกัษณทีข่ัว้ตอดานในของเตาเสยีบดวย

2 ระยะระหวางผวิหนาประสานกบัสายออนหรอือปุกรณปองกันสาย (ถาม)ี ตองไมนอยกวา 18 มลิลเิมตร
3 กรอบนอกภายในระยะ 5 มลิลเิมตรวดัจากผวิหนาประสาน ตองไมเลก็กวากรอบนอกของผวิหนาประสานของเตาเสยีบ
4 กรอบนอกภายในระยะ 18 มลิลเิมตรวดัจากผวิหนาประสาน ตองไมใหญกวากรอบนอกของผวิหนาประสานของเตาเสยีบ
5 ขาเสยีบทีม่กีระแสไฟฟาตองมปีลอกฉนวนหมุ

ถาปลอกฉนวนเปนสวนทีแ่ยกตางหาก ตองฝงลกึในตวัเตาเสยีบไมนอยกวา 3 มลิลเิมตร (วดัจากผวิหนาประสาน)
6 เสนผานศนูยกลางภายนอกของปลอกฉนวนตองไมใหญกวาเสนผานศนูยกลางภายนอกของขาเสยีบสวนทีไ่มมฉีนวน
7 สวนปลายของขาเสยีบตองมนและไมมขีอบคม เพือ่ไมทำใหตวัปดชอง (shutter) เสยีหาย
8 อนญุาตใหแนวการเขาสายของเตาเสยีบทำมมุไดไมเกิน 90 องศากบัแนวแกนของเตาเสยีบ
9 ขอบของขาเสยีบสวนทีไ่มมฉีนวนตองมนและไมมขีอบคม ระยะระหวางผวินอกของปลอกฉนวนกบัผวินอกของขาเสยีบสวนทีไ่มมฉีนวนตอง

ไมเกนิ 0.2 มลิลเิมตร

รปูที ่1  มติขิองขาและการจดัวางขาของเตาเสยีบสองขัว้พรอมขัว้สายดนิสำหรบับรภิณัฑไฟฟาประเภท I
(ขอ 9.101 (1))
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หนวยเปนมิลลิเมตร
คำอธบิายรปู
1 กรอบนอกของผวิหนาประสานของเตาเสยีบเปลีย่นสายไดจดัทำไดตามความเหมาะสม โดยมมีติไิมเกิน 32x18 มลิลิเมตร
2 ระยะระหวางผวิหนาประสานกบัสายออนหรอือปุกรณปองกันสาย (ถาม)ี ตองไมนอยกวา 18 มลิลเิมตร
3 กรอบนอกภายในระยะ 5 มลิลเิมตรวดัจากผวิหนาประสาน ตองเทากบักรอบนอกของผวิหนาประสานของเตาเสยีบ
4 กรอบนอกภายในระยะ 18 มลิลเิมตรวดัจากผวิหนาประสาน ตองไมใหญกวากรอบนอกของผวิหนาประสานของเตาเสยีบ
5 ขาเสยีบทีม่กีระแสไฟฟาตองมปีลอกฉนวนหมุ

ถาปลอกฉนวนเปนสวนทีแ่ยกตางหาก ตองฝงลกึในตวัเตาเสยีบไมนอยกวา 3 มลิลเิมตร (วดัจากผวิหนาประสาน)
6 เสนผานศนูยกลางภายนอกของปลอกฉนวนตองไมใหญกวาเสนผานศนูยกลางภายนอกของขาเสยีบสวนทีไ่มมฉีนวน
7 สวนปลายของขาเสยีบตองมนและไมมขีอบคม เพือ่ไมทำใหตวัปดชองเสยีหาย
8 อนญุาตใหแนวการเขาสายของเตาเสยีบทำมมุไดไมเกิน 90 องศากบัแนวแกนของเตาเสยีบ
9 ขอบของขาเสยีบสวนทีไ่มมฉีนวนตองมนและไมมขีอบคม ระยะระหวางผวินอกของปลอกฉนวนกบัผวินอกของขาเสยีบสวนทีไ่มมฉีนวนตอง

ไมเกนิ 0.2 มลิลเิมตร

รปูที ่2  มติขิองขาและการจดัวางขาของเตาเสยีบสองขัว้สำหรบับรภิณัฑไฟฟาประเภท  II
(ขอ 9.101 (2))
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หนวยเปนมิลลิเมตร
คำอธบิายรปู
1 ตองมกีารปองกนัมใิหมกีารเสยีบเตาเสยีบเพยีงขัว้เดยีวได

หมายเหตุ อาจปองกนัมใิหมกีารเสยีบเพยีงขัว้เดยีวไดโดยใชวธิกีารดงัตอไปนีอ้ยางนอยหนึง่วธิี
-  ใชฝาครอบ หรอืแผนฝาครอบทีม่ขีนาดใหญเพยีงพอ
-  ใชสิง่อืน่ๆ เชน ตวัปดชอง

2 ถามตีวัปดชอง ตองมรีะยะนีเ้ผือ่ไวสำหรบัแผนฝาครอบ สวนนำทางสำหรบัขาเสยีบ และกลไกของตวัปดชอง
3 ภายในระยะนี ้สวนของชองนำทางตองมคีวามหนาไมนอยกวา 1.5 มลิลเิมตร
4 ขอบของชองนำทางตองลบมมุ 45 องศาหรอืทำใหขอบมน
5 ใหตรวจสอบจดุสมัผสัแรกของขัว้รบัทีม่กีระแสไฟฟา โดยใชเกจรปูที ่ก.2
6 ใหใชเกจรปูที ่ก.3 เพือ่ตรวจสอบวาขัว้สายดนิสมัผสักนักอนขัว้อืน่ๆ ขณะเสยีบเขา และขัว้สายดนิแยกออกจากกนัหลงัขัว้อืน่ๆ ขณะถอดออก
7 ขัว้รบัตองยดืหยนุไดระหวาง 4.0 มลิลเิมตร ถงึ 5.0 มลิลเิมตร โดยอาจมรีปูทรงอืน่นอกจากรปูทอ

ทางเขาตองมรีปูทรงทีเ่หมาะสม เชน มกีารลบมมุ 45 องศาหรอืทำใหขอบมน เพือ่ปองกันไมใหขัว้รบัเสยีหาย เมือ่เสยีบเตาเสยีบในมมุที่
ไมเหมาะมากทีส่ดุ
ใหตรวจสอบความยดืหยนุและแรงสมัผสัของขัว้รบัโดยใชเกจรปูที ่ก.4

8 ตองแสดงสญัลกัษณ        (ตามสญัลกัษณเลขที ่5019a ของ IEC 60417) พยญัชนะ “L” และ “N” ทีผ่วิหนาประสานของเตารบั
เตารบัเปลีย่นสายได ใหแสดงสญัลกัษณทีข่ัว้ตอสายดานในของเตารบัดวย

9 ภายในพืน้ทีเ่สนผานศนูยกลาง 39 มลิลเิมตร ตองไมมสีิง่ยืน่ออกมาทีจ่ะเปนอปุสรรคตอการใชงานตามปกต ิยกเวนสญัลกัษณและพยญัชนะ
ในขอ 8

รปูที ่3  เตารบัสองขัว้พรอมขัว้สายดนิ (แบบขากลม)
(ขอ 9.101 (3))
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คำอธบิายรปู
1 ตองมกีารปองกนัมใิหมกีารเสยีบเตาเสยีบเพยีงขัว้เดยีวได

หมายเหตุ อาจปองกนัมใิหมกีารเสยีบเพยีงขัว้เดยีวไดโดยใชวธิกีารดงัตอไปนีอ้ยางนอยหนึง่วธิี
-  ใชฝาครอบ หรอืแผนฝาครอบทีม่ขีนาดใหญเพยีงพอ
-  ใชสิง่อืน่ๆ เชน ตวัปดชอง

2 ถามตีวัปดชอง ตองมรีะยะนีเ้ผือ่ไวสำหรบัแผนฝาครอบ สวนนำทางสำหรบัขาเสยีบ และกลไกของตวัปดชอง
3 ภายในระยะนี ้สวนของชองนำทางตองมคีวามหนาไมนอยกวา 1.5 มลิลเิมตร
4 ขอบของชองนำทางตองลบมมุ 45 องศาหรอืทำใหขอบมน
5 ใหตรวจสอบจดุสมัผสัแรกของขัว้รบัทีม่กีระแสไฟฟา โดยใชเกจรปูที ่ก.2
6 ใหใชเกจรปูที ่ก.3 เพือ่ตรวจสอบวาขัว้สายดนิสมัผสักนักอนขัว้อืน่ๆ ขณะเสยีบเขา และขัว้สายดนิแยกออกจากกนัหลงัขัว้อืน่ๆ ขณะถอดออก
7 ขัว้รบัตองยดืหยนุไดระหวาง 4.0 มลิลเิมตร ถงึ 5.0 มลิลเิมตร โดยอาจมรีปูทรงอืน่นอกจากรปูทอ

ทางเขาตองมรีปูทรงทีเ่หมาะสม เชน มกีารลบมมุ 45 องศาหรอืทำใหขอบมน เพือ่ปองกันไมใหขัว้รบัเสยีหาย เมือ่เสยีบเตาเสยีบในมมุที่
ไมเหมาะมากทีส่ดุ
ใหตรวจสอบความยดืหยนุและแรงสมัผสัของขัว้รบัโดยใชเกจรปูที ่ก.4

8 ตองแสดงสญัลกัษณ       (ตามสญัลกัษณเลขที ่5019a ของ IEC 60417) พยญัชนะ “L” และ “N” ทีผ่วิหนาประสานของเตารบั
เตารบัเปลีย่นสายได ใหแสดงสญัลกัษณทีข่ัว้ตอสายดานในของเตารบัดวย

9 ภายในพืน้ทีเ่สนผานศนูยกลาง 39 มลิลเิมตร ตองไมมสีิง่ยืน่ออกมาทีจ่ะเปนอปุสรรคตอการใชงานตามปกต ิยกเวนสญัลกัษณและพยญัชนะ
ในขอ 8

รปูที ่4  เตารบัสองขัว้พรอมขัว้สายดนิ (แบบขากลมแบน)
(ขอ 9.101 (3))

หนวยเปนมิลลิเมตร
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10. การปองกนัไฟฟาชอ็ก
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 10.

11. การตอลงดนิ
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 11.

12. ขัว้ตอและขัว้ตอถาวร
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 12.

13. การสรางเตารบัยดึกบัที่
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 13.

14. การสรางเตาเสยีบและเตารบัหยบิยกได
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 14.

15. เตารบัอนิเตอรลอ็ค
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 15.

16. ความทนตอการเสือ่มตามอายุ
การปองกนัดวยเปลอืกหมุ และความตานทานตอความชืน้

ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 16.

17. ความตานทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟา
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 17.

18. หนาสมัผสัขัว้สายดนิ
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 18.

19. อณุหภมูทิีเ่พิม่ขึน้
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 19.

20. ความสามารถตดักระแส
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 20.
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21. การใชงานตามปกติ
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 21.

22. แรงที่ใชในการดึงเตาเสียบ
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 22.

23. สายออนและการตอ
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 23.

24. ความแข็งแรงทางกล
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 24.

25. ความทนความรอน
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 25.

26. หมดุเกลยีว สวนทีม่กีระแสไฟฟา และจดุตอ
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 26.

27. ระยะหางตามผวิฉนวน ระยะหางในอากาศ
และระยะหางผานสารประกอบผนกึ

ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 27.

28. ความทนของวสัดฉุนวนตอความรอนผดิปกต ิ ไฟ และการเกดิรอย
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 28.

29. ความตานทานการเปนสนมิ
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 29.

30. การทดสอบเพิม่เตมิกบัขาเสยีบทีม่ปีลอกฉนวน
ใหเปนไปตามทีก่ำหนดในมอก. 2162 ขอ 30.
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ภาคผนวก ก
เกจ

(ขอ 9.101)

ใหใชเกจตามรปูที ่ก.1 ถงึรปูที ่ก.5 ตรวจสอบมติขิองเตารบั  และใชเกจตามรปูที ่ก.6 ถงึรปูที ่ก.7 ทดสอบแรงดงึออก
กรณขีองเตารบัแบบขากลมแบนใหใชเกจตามรปูที ่ก.8 ถงึรปูที ่ก.10 เพิม่เตมิดวย

หนวยเปนมิลลิเมตร
ใหทดสอบโดยผิวหนาประสานของเตารับอยูในแนวระดับและเปดตัวปดชองไว

วางเกจโดยอาศัยน้ำหนักของตัวเกจในทุกตำแหนงที่เปนไปได  ขาเสียบของเกจตองไมสามารถสัมผัสกับขั้วรับไดเพียง
ขาเดียว

ใหใชเครื่องชี้บอกทางไฟฟา (electrical indicator) ที่มีแรงดันไฟฟาไมนอยกวา 40 โวลต และไมมากกวา 50 โวลต
ในการตรวจสอบการสัมผัส

เกจตองทำดวยโลหะทนการกดักรอนสงูและมคีวามแขง็เพยีงพอ (เชน เหลก็กลาไรสนมิ) และตองมมีวลรวม (200 ± 5)
กรัม

รปูที ่ก.1  เกจสำหรบัตรวจสอบการปองกนัมใิหมกีารเสยีบเตาเสยีบเพยีงขัว้เดยีวได
(ขอ 9.101)
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ใหเปดตัวปดชองไวระหวางการทดสอบ

สวนทีเ่ปนโลหะของเกจ A เกจ B และเกจ C ตองทำดวยโลหะทนการกดักรอนสงู (เชน เหลก็กลาไรสนมิ)

ใหใชเครือ่งชีบ้อกทางไฟฟาทีม่แีรงดนัไฟฟาไมนอยกวา 40 โวลต และไมมากกวา 50 โวลต ในการตรวจสอบการสมัผสั

เมื่อเสียบเกจ A เขาในชองนำทางของเตารับในทุกตำแหนงที่เปนไปไดจนกระทั่งระนาบ X-X สัมผัสกับผิวหนาประสาน
อยางสมบรูณ หลอดไฟของเครือ่งชีบ้อกตองไมสวาง

เมือ่เสยีบขาเสยีบของเกจ B และเกจ C จนสมบรูณ
- เกจ B  หลอดไฟตองสวาง
- เกจ C  หลอดไฟตองไมสวาง

รปูที ่ก.2 เกจสำหรบัตรวจสอบจดุสมัผสัของขัว้รบัทีม่กีระแสไฟฟา
(ขอ 9.101)

หนวยเปนมิลลิเมตร
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เมือ่เสยีบเกจเขากบัเตารบัในมมุใดๆ ทีเ่ปนไปไดโดยไมใชแรงมากเกนิจำเปน  หลอดไฟ L2 ตองสวางกอนหลอดไฟ L1
และ L3

เมือ่ถอดเกจจากเตารบั หลอดไฟ L1 และ L3 ตองดบักอนหลอดไฟ L2

เกจตองทำดวยโลหะทนการกดักรอนสงู (เชน เหลก็กลาไรสนมิ)

รปูที ่ก.3  เกจสำหรบัตรวจสอบการสมัผสัของขัว้สายดนิกอนขัว้ทีม่กีระแสไฟฟา
(ขอ 9.101)

หนวยเปนมิลลิเมตร
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ใหเปดตัวปดชองไวระหวางการทดสอบ

กอนการทดสอบ ตองเชด็คราบน้ำมนัออกจากเกจ

ใหเสียบเกจ C1 เขากับเตารับดวยแรงสูงสุด 50 นิวตันในแนวตั้งฉากกับผิวหนาประสานของเตารับ เกจตองไมหลุด
ออกจากเตารับดวยน้ำหนักของตัวเอง โดยใหวางเตารับในตำแหนงที่ใหผลเลวที่สุด

หลังจากนั้น ใหเสียบเกจ C2 เขากับเตารับ  เกจตองไมหลุดออกจากเตารับดวยน้ำหนักของตัวเอง โดยใหวางเตารับใน
ตำแหนงที่ใหผลเลวที่สุด

หลังจากนั้น ใหเสียบเกจ C3 เขากับเตารับ  เกจตองไมหลุดออกจากเตารับดวยน้ำหนักของตัวเอง โดยใหวางเตารับใน
ตำแหนงที่ใหผลเลวที่สุด

รปูที ่ก.4  เกจสำหรบัตรวจสอบความยดืหยนุและแรงสมัผสัของขัว้รบั
(ขอ 9.101)

เกจ A
mm

น้ําหนัก
g

C1 4.95 ± 0.05 400 ± 5
C2 4.74 ± 0.05 200 ± 5
C3 4.0 ± 0.05 200 ± 5

หนวยเปนมิลลิเมตร
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                                                                         หนวยเปนมลิลเิมตร

(1) เกจสำหรบัเตารบัแบบขากลมและแบบขากลมแบน

                                                                                                                            หนวยเปนมลิลเิมตร

(2) เกจสำหรบัเตารบัแบบขากลมแบน
เกจตองทำดวยโลหะทนการกดักรอนสงู (เชน เหลก็กลาไรสนมิ)

รปูที ่ก.5 เกจสำหรบัใชกอนเริม่ตรวจสอบมติขิองเตารบั
(ขอ 9.101)
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เกจตองทำดวยโลหะทนการกดักรอนสงู (เชน เหลก็กลาไรสนมิ)

รปูที ่ก.6 เกจสำหรบัทดสอบแรงดงึออกสงูสดุ
(ขอ 22)

หนวยเปนมิลลิเมตร
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1   ตองมคีวามยาวเพยีงพอทีจ่ะมนี้ำหนกัทีใ่หแรงเทากบัแรงดงึทีก่ำหนด
เกจตองทำดวยโลหะทนการกดักรอนสงู (เชน เหลก็กลาไรสนมิ)

รปูที ่ก.7 เกจสำหรบัทดสอบแรงดงึออกต่ำสดุ
(ขอ 22)

หนวยเปนมิลลิเมตร
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เมือ่เสียบเกจเขากบัเตารบัจนสดุในแนวตัง้ฉากกบัผวิหนาประสานของเตารบั  หลอดไฟ L1  L2 และ L3 ตองสวาง

เมือ่เสียบเกจเขากบัเตารบัในมมุใดๆ ทีเ่ปนไปได (โดยไมใชแรงมากเกนิจำเปน)  หลอดไฟ L1 ตองสวางกอนหลอดไฟ
L2 และ L3

เมือ่ถอดเกจจากเตารบั หลอดไฟ L2 และ L3 ตองดบักอนหลอดไฟ L1

เกจตองทำดวยโลหะทนการกดักรอนสงู (เชน เหลก็กลาไรสนมิ)

รปูที ่ก.8  เกจสำหรบัตรวจสอบสมัผสัแรกและการสมัผสัของขัว้สายดนิ
กอนขัว้ทีม่กีระแสไฟฟา  สำหรบัเตารบัแบบขากลมแบน

(ขอ 9.101)

หนวยเปนมิลลิเมตร
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1  ตองมรีะยะเพยีงพอทีจ่ะรองรบัการใสมวลเสรมิทีค่วามสงู 50 มลิลเิมตรได

รูปนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงมิติและการจัดวางขาเสียบเทานั้น

เกจตองทำดวยโลหะทนการกดักรอนสงู (เชน เหลก็กลาไรสนมิ)

รปูที ่ก.9  เกจสำหรบัทดสอบแรงดงึออกสงูสดุ สำหรบัเตารบัแบบขากลมแบน
(ขอ 22)

หนวยเปนมิลลิเมตร
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1  ตองมคีวามยาวเพยีงพอทีจ่ะมนี้ำหนกัทีใ่หแรงเทากบัแรงดงึทีก่ำหนด

รูปนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงมิติและการจัดวางขาเสียบเทานั้น

เกจตองทำดวยโลหะทนการกดักรอนสงู (เชน เหลก็กลาไรสนมิ)

รปูที ่ก.10  เกจสำหรบัการทดสอบแรงดงึออกต่ำสดุ
ของขัว้ทีม่กีระแสไฟฟา สำหรบัเตารบัแบบขากลมแบน

(ขอ 22)

หนวยเปนมิลลิเมตร




