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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 5717 (พ.ศ. 2563)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขั้วรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียว
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขั้วรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียว
มาตรฐานเลขที่ มอก. 819 - 2531
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิต ภั ณ ฑ์อุต สาหกรรม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 1460 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขั้วรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียว ลงวันที่
19 ธันวาคม พ.ศ. 2531 และออกประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขั้วรับหลอดไฟฟ้า
แบบเกลียว มาตรฐานเลขที่ มอก. 819 - 2563 ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกาหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
สุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5717 (พ.ศ.2563)
ชื่อมาตรฐาน

: ขั้วรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียว
EDISON SCREW LAMPHOLDERS

มาตรฐานเลขที่

: มอก. 819−2563

ผู้จดั ทํา

: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรรมการวิชาการ

: คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 11 ไฟฟ้าส่องสว่าง

ขอบข่าย

: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
- ใช้กับขั้วรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียวขนาด E14 E27 และ E40 ที่ออกแบบ
มาเพื่อการต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าของหลอดและดวงโคมไฟฟ้าแบบกึ่ง
ดวงโคมเท่านัน้
- นอกจากนี้ ยังใช้กับขั้วรับหลอดไฟฟ้ามีสวิตช์เพื่อใช้ในวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับเท่านั้น ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าใช้งานไม่เกิน 250 V r.m.s.
- ยังใช้กับขั้วรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียวขนาด E5 ที่ออกแบบมาเพื่อการ
ต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานกับหลอดแบบอนุกรม ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าใช้งาน
ไม่เกิน 25 V สําหรับใช้ในอาคาร และใช้กับขั้วรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียว
ขนาด E10 ที่ออกแบบมาเพื่อการต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานกับหลอด
แบบอนุกรม ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าใช้งานไม่เกิน 60 V สําหรับใช้ในอาคารหรือ
นอกอาคาร นอกจากนี้ ยังใช้กับขั้วรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียวขนาด E10
ที่ประกอบภายในเพื่อการต่อหลอดเดี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า ขั้วรับหลอด
ไฟฟ้าเหล่านี้ไม่มีเจตนาให้ขายปลีก
- ตราบเท่าทีใ่ ช้งานอย่างสมเหตุสมผล มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ยัง
ครอบคลุมถึงขั้วรับหลอดไฟฟ้าอืน่ นอกจากขั้วรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียวที่
ออกแบบมาเพื่อการต่อหลอดแบบอนุกรมกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน
หมายเหตุ ตัวอย่างขั้วรับหลอดไฟฟ้าชนิดนี้ ใช้ในดวงโคมไฟฟ้าราวต้นคริสต์มาส

- ตราบเท่าทีใ่ ช้งานอย่างสมเหตุสมผล มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ยัง
ครอบคลุมถึงอะแดปเตอร์
- ยังครอบคลุมถึงขั้วรับหลอดไฟฟ้าซึ่งทั้งหมดหรือบางส่วนรวมหน่วยกับ
ดวงโคมไฟฟ้าหรือเจตนาให้ใช้ประกอบภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งครอบคลุม
เฉพาะคุณลักษณะที่ต้องการสําหรับขั้วรับหลอดไฟฟ้าเท่านั้น สําหรับ
คุณลักษณะทีต่ ้องการอื่นทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การป้องกันการช็อกไฟฟ้าใน
พื้นทีข่ องขั้วต่อหรือขั้วรับหลอดไฟฟ้า ให้สังเกตและทดสอบตามคุณลักษณะ
ที่ต้องการทีเ่ กี่ยวเนื่องในมาตรฐานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายหลังการประกอบ
เข้ากับบริภัณฑ์ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม เมื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้าทดสอบตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด ขั้วรับหลอดไฟฟ้าที่ใช้กับเปลือกนอกแบบเสียบ (snap-

on outer shell) ให้ใช้โดยผู้ผลิตดวงโคมไฟฟ้าเท่านั้น ไม่ใช้เพื่อ
การขายปลีก
- ใช้กับขั้วรับหลอดไฟฟ้าใช้งานภายในและภายนอกอาคารที่อยู่อาศัย
เช่นเดียวกับการติดตั้งการให้แสงสว่างทางอุตสาหกรรม นอกจากนี้ใช้กับ
ขั้วรับหลอดไฟฟ้าทรงรูปเทียน ในสถานทีพ่ ิเศษอาจต้องมีเงื่อนไขทีเ่ หนือกว่า
สําหรับการให้แสงสว่างบนถนน บนเรือ บนยานพาหนะ และในสถานที่
อันตรายตัวอย่างเช่น บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดเกิดขึน้ ได้ อาจจําเป็น
ต้องใช้ขั้วที่มกี ารสร้างพิเศษ
- ไม่ใช้กับขั้วรับหลอดไฟฟ้าทีม่ ี 3 จุดสัมผัส ขนาด E26d
- อยู่บนพืน้ ฐานข้อมูลต่อไปนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลอดไฟฟ้าสําหรับการให้
แสงสว่างทั่วไป
– ขั้วหลอดแบบ E14 ใช้สําหรับหลอดไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 2 A
– ขั้วหลอดแบบ E27 ใช้สําหรับหลอดไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 4 A
– ขั้วหลอดแบบ E40 ใช้สําหรับหลอดไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 16 A
หรือ 32 A ถ้าแรงดันไฟฟ้าระบุของแหล่งจ่ายไม่เกิน 130 V (ดู ข้อ 5.5
และข้อ 6.3)
- เมื่อขั้วรับหลอดไฟฟ้าใช้ในดวงโคมไฟฟ้า อุณหภูมิทํางานสูงสุดของขัว้
รับหลอดกําหนดไว้ใน มอก. 902 เล่ม 1
เนื้อหาประกอบด้วย

: บททั่วไป ขอบข่าย เอกสารอ้างอิง บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป
ภาวะทั่วไปสําหรับการทดสอบ พิกัดมาตรฐาน การจําแนกประเภท
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