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1. วัตถุประสงค์ 
ข้อก ำหนดเฉพำะในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์: คอนกรีตผสมเสร็จนี้ ก ำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 
 (1) เพ่ือให้วิธีกำร รูปแบบ และข้อก ำหนด ที่ใช้เป็นหลักปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนในกำรรับรอง
คุณภำพผลิตภัณฑ์: คอนกรีตผสมเสร็จ มีควำมชัดเจน เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับมำตรฐำนระดับประเทศ 
หรือระดับนำนำชำติ 
 (2) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรตรวจประเมิน ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับกำรรับรอง รวมทั้งใช้
ในกำรประเมินผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนและหลังได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ 

 

2. ขอบข่าย 

ข้อก ำหนดเฉพำะในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์: คอนกรีตผสมเสร็จนี้  เป็นกำรก ำหนดหลักเกณฑ์
เฉพำะในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์: คอนกรีตผสมเสร็จ โดยครอบคลุมตั้งแต่ กำรชี้บ่งผลิตภัณฑ์และ
มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง  หลักเกณฑ์และข้อก ำหนดทั้งหมด ซึ่งรวมถึงกำรทดสอบ กำรตรวจประเมิน และกำร
ตรวจติดตำมผล  

 

3. นิยาม 
3.1 ผู้ย่ืนค าขอ  หมำยถึง ผู้ที่ประสงค์จะขอรับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ กับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
3.2 ผู้ได้รับการรับรอง หมำยถึง ผู้ยื่นค ำขอที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินและได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์

จำกกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
3.3   คอนกรีตผสมเสร็จ หมำยถึง คอนกรีตในสภำพเหลวที่จ่ำย ไปยังที่หล่อ และพร้อมใช้งำนได้ทันที ซึ่งต่อไป

ในเอกสำรนี้ จะเรียกว่ำ “ผลิตภัณฑ”์ 
3.4 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  หมำยถึง กระบวนกำรที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ให้กำรยอมรับอย่ำงเป็น

ทำงกำรแก่ผู้ได้รับกำรรับรอง ว่ำมีขีดควำมสำมำรถในกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรก ำหนดได้อย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถรักษำคุณภำพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
กำรรับรองให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรก ำหนดได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับกำรรับรอง 

3.5 การตรวจประเมิน หมำยถึง กำรตรวจประเมินระบบกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์และกำรประเมิน
ผลิตภัณฑ์ของผู้ยื่นค ำขอ ด้วยวิธีกำรและหลักเกณฑ์ท่ีกรมวิทยำศำสตร์บริกำรก ำหนด 

3.6 การตรวจติดตามผล หมำยถึง กำรตรวจประเมินระบบกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์และกำรประเมิน
ผลิตภัณฑ์ในขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรองของผู้ได้รับกำรรับรอง ด้วยวิธีกำรและหลักเกณฑ์ที่กรม
วิทยำศำสตร์บริกำรก ำหนด 

3.7 มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ้างอิง หมำยถึง มำตรฐำนระดับชำติของประเทศไทย  
3.8 มาตรฐานที่เทียบเท่า หมำยถึง มำตรฐำนระดับนำนำชำติ   
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4. เอกสารอ้างอิง(1) 
4.1   มอก. 17065 กำรตรวจสอบและรับรอง – ข้อก ำหนดส ำหรับหน่ วยรับรองผลิตภัณ ฑ์ 

กระบวนกำร และกำรบริกำร 
4.2   มอก. 17020 กำรตรวจสอบและรับรอง – ข้อก ำหนดส ำหรับหน่วยตรวจ  
4.3   มอก. 17025 ข้อก ำหนดทั่ ว ไปว่ำด้ วยควำมสำมำรถของห้ องปฏิบั ติ ก ำรทดสอบและ

ห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบ 
4.4   มอก. 17040 กำรตรวจสอบและรับรอง – ข้อก ำหนดทั่วไปว่ำด้วยกำรประเมินเพ่ือกำรยอมรับ

ร่วมของหน่วยตรวจสอบและรับรอง และหน่วยรับรองระบบงำน 
4.5   มอก. 17050 เล่ม 1 กำรตรวจสอบและรับรอง – กำรรับรองตนเองของผู้ประกอบกำร เล่ม 1 ข้อก ำหนด

ทั่วไป 
4.6   มอก. 17050 เล่ม 2 กำรตรวจสอบและรับรอง – กำรรับรองตนเองของผู้ประกอบกำร เล่ม 2 เอกสำร

สนับสนุน 
4.7   ISO/IEC 17065 Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, 

processes and services  
4.8   ISO/IEC 17067  Conformity assessment - Fundamentals of product certification and 
    guidelines for product certification schemes 
หมายเหตุ: (1) เอกสำรอ้ำงอิงให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน ฉบับลา่สุด 
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5.  การชี้บ่งผลิตภัณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนด 

5.1   การชี้บ่งผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะขอรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ตำมข้อก ำหนดฉบับนี้ ต้องมีกำรชี้บ่งอย่ำงน้อย 

ดังต่อไปนี้ 
 - ชื่อผลิตภัณฑ์ 
 - เครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียน 
 - รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์(โดยระบุประเภท/แบบ/ขนำด/ชั้นคุณภำพคอนกรีต/อ่ืนๆ)   
 - ชื่อโรงงำน พร้อมสถำนที่ตั้ง 

 
5.2  ชนิด/ชั้นคุณภาพของคอนกรีต 
 คอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งต่อไปในมำตรฐำนนี้จะเรียกว่ำ “คอนกรีต” หมำยถึง คอนกรีตในสภำพเหลวที่ 
จ่ำยไปยังที่หล่อ และพร้อมใช้งำนได้ทันที แบ่งตำมวิธีกำรผสม เป็น 2 ชนิด คือ 
 (1)   ชนิดผสมกับที่ (central mixing) หมำยถึง กำรผสมคอนกรีตซึ่งผสมเสร็จสมบูรณ์ที่โรงงำน 
 (2)   ชนิดผสมโดยรถ (truck mixing) หมำยถึง กำรผสมคอนกรีตซึ่งผสมเสร็จสมบูรณ์ในรถผสม 
 
คอนกรีตแบ่งตำมควำมต้ำนแรงอัดระบุ เป็น 13 ชั้นคุณภำพ ดังตำรำงที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ชั้นคุณภาพของคอนกรีต 
 

 
ชื่อชั้นคุณภำพ 

ควำมต้ำนทำนแรงอัด (เมื่ออำยุ 28 วัน)  
MPa  

ไม่น้อยกว่ำ 
แท่งทรงกระบอก 

Ø ขนำด 150 mm x 300 mm 
แท่งทรงลูกบำศก์ 

ขนำด 150 mm x 150 mm 
C15/18 
C18/21 
C21/24 
C24/28 
C25/30 
C28/32 
C30/35 
C32/38 
C35/40 
C38/42 
C40/45 
C45/50 
C50/55 

15.0 
18.0 
21.0 
24.0 
25.0 
28.0 
30.0 
32.0 
35.0 
38.0 
40.0 
45.0 
50.0 

18.0 
21.0 
24.0 
28.0 
30.0 
32.0 
35.0 
38.0 
40.0 
42.0 
45.0 
50.0 
55.0 
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5.3   มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ้างอิงที่ก าหนด 
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ ดังตำรำงที่  2  โดยผู้ยื่นค ำขอที่

ประสงค์ใช้สิทธิ์แสดงเครื่องหมำยรับรองหรือใบรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ (CoC) ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
ต้องทดสอบตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ทุกรำยกำร  
ตารางท่ี 2 มำตรฐำน หลักเกณฑ์และข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง 

หมวด มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ้างองิ(1) มาตรฐานที่เทียบเท่า(2) 

คุณสมบัติทำงกำยภำพ 
(ลักษณะทั่วไป, ควำม
สม่ ำเสมอ ประกอบไปด้วย 
มวลต่อลูกบำศก์เมตรของ
คอนกรีตที่ปรำศจำก
อำกำศ, ปริมำณอำกำศใน
คอนกรีต สัดส่วนโดย
ปริมำตร, ควำมยุบตัว, 
ปริมำณมวลรวมหยำบใน
คอนกรีตที่ค้ำงอยู่บนแร่ง 
ขนำด 4.75 mm สัดส่วน
โดยมวล, มวลต่อปริมำตร
ของมอร์ตำร์ที่ปรำศจำก
อำกำศ, ควำมต้ำนแรงอัด
เฉลี่ย 3 แท่งที่อำยุ 7 d, 
ควำมต้ำนแรงอัด ที่อำยุ 
28d ฯลฯ) 

มอก. 213 (วศ.) 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
คอนกรีตผสมเสร็จ  
 
 
 
 
 
 
 

ASTM C94/C94M 
Specification for Ready-Mixed 
Concrete 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ    (1)  มอก. 213 (วศ.) ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับร่าง มอก. 213-25XX  
   (2)  ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน ของมำตรฐำนที่เทียบเท่ำฉบับล่ำสดุ หรือมำตรฐำนอ่ืนท่ีก ำหนดขึ้น  
                     โดยรับเอำมำตรฐำนท่ีเทียบเท่ำเป็นต้นแบบ และจ ำเป็นต้องถูกตรวจสอบควำมสอดคล้องเทียบกับมำตรฐำน 
                     ที่อ้ำงอิง 
   (3)  ในกรณีที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเห็นควรเพิ่มเติมมำตรฐำนจำกท่ีก ำหนดไว้ในตำรำงข้ำงต้น กรมฯ จะ 
                      พิจำรณำร่วมกบัผู้ประกอบกำร และขอควำมคิดเห็นจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ก่อน 
                      บังคับใช้ 
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5.4 เกณฑ์ก าหนด 
      5.4.1  คุณสมบัติของวัสดุ 
  คุณสมบัติของวัสดุ เป็นไปตำมภำคผนวก ก 
      5.4.2  คุณสมบัติทางกายภาพ 
      5.4.2.1  ลักษณะทั่วไป 
      คอนกรีตต้องมีเนื้อสม่ ำเสมอ ไม่มีกำรแยกตัวของมวลรวม กำรทดสอบให้ท ำโดยกำรตรวจพินิจ 
      5.4.2.2  ความสม่ าเสมอ 
      คอนกรีตต้องมีสมบัติควำมสม่ ำเสมอของคอนกรีตตำมตำรำงที่ 2 
 

      ตารางท่ี 2 สมบัติความสม่ าเสมอของคอนกรีต 
 

ล าดับ การทดสอบ หน่วย เกณฑ์สูงสุดที่ยอมให้แตกต่างของ
ตัวอย่างที่เก็บมาจาก 2 ชุดตัวอย่าง 

1 มวลต่อลูกบำศก์เมตรของคอนกรีตที่ปรำศจำกอำกำศ kg/m3 16 
2 ปริมำณอำกำศในคอนกรีต สัดสว่นโดยปริมำตร % 1.0 
3 ควำมยุบตัว 

ไม่เกิน 100 
เกิน 100 

 
mm 
mm 

 
25 
40 

4 ปริมำณมวลรวมหยำบในคอนกรีตที่ค้ำงอยู่บนแร่ง
ขนำด 4.75 mm สัดส่วนโดยน้ ำหนัก 

% 6.0 

5 มวลต่อปริมำตรของมอร์ตำร์ที่ปรำศจำกอำกำศ % 1.6 
6 ควำมต้ำนแรงอัดเฉลี่ย 3 แท่งทีอ่ำยุ 7 วัน % 7.5   

5.4.2.3  ความต้านแรงอัด ที่อำยุ 28 วัน 
  (1)  กรณีใช้ข้อมูลค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมต้ำนแรงอัด คอนกรีตแต่ละชั้นคุณภำพต้องมี
ควำมต้ำนแรงอัดเฉลี่ย ตำมตำรำงท่ี 3 
  (2)  กรณีไม่ใช้ข้อมูลค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมต้ำนแรงอัด คอนกรีตแต่ละชั้นคุณภำพต้องมี
ควำมต้ำนแรงอัดเฉลี่ย ตำมตำรำงท่ี 4 
      ตารางที่ 3  ความต้านแรงอัดเฉลี่ย กรณีใช้ข้อมูลค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้านแรงอัด  
 

ชั้นคุณภำพ ควำมต้ำนแรงอัดเฉลี่ย (MPa)  ไม่น้อยกว่ำ 
C15/18 
C18/21 
C21/24 
C24/28 
C25/30 
C28/32 
C30/35 
C32/38 
C35/40 

 
 

ควำมต้ำนแรงอัดระบุ +1.34s 
หรือ 

ควำมต้ำนแรงอัดระบุ +2.33s – 3.45 
ใช้ค่ำที่มำกกว่ำ 

C38/42 
C40/45 
C45/50 
C50/55 

ควำมต้ำนแรงอัดระบุ +1.34s 
หรือ 

0.90 เท่ำของควำมต้ำนแรงอัดระบุ +2.33s  
ใช้ค่ำที่มำกกว่ำ 

เมื่อ s หมำยถึง ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ได้จำกกำรชักตัวอย่ำงตำม ภำคผนวก ข ข้อ ข.2.2.1 หน่วยเป็น เมกะพำสคลั 
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 ตารางที่ 4  ความต้านแรงอัดเฉลี่ย กรณีไม่ใช้ข้อมูลค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตา้นแรงอัด  
 

ชั้นคุณภำพ ควำมต้ำนแรงอัดเฉลี่ย (MPa) 
ไม่น้อยกว่ำ 

C15/18 
C18/21 ควำมต้ำนแรงอัดระบุ +7 

C21/24 
C24/28 
C25/30 
C28/32 
C30/35 
C32/38 
C35/40 

ควำมต้ำนแรงอัดระบุ +8.5 
 

C38/42 
C40/45 
C45/50 
C50/55 

1.1 เท่ำของควำมต้ำนแรงอัดระบุ +5.0 
 

  หมำยเหตุ  ควำมต้ำนแรงอัดระบุ ให้เป็นไปตำมตำรำงที่ 1 ช้ันคุณภำพคอนกรีต  
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6.  หลักเกณฑ์และข้อก าหนดในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
6.1   หลักเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

กำรตรวจประเมินเพ่ือให้กำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์จะพิจำรณำจำกขีดควำมสำมำรถของผู้ยื่นค ำ
ขอโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 

(1)  กำรผลิต เพ่ือจ ำหน่ำยที่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรก ำหนด และ 
(2)  กำรควบคุมดูแลให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตำมมำตรฐำนทั้งหมดอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 กรณีเป็นกำรแจ้งแก้ไข/เพ่ิมเติม ก ำหนดให้ผู้ยื่นค ำขอ ต้องเป็นผู้แจ้งกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ส่วนประกอบที่ได้แจ้งไว้แล้วกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร เพื่อทบทวนควำมเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน
ที่เก่ียวข้องทุกครั้งเมื่อมีกำรด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ 
 

6.2   การเลือกตัวอย่างส าหรับตรวจสอบ 

    ก ำหนดให้เลือกตัวอย่ำงจำกรุ่นกำรผลิตตำมที่ผู้ยื่นค ำขอระบุ ตำมภำคผนวก ข เรื่องกำรชักตัวอย่ำง
และเกณฑ์ตัดสิน 
 

6.3   การประเมินผลการตรวจสอบ 
 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร  จะประเมินผลกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยใช้ผลทดสอบ เทียบกับ
หลักเกณฑ์กำรยอมรับที่เกี่ยวข้องของมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ในข้อ 5.3  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทกำรรับรองและ
ขอบข่ำยผลิตภัณฑ์ที่ขอรับกำรรับรอง 
 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ยอมรับผลทดสอบ ดังต่อไปนี้ 
   (1) ห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับกำรยอมรับหรือขึ้นทะเบียนโดยกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

(2) ห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถแล้ว จำกส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม หรือหน่วยรับรองระบบงำนอ่ืนที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรให้กำรยอมรับ 

 

6.4   ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จะออกใบรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ยื่นค ำขอที่ผ่ำนกำรตรวจประเมิน
ทุกหัวข้อแล้ว  โดยในใบรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์จะระบุรำยละเอียดขอบข่ำยของผลิตภัณฑ์ที่ให้กำรรับรอง
คุณภำพผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 

ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ 

รำยละเอียดที่จะระบุในใบรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ 

    - เครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียน 
    - รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์(โดยระบุประเภท/แบบ/ ขนำด/ชั้นคุณภำพคอนกรีต/อ่ืนๆ)   
    - ชื่อโรงงำน พร้อมสถำนที่ตั้ง 
    - เลขที่ทะเบียนโรงงำน 
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6.5   การแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
รูปแบบและวิธีกำรแสดงเครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์  ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ให้

เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ใน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ 
 

7.  การด าเนินการหลังได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 
7.1   เงื่อนไขท่ีผู้ได้รับการรับรองต้องปฏิบัติ 
 ผู้ได้รับกำรรับรองต้องปฏิบัติตำม ข้อก ำหนดทั่วไปในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์  และหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขกำรใช้เครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์  รวมทั้งต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1)   ผู้ได้รับกำรรับรองต้องจัดให้มีระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ภำยใต้ ขอบข่ำยที่
ได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดเฉพำะในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ฉบับนี้
ตลอดเวลำ รวมถึงต้องจัดเก็บข้อร้องเรียน และข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรอง
คุณภำพผลิตภัณฑ์ไว้ในแบบที่เหมำะสม 
 (2)  ผู้ได้รับกำรรับรองต้องแจ้งปริมำณกำรผลิต ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ และจ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ ต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
ภำยในสัปดำห์ที่สองของทุกสำมเดือน นับจำกเดือนที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ พร้อมช ำระค่ำแสดง
เครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ 
 (3)  ผู้ได้รับกำรรับรองต้องแสดงเครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์บนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ ก่อนน ำออกจำกสถำนประกอบกำร 

หำกผู้ได้รับกำรรับรองไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรก ำหนด  อำจถูก พักใช้ เพิกถอน 
หรือยกเลิกกำรรับรอง และด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมเงื่อนไขที่ประกำศแจ้งไว้แล้ว 
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ภาคผนวก ก 
คุณสมบัติของวัสดุ 

ก.1 ปูนซีเมนต์  
 ก ำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์อ้ำงอิง และมำตรฐำนที่เทียบเท่ำของปูนซีเมนต์ตำมตำรำงภำคผนวก 
ที่ ก.1 
 

   ตารางภาคผนวกที่ ก.1 มาตรฐาน หลักเกณฑ์อ้างอิง และมาตรฐานที่เทียบเท่าของปูนซีเมนต์ 
 

มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ้างองิ(1) มาตรฐานที่เทียบเท่า(2) 

มอก. 15 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์  
เล่ม 1 ข้อก ำหนดเกณฑ์คุณภำพ 
มอก. 849 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซ
โซลำน 
มอก. 2594 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิก 
 
มอก. 80 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ปูนซีเมนตผ์สม 

ASTM C150/C150M 
Standard Specification for Portland Cement 
 
 
 
 
ASTM C1157/C1157M  
Standard Performance Specification for Hydraulic 
Cement 
ASTM C595/C595M  
Standard Specification for Blended Hydraulic 
Cements 

 
หมายเหตุ    (1)  เฉพำะมำตรฐำนไทย ให้เปน็ไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน และหลักเกณฑ์ ฉบับล่าสุด  

             (2)  ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน ของมำตรฐำนท่ีเทียบเท่ำฉบับล่ำสุด หรือมำตรฐำนอ่ืนท่ีก ำหนดขึ้น 
                  โดยรับเอำมำตรฐำนท่ีเทียบเท่ำเป็นต้นแบบและจ ำเปน็ต้องถูกตรวจสอบควำมสอดคล้องเทียบกับมำตรฐำนท่ี  
                  อ้ำงอิง 

               (3)  ในกรณีที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเห็นควรเพิม่เตมิมำตรฐำนจำกท่ีก ำหนดไว้ในตำรำงข้ำงต้น กรมฯ จะ 
                     พิจำรณำร่วมกับผู้ประกอบกำร และขอควำมคิดเหน็จำกผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยประกำศผำ่นทำงเว็บไซต์ก่อน 
                     บังคับใช้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11/14 
R-CB2-01 

ก.2 น้ ำ                                                                           
 ต้องสะอำด ปรำศจำกกรด ด่ำง น้ ำมัน และสำรอินทรีย์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภำพของ
คอนกรีต 
       ก.2.1 น้ ำประปำ ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนของกำรประปำนครหลวงหรือมำตรฐำนของกำรประปำส่วน
ภูมิภำคให้น ำมำผสมคอนกรีตได้โดยไม่ต้องทดสอบ 
       ก.2.2 น้ ำที่ไม่ใช่น้ ำประปำ ให้ทดสอบสมบัติทำงฟิสิกส์ ตำมตำรำงที่ ก.2.1 และปริมำณสำรที่ยอมให้มีได้
ในน้ ำผสมคอนกรีต ตำมตำรำงที่ ก.2.2 หรือใช้ ASTM C1602/C1602M  Standard Specification for Mixing 
Water Used in the Production of Hydraulic Cement Concrete เป็นมำตรฐำนเทยีบเท่ำ  
 

ตารางภาคผนวกที่ ก.2.1 สมบัติทางฟิสิกส์ 
(ข้อ ก.2.2)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    กำรเปรียบเทียบต้องเป็นคอนกรีตหรือมอร์ตำร์ที่มีส่วนผสมเดียวกัน โดยเปรียบเทียบระหว่ำง
คอนกรีตทดสอบหรือมอร์ตำร์ทดสอบท่ีผสมโดยใช้น้ ำที่ต้องกำรทดสอบเทียบกับคอนกรีตควบคุมหรือมอร์ตำร์ 
ควบคุมท่ีผสมโดยน้ ำกลั่น 
 

ตารางภาคผนวกที่ ก.2.2 ปริมาณสารที่ยอมให้มีได้ในน้ าผสมคอนกรีต 
(ข้อ ก.2.2)  

 

สารที่ยอมให้มีได้ในน้ าผสมคอนกรีต ปริมาณที่ยอมให้ mg/L 

คลอไรด์ในรูปของ Cl ไม่เกิน 500 

ซัลเฟตในรูปของ SO4 ไม่เกิน 3000 

ด่ำงในรูปของ Na2O+0.658 K2O ไม่เกิน 600 

ปริมำณของแข็งท้ังหมด ไม่เกิน 50000 

 
 
 

สมบัติทางฟิสิกส์ เกณฑ์ที่ก าหนด 

ควำมต้ำนแรงอัดของคอนกรีตหรือ 
มอร์ตำร์ที่อำยุ 7 d 

ไม่น้อยกว่ำ 90% ของควำมต้ำนแรงอัด 
ของคอนกรีตควบคุมหรือมอร์ตำร์ควบคุณ 

ระยะเวลำก่อตัวของคอนกรีตหรือ 
มอร์ตำร์ 

ไม่เร็วกว่ำ 1 h และ 
ไม่ช้ำกว่ำ 1 h 30 min จำกคอนกรีต 
ควบคุมหรือมอร์ตำร์ควบคุม 
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ก.3 มวลรวม (aggregates)  
 มวลรวม หมำยถึง วัสดุที่ไม่ท ำปฏิกิริยำกับปูนซีเมนต์ เช่น หินย่อย กรวด ทรำย โดยก ำหนด
มำตรฐำน หลักเกณฑ์อ้ำงอิงและมำตรฐำนที่เทียบเท่ำ ดังนี้ 
 มำตรฐำนและหลักเกณฑ์อ้ำงอิง    มอก. 566 มำตรฐำนผลติภัณฑ์อุตสำหกรรม มวลผสมคอนกรีต(1) 
 

     มำตรฐำนเทียบเท่ำ      ASTM C33/C33M Standard Specification for Concrete 
                                                            Aggregates (2) 

 

ก.4 สำรกระจำยกักฟองอำกำศส ำหรับคอนกรีต 
     โดยก ำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์อ้ำงอิงและมำตรฐำนที่เทียบเท่ำ ดังนี้ 
     มำตรฐำนและหลักเกณฑ์อ้ำงอิง    มอก. 874  มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สำรกระจำยกัก 
          ฟองอำกำศส ำหรับคอนกรีต (1)    
 

     มำตรฐำนเทียบเท่ำ      ASTM C260/C260M Standard Specification for  
         Air-Entraining Admixtures for Concrete (2) 
 

ก.5 สำรเคมีผสมเพ่ิมส ำหรับคอนกรีต (chemical mixtures)  
 สำรเคมีผสมเพ่ิมส ำหรับคอนกรีต หมำยถึง สำรเคมีที่ใช้เติมลงในส่วนผสมคอนกรีตก่อนผสมหรือ
ขณะผสมคอนกรีตโดยก ำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์อ้ำงอิงและมำตรฐำนที่เทียบเท่ำดังนี้ 
 มำตรฐำนและหลักเกณฑ์อ้ำงอิง    มอก. 733  มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สำรเคมีผสมเพิ่ม 
                                                            ส ำหรับคอนกรีต (1) 
 

     มำตรฐำนเทียบเท่ำ      ASTM C494/C494M Standard Specification for Chemical  
         Admixtures for Concrete (2) 
 

ก.6 แร่ผสมเพ่ิมส ำหรับคอนกรีต (mineral admixtures)  
 แร่ผสมเพ่ิมส ำหรับคอนกรีต หมำยถึง วัสดุที่ใช้เติมลงในส่วนผสมคอนกรีตก่อนผสมหรือขณะผสม
คอนกรีต ในที่นี้ หมำยถึง เถ้ำลอยจำกถ่ำนหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีตโดยก ำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์อ้ำงอิง
และมำตรฐำนที่เทียบเท่ำ ดังนี้ 
 มำตรฐำนและหลักเกณฑ์อ้ำงอิง    มอก. 2135  มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เถ้ำลอยจำกถ่ำน 
                                                        หินใช้เป็นวสัดุผสมคอนกรีต (1) 
 

 มำตรฐำนเทียบเท่ำ      ASTM C618  Standard Specification for Coal Fly Ash  
         and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in 
                                                        Concrete (2) 
 

ก.7 สำรเคมีผสมเพ่ิมส ำหรับท ำคอนกรีตไหล 
 มำตรฐำนและหลักเกณฑ์อ้ำงอิง    มอก. 985  มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สำรเคมีผสมเพิ่ม 
                                                        ส ำหรับท ำคอนกรีตไหล (1) 
 

หมายเหตุ    (1)  เฉพำะมำตรฐำนไทย ให้เปน็ไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน และหลักเกณฑ์ ฉบับล่าสุด  
             (2)  ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน ของมำตรฐำนท่ีเทียบเท่ำฉบับล่ำสุด หรือมำตรฐำนอ่ืนท่ีก ำหนดขึ้น 
             โดยรับเอำมำตรฐำนท่ีเทียบเท่ำเป็นต้นแบบและจ ำเป็นตอ้งถูกตรวจสอบควำมสอดคล้องเทียบกับมำตรฐำนที่

อ้ำงอิง 
               (3)  ในกรณีที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเห็นควรเพิม่เตมิมำตรฐำนจำกท่ีก ำหนดไว้ในตำรำงข้ำงต้น กรมฯ จะ 
                พิจำรณำร่วมกับผู้ประกอบกำร และขอควำมคิดเห็นจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ก่อนบังคับใช้ 
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ภาคผนวก ข 
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 

 
ข.1  รุ่นในที่นี้หมำยถึง คอนกรีตชนิด ประเภท และชั้นคุณภำพเดียวกันที่มีส่วนผสมเดียวกัน ที่ท ำหรือส่งมอบ 

หรือซื้อขำยในระยะเวลำเดียวกัน โดยมีปริมำตรไม่เกิน 115 ลูกบำศก์เมตร 
ข.2  กำรชักตัวอย่ำงและกำรยอมรับให้เป็นไปตำมแผนกำรชักตัวอย่ำงท่ีก ำหนดต่อไปนี้ หรืออำจใช้แผนกำรชัก

ตัวอย่ำงอ่ืนที่เทียบเท่ำกันทำงวิชำกำรกับแผนที่ก ำหนดไว้ 
      ข.2.1 กำรชักตัวอย่ำงและกำรยอมรับส ำหรับกำรทดสอบลักษณะทั่วไป และควำมสม่ ำเสมอ  
     ข.2.1.1 ให้ชักตัวอย่ำงโดยวิธีสุ่มจำกรุ่นเดียวกันจ ำนวน 2 ชุดตัวอย่ำง ตัวอย่ำงละประมำณ 50 

กิโลกรัม ชักตัวอย่ำงครั้งแรกเมื่อถ่ำยคอนกรีตออกมำประมำณร้อยละ 15 ของปริมำณคอนกรีตใน 1 คัน 
และชักตัวอย่ำงชุดที่สองเมื่อถ่ำยออกมำประมำณร้อยละ 85 ของปริมำณคอนกรีตใน 1 คัน ช่วงเวลำที่
เก็บตัวอย่ำงแรกกับตัวอย่ำงหลังต้องไม่เกิน 20 นำที 

 ข.2.1.2 ตัวอย่ำงต้องเป็นไปตำมข้อ 5.4.2.1 และข้อ 5.4.2.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่ำคอนกรีตรุ่นนั้น
เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

 ข.2.2 กำรชักตัวอย่ำงและกำรยอมรับ ส ำหรับกำรทดสอบควำมต้ำนแรงอัด 
 ข.2.2.1 กรณีใช้ข้อมูลค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมต้ำนแรงอัด 
 (1)  ให้ชักตัวอย่ำงโดยวิธีสุ่มจำกรุ่นเดียวกันจ ำนวน 3 ชุดตัวอย่ำง โดยชักตัวอย่ำง

คอนกรีตที่อยู่ประมำณ 1/3 1/2 และ 2/3 ของปริมำณคอนกรีตใน 1 คันที่มีปริมำณ
ประมำณ 2 ลูกบำศก์เมตร ใช้ตัวอย่ำงทั้งหมดประมำณ 150 กิโลกรัม แล้วน ำมำผสม
รวมกันเป็น 1 ชุดตัวอย่ำง ปริมำณคอนกรีตที่เก็บ 1 ชุดตัวอย่ำง ต้องมำกพอที่หล่อแท่ง
ตัวอย่ำงทดสอบอย่ำงน้อย 10 แท่ง ช่วงเวลำที่เก็บตัวอย่ำงครั้งแรกกับครั้งสุดท้ำยที่จะ
น ำมำรวมกัน และหล่อเป็นแท่งตัวอย่ำงเสร็จต้องใช้เวลำไม่เกิน 15 นำที ในกรณีที่ไม่
สำมำรถเก็บตัวอย่ำง 3 ครั้ง ได้ตำมเวลำที่ก ำหนด ให้ชักตัวอย่ำงคอนกรีตที่อยู่ประมำณ 
1/2 ถึง 2/3 ของปริมำณคอนกรีตในรถ 1 คัน เป็น 1 ชุดตัวอย่ำงได้ 

    (2)  ตัวอย่ำงต้องมีควำมต้ำนแรงอัดเฉลี่ยตำมข้อ 5.4.3.1 จึงจะถือว่ำคอนกรีตรุ่นนั้น
เป็นไปตำมเกณฑ์ก ำหนด 

ข.2.2.2 กรณีไม่ใช้ข้อมูลค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมต้ำนแรงอัด 
 (1)  ให้ชักตัวอย่ำงโดยวิธีสุ่มจำกรุ่นเดียวกันจ ำนวน 2 ชุดตัวอย่ำง โดยชักตัวอย่ำง

คอนกรีตที่อยู่ประมำณ 1/3 1/2 และ 2/3 ของปริมำณคอนกรีตใน 1 คัน ใช้ตัวอย่ำง
ทั้งหมดประมำณ 75 กิโลกรัม แล้วน ำมำผสมรวมกันเป็น 1 ชุดตัวอย่ำง ปริมำณคอนกรีต
ที่เก็บ 1 ชุดตัวอย่ำง ต้องมำกพอที่หล่อแท่งตัวอย่ำงทดสอบอย่ำงน้อย 5 แท่ง ช่วงเวลำที่
เก็บตัวอย่ำงครั้งแรกกับครั้งสุดท้ำยที่จะน ำมำรวมกัน และหล่อเป็นแท่งตัวอย่ำงเสร็จต้อง
ใช้เวลำไม่เกิน 15 นำที ในกรณีที่ไม่สำมำรถเก็บตัวอย่ำง 3 ครั้ง ได้ตำมเวลำที่ก ำหนด ให้
ชักตัวอย่ำงคอนกรีตที่อยู่ประมำณ 1/2 ถึง 2/3 ของปริมำณคอนกรีตในรถ 1 คัน เป็น 1 
ชุดตัวอย่ำงได้ 

          (2)  ตัวอย่ำงต้องมีควำมต้ำนแรงอัดเฉลี่ยตำมข้อ 5.4.3.2 จึงจะถือว่ำคอนกรีตรุ่นนั้น 
      เป็นไปตำมเกณฑ์ก ำหนด 
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ข.3 เกณฑ์ตัดสิน 
      ตัวอย่ำงคอนกรีตต้องเป็นไปตำมข้อ ข.2.1.2 และ ข.2.2.1(2) ทุกข้อ หรือเป็นไปตำมข้อ ข.2.1.2 และ ข.
2.2.2(2) ทุกข้อ แล้วแต่กรณี จึงจะถือว่ำคอนกรีตรุ่นนั้นเป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมนี้ 
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