
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศใช้วันที ่13 พ.ย. 2561 

 
ข้อก าหนดเฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ : 

เร่ือง มอร์ตาร์ส าหรับฉาบ 
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1. วัตถุประสงค์ 
ข้อก ำหนดเฉพำะในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์: มอร์ตำร์ส ำหรับฉำบนี้ ก ำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 (1) เพ่ือให้วิธีกำร รูปแบบ และข้อก ำหนด ที่ใช้เป็นหลักปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนในกำรรับรองคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์: มอร์ตำร์ส ำหรับฉำบมีควำมชัดเจน เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับมำตรฐำนระดับประเทศ หรือระดับ
นำนำชำติ 
 (2) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรตรวจประเมิน ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับกำรรับรอง รวมทั้งใช้ในกำร
ประเมินผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนและหลังได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ 

 
2. ขอบข่าย 

ข้อก ำหนดเฉพำะในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์: มอร์ตำร์ส ำหรับฉำบนี้ เป็นกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เฉพำะ
ในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์: มอร์ตำร์ส ำหรับฉำบ โดยครอบคลุมตั้งแต่ กำรชี้บ่งผลิตภัณฑ์และมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้อง  หลักเกณฑ์และข้อก ำหนดทั้งหมด ซึ่งรวมถึงกำรทดสอบ กำรตรวจประเมิน และกำรตรวจติดตำมผล  

 
3. นิยาม 

3.1 ผู้ย่ืนค าขอ  หมำยถึง ผู้ที่ประสงค์จะขอรับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ กับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
3.2 ผู้ได้รับการรับรอง หมำยถึง ผู้ยื่นค ำขอที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินและได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์จำก  

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
3.3  มอร์ตาร์ส าหรับฉาบ หมำยถึง ของผสมที่ได้จำกกำรผสมปูนซีเมต์หรือปูนซีเมนต์ผสมสำรผสมเพ่ิม และมวลผสม

ละเอียดเข้ำด้วยกัน และอำจมีสำรผสมเพ่ิมหรือสีด้วยก็ได้ เมื่อจะใช้งำนต้องน ำไปผสมน้ ำให้ข้นเหลวตำมที่
ต้องกำร ใชส ำหรับฉำบผนังก่อหรือผิวคอนกรีตด้วยกำรฉำบชั้นเดียวหรือหลำยชั้นก็ได้ เพ่ือให้ได้ควำมหนำตำมที่
ก ำหนด ซึ่งต่อไปในเอกสำรนี้ จะเรียกว่ำ “ผลิตภัณฑ”์ 

3.4 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  หมำยถึง กระบวนกำรที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ให้กำรยอมรับอย่ำงเป็นทำงกำร
แก่ผู้ได้รับกำรรับรอง ว่ำมีขีดควำมสำมำรถในกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กรม
วิทยำศำสตร์บริกำรก ำหนดได้อย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถรักษำคุณภำพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนทีก่รมวิทยำศำสตร์บริกำรก ำหนดได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับกำรรับรอง 

3.5 การตรวจประเมิน หมำยถึง กำรตรวจประเมินระบบกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์และกำรประเมินผลิตภัณฑ์
ของผู้ยื่นค ำขอ ด้วยวิธีกำรและหลักเกณฑ์ที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรก ำหนด 

3.6 การตรวจติดตามผล หมำยถึง กำรตรวจประเมินระบบกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์และกำรประเมินผลิตภัณฑ์
ในขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรองของผู้ได้รับกำรรับรอง ด้วยวิธีกำรและหลักเกณฑ์ท่ีกรมวิทยำศำสตร์บริกำรก ำหนด 

3.7 มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ้างอิง หมำยถึง มำตรฐำนระดับชำติของประเทศไทย  
3.8 มาตรฐานทีเ่ทียบเท่า หมำยถึง มำตรฐำนระดับนำนำชำติ   
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4. เอกสารอ้างอิง(1) 
4.1   มอก. 17065 กำรตรวจสอบและรับรอง – ข้อก ำหนดส ำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร และ 

กำรบริกำร 
4.2   มอก. 17020 กำรตรวจสอบและรับรอง - ข้อก ำหนดส ำหรับหน่วยตรวจ 
4.3   มอก. 17025 ข้อก ำหนดทั่วไปว่ำด้วยควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรทดสอบและห้องปฏิบัติกำรสอบ

เทียบ 
4.4   มอก. 17040 กำรตรวจสอบและรับรอง – ข้อก ำหนดทั่วไปว่ำด้วยกำรประเมินเพ่ือกำรยอมรับร่วมของ

หน่วยตรวจสอบและรับรอง และหน่วยรับรองระบบงำน 
4.5   มอก. 17050 เล่ม 1 กำรตรวจสอบและรับรอง – กำรรับรองตนเองของผู้ประกอบกำร เล่ม 1 ข้อก ำหนดทั่วไป 
4.6   มอก. 17050 เล่ม 2 กำรตรวจสอบและรับรอง – กำรรับรองตนเองของผู้ประกอบกำร เล่ม 2 เอกสำรสนับสนุน 
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 ฉบับล่าสุด 
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5.  การชี้บ่งผลิตภัณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนด 
5.1  การชี้บ่งผลิตภัณฑ์ 
       ผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะขอรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ตำมข้อก ำหนดฉบับนี้ ต้องมีกำรชี้บ่งอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 

 - ชื่อผลิตภัณฑ์ 
 - เครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียน 
 - รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ (โดยระบุแบบฉำบผนังก่อ/ฉำบผิวคอนกรีต)   
 - ชื่อโรงงำน พร้อมสถำนที่ตั้ง 
 - เลขที่ทะเบียนโรงงำน 

 
5.2  แบบและชนิด 
      มอร์ตำร์ส ำหรับฉำบ แบ่งตำมกำรใช้งำนกับพ้ืนที่ผิวที่จะฉำบ ออกเป็น 2 แบบ คือ 
            5.2.1 แบบฉำบผนังก่อ ที่ก่อด้วยอิฐก่อสร้ำงสำมัญหรือคอนกรีตบล็อก แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
                    5.2.1.1 ชนิดทั่วไป สัญลักษณ์ MA-I ใช้ส ำหรับงำนฉำบผนังก่อที่ให้งำนผิวฉำบทั่วไป 
                    5.2.1.2 ชนิดละเอียด สัญลักษณ์ MA-II ใช้ส ำหรับงำนฉำบผนังก่อที่ให้งำนผิวละเอียด 
            5.2.2 แบบฉำบผิวคอนกรีต สัญลักษณ์ CO ใช้ส ำหรับงำนตกแต่งพ้ืนผิวคอนกรีต 
 

5.3  มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ้างอิงที่ก าหนด 
       มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ ดังตำรำงที่ 1  โดยผู้ยื่นค ำขอที่ประสงค์ใช้สิทธิ์
แสดงเครื่องหมำยรับรองหรือใบรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ (CoC) ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ต้องทดสอบตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ทุกรำยกำร  
 
ตารางท่ี 1 มาตรฐาน หลักเกณฑ์และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

หมวด มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ้างองิ(1) มาตรฐานที่เทียบเท่า(2) 

คุณสมบัติทำงกำยภำพ 
(ลักษณะทั่วไป, ควำมต้ำน
แรงอัด ที่อำยุ 28d, ควำม
อุ้มน้ ำ, แรงยึดเกำะที่อำยุ 
28d ฯลฯ) 

มอก. 1776 (วศ.) 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
มอร์ตำร์ส ำหรับฉำบ 

ASTM C270  
Specification for Mortar for Unit 
Masonry 
 

หมายเหตุ    (1)  มอก. 1776 (วศ.) ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับร่าง มอก. 1776-25XX 
             (2)  ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน ของมำตรฐำนท่ีเทียบเท่ำฉบับล่ำสุด หรือมำตรฐำนอ่ืนท่ีก ำหนดขึ้น โดยรับ 

          เอำมำตรฐำนที่เทียบเท่ำเป็นต้นแบบ และจ ำเป็นต้องถูกตรวจสอบควำมสอดคล้องเทียบกับมำตรฐำนท่ีอ้ำงอิง 
   (3)  ในกรณีที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเห็นควรเพิ่มเติมมำตรฐำนจำกท่ีก ำหนดไว้ในตำรำงข้ำงต้น กรมฯ จะพิจำรณำ  
       ร่วมกับผู้ประกอบกำร และขอควำมคิดเห็นจำกผู้ทีเ่กี่ยวข้อง โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ก่อนบังคบัใช้  
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5.4  เกณฑ์ก าหนด 

       5.4.1  คุณสมบัติของวัสดุ 
               คุณสมบัติของวัสดุ เป็นไปตำมภำคผนวก ก 
 

       5.4.2  คุณสมบัติทางกายภาพ 
                5.4.2.1  ลักษณะทั่วไป 
                 มอร์ตำร์ส ำหรับฉำบต้องแห้ง ถ้ำจับเป็นก้อน ต้องสำมำรถใช้นิ้วมือบี้ออกได้ ท ำได้โดย             
                 กำรตรวจพินิจ 
 
                5.4.2.2  ความต้านแรงอัดเฉลี่ย ที่อำยุ 28 วัน 

                ควำมต้ำนแรงอัดของก้อนลูกบำศก์ขนำด 50 มิลลิเมตร จ ำนวน 3 ก้อน ส ำหรับมอร์ตำร์  
                       ส ำหรับฉำบ แต่ละแบบเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดในตำรำงที่ 2 กำรรำยงำนผลให้รำยงำนผล  
                       ค่ำเฉลี่ยควำมต้ำนแรงอัด และร้อยละอัตรำส่วนผสมมอร์ตำร์ต่อน้ ำ 

       
            5.4.2.3  ความอุ้มน้ า 
               ควำมอุ้มน้ ำของมอร์ตำร์ส ำหรับฉำบต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 
 
             5.4.2.4  ระยะเวลาก่อตัว 
             กำรก่อตัวระยะต้นของมอร์ตำร์ส ำหรับฉำบ ต้องไม่น้อยกว่ำ 60 นำที   
 
             5.4.2.5  แรงยึดเกาะเฉลี่ย ที่อำยุ 28 วัน 
                         แรงยึดเกำะของมอร์ตำร์ส ำหรับฉำบต่อก้อนคอนกรีตขนำด 80  x 160 x 50 มิลลิเมตร   
                         จ ำนวน 3 ชุดของชิ้นทดสอบ ส ำหรับมอร์ตำร์ส ำหรับฉำบแต่ละแบบ เฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่ำเกณฑ์ที่        
                         ก ำหนดในตำรำงที่ 2 กำรรำยงำนผลให้รำยงำนผลค่ำเฉลี่ยควำมต้ำนแรงอัด และร้อยละอัตรำส่วนผสม  
                         มอร์ตำร์ต่อน้ ำ  

                   กำรทดสอบให้ปฏิบัติตำม ASTM C952 โดยใช้วิธี Crossed Brick Test โดยผสมมอร์ตำร์ส ำหรับฉำบ 
                   กับน้ ำปริมำณที่ผู้ท ำระบุไว้ที่ฉลำก 
 
        ตารางท่ี 2 ความต้านแรงอัดเฉลี่ยและแรงยึดเกาะเฉลี่ย (ข้อ 5.4.2.2 และข้อ 5.4.2.5) 

แบบ ความต้านแรงอัดเฉลี่ย 
(ที่อายุ 28 วัน) 

MPa 

แรงยึดเกาะเฉลี่ย 
(ที่อายุ 28 วัน) 

MPa 
ฉำบผนังก่อ 2.5 0.15 

ฉำบผิวคอนกรีต 5.0 0.2 
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6. หลักเกณฑ์และข้อก าหนดในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
6.1   หลักเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

กำรตรวจประเมินเพ่ือให้กำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์จะพิจำรณำจำกขีดควำมสำมำรถของผู้ยื่นค ำขอโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ 

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

 กรณีเป็นกำรแจ้งแก้ไข/เพ่ิมเติม ก ำหนดให้ผู้ยื่นค ำขอ ต้องเป็นผู้แจ้งกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม 
ส่วนประกอบที่ได้แจ้งไว้แล้วกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร เพ่ือทบทวนควำมเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้องทุกครั้งเมื่อมีกำรด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ 
 
6.2   การเลือกตัวอย่างส าหรับตรวจสอบ 

 ก ำหนดให้เลือกตัวอย่ำงจำกรุ่นกำรผลิตตำมที่ผู้ยื่นค ำขอระบุ ตำมภำคผนวก ข เรื่องกำรชักตัวอย่ำงและ
เกณฑ์ตัดสิน 

 
6.3   การประเมินผลการตรวจสอบ 
 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร  จะประเมินผลกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยใช้ผลทดสอบ เทียบกับหลักเกณฑ์กำร
ยอมรับที่เกี่ยวข้องของมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ในข้อ 5.3  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทกำรรับรองและขอบข่ำยผลิตภัณฑ์ที่
ขอรับกำรรับรอง 
 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ยอมรับผลทดสอบ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับกำรยอมรับหรือข้ึนทะเบียนโดยกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
(2) ห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถแล้ว จำกส ำนักงำนมำตรฐำน  
     ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม หรือหน่วยรับรองระบบงำนอ่ืนที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรให้กำรยอมรับ 
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6.4   ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จะออกใบรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ยื่นค ำขอที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินทุก
หัวข้อแล้ว  โดยในใบรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์จะระบุรำยละเอียดขอบข่ำยของผลิตภัณฑ์ที่ให้กำรรับรองคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 

ชื่อผลิตภัณฑ์    มอร์ตำร์ส ำหรับฉำบ 
  รำยละเอียดที่จะระบุในใบรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ 
   - เครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียน 
   - รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ (โดยระบุแบบและชนิด)   

   - ชื่อโรงงำน พร้อมสถำนที่ตั้ง 
   - เลขที่ทะเบียนโรงงำน 
 
6.5   การแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

รูปแบบและวิธีกำรแสดงเครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไว้ใน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ 
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7. การด าเนินการหลังได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
7.1   เงื่อนไขท่ีผู้ได้รับการรับรองต้องปฏิบัติ 
 ผู้ได้รับกำรรับรองต้องปฏิบัติตำม ข้อก ำหนดทั่วไปในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์  และหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขกำรใช้เครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์  รวมทั้งต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1)   ผู้ได้รับกำรรับรองต้องจัดให้มีระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ภำยใต้ขอบข่ำยที่ได้รับกำร
รับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดเฉพำะในกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ตลอดเวลำ รวมถึง
ต้องจัดเก็บข้อร้องเรียน และข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ไว้ใน
แบบที่เหมำะสม 
 (2)  ผู้ได้รับกำรรับรองต้องแจ้งปริมำณกำรผลิต ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ และจ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ ต่อกรมวิทยำศำสตร์บริกำรภำยใน
สัปดำห์ที่สองของทุกสำมเดือน นับจำกเดือนที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ พร้อมช ำระค่ำแสดงเครื่องหมำย
รับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ 
 (3)  ผู้ได้รับกำรรับรองต้องแสดงเครื่องหมำยรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์บนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ ก่อนน ำออกจำกสถำนประกอบกำร 
 

หำกผู้ได้รับกำรรับรองไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรก ำหนด  อำจถูก พักใช้ เพิกถอน หรือ
ยกเลิกกำรรับรอง และด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมเงื่อนไขที่ประกำศแจ้งไว้แล้ว 
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ภาคผนวก ก 
คุณสมบัติของวัสดุ 

ก.1 ปูนซีเมนต์  
  ก ำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์อ้ำงอิง และมำตรฐำนที่เทียบเท่ำของปูนซีเมนต์ตำมตำรำงภำคผนวกท่ี ก.1 
 
   ตารางภาคผนวกที่ ก.1 มาตรฐาน หลักเกณฑ์อ้างอิง และมาตรฐานที่เทียบเท่าของปูนซีเมนต์ 

มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ้างองิ(1) มาตรฐานที่เทียบเท่า(2) 

มอก.15 เล่ม 1  
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ เล่ม 
1 ข้อก ำหนดเกณฑ์คุณภำพ 
มอก. 849 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์อซ
โซลำน 
มอก. 2594 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิก 
 
มอก. 80  
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ปูนซีเมนตผ์สม 
 
มอก. 133  
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ขำว 
มอก. 2595 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมปูนซีเมนต ์
ส ำหรับงำนก่อและงำนฉำบ 

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 
 
 
ASTM C91/C91M  
Standard Specification for Masonry Cement 

 
หมายเหตุ    (1)  เฉพำะมำตรฐำนไทย ให้เปน็ไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน และหลักเกณฑ์ ฉบับล่าสุด  

             (2)  ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน ของมำตรฐำนท่ีเทียบเท่ำฉบับล่ำสุด หรือมำตรฐำนอ่ืนท่ีก ำหนด ขึ้นโดยรับ 
        เอำมำตรฐำนที่เทียบเท่ำเปน็ต้นแบบ และจ ำเป็นต้องถูกตรวจสอบควำมสอดคล้องเทียบกับมำตรฐำนท่ีอ้ำงอิง 
   (3)  ในกรณีที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเห็นควรเพิ่มเติมมำตรฐำนจำกท่ีก ำหนดไว้ในตำรำงข้ำงต้น กรมฯ จะพิจำรณำ  
       ร่วมกับผู้ประกอบกำร และขอควำมคิดเห็นจำกผู้ทีเ่กี่ยวข้อง โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ก่อนบังคบัใช้  
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ก.2 สำรผสมเพิ่ม  
     สำรผสมเพิ่ม หมำยถึง วัสดุที่นอกเหนือไปจำกมวลรวมละเอียด ปูนซีเมนต์ หรือน้ ำ ซึ่งเติมลงไปก่อนหรือขณะผสม
มอร์ตำร์เพ่ือเปลี่ยนแปลงสมบัติของมอร์ตำร์ 
 
      ก.2.1 เถ้ำลอยจำกถ่ำนหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต ก ำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์อ้ำงอิง และมำตรฐำน            
ที่เทียบเท่ำ ดังนี้ 
 
               มำตรฐำนและหลักเกณฑ์อ้ำงอิง    มอก. 2135 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เถ้ำลอยจำกถ่ำนหิน 
                                                         ใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต (1) 
 
               มำตรฐำนที่เทียบเท่ำ                ASTM  C618 Standard Specification for Coal Fly Ash and  
                                                         Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete (2)  
 
      ก.2.2  ปูนขำวส ำหรับงำนก่อสร้ำง ก ำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์อ้ำงอิง และมำตรฐำนที่เทียบเท่ำ ดังนี้ 
 
                มำตรฐำนและหลักเกณฑ์อ้ำงอิง    มอก. 241 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมปูนขำวส ำหรับ 
                                                          งำนก่อสร้ำง (1) 
 
               มำตรฐำนที่เทียบเท่ำ                ASTM C911 Standard Specification for Quicklime,  
                                                         Hydrated Lime, and Limestone for Selected Chemical and       
                                                         Industrial Uses (2) 
    
หมายเหตุ    (1)  เฉพำะมำตรฐำนไทย ให้เปน็ไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน และหลักเกณฑ์ ฉบับล่าสุด  

             (2)  ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำน ของมำตรฐำนท่ีเทียบเท่ำฉบับล่ำสุด หรือมำตรฐำนอ่ืนท่ีก ำหนด ขึ้นโดยรับ 
        เอำมำตรฐำนที่เทียบเท่ำเปน็ต้นแบบ และจ ำเป็นต้องถูกตรวจสอบควำมสอดคล้องเทียบกับมำตรฐำนท่ีอ้ำงอิง 
   (3)  ในกรณีที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเห็นควรเพิ่มเติมมำตรฐำนจำกท่ีก ำหนดไว้ในตำรำงข้ำงต้น กรมฯ จะพิจำรณำ  
       ร่วมกับผู้ประกอบกำร และขอควำมคิดเห็นจำกผู้ทีเ่กี่ยวข้อง โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ก่อนบังคบัใช้  
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ก.3 มวลรวมละเอียด 

      ก.3.1 ขนำดของมวลรวมละเอียด  แนะน ำให้เป็น  ดังนี้ 
              ก.3.1.1 หินบดหรือทรำยบด ผ่ำนแร่ง 1.18 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 และผ่ำนแร่ง 75 ไมโครเมตร   
                        ไม่มำกกว่ำร้อยละ 10   
              ก.3.1.2 ทรำย ผ่ำนแร่ง 1.18 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 และผ่ำนแร่ง 75 ไมโครเมตร ไม่มำกกว่ำ 
                        ร้อยละ 5   
              ก.3.1.3 ขนำดของมวลรวมละเอียด ก ำหนดตำมตำรำงภำคผนวกท่ี ก.2         
                               
   ตารางภาคผนวกที่ ก.2 ขนาดของมวลรวมละเอียด  
 
                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ก.3.2 ปริมำณสำรอินทรีย์ที่เจือปนของมวลรวมละเอียด 
              สีของสำรละลำยตัวอย่ำงต้องไม่เข้มกว่ำสีของสำรละลำยมำตรฐำน หรือกระจกสีมำตรฐำนหมำยเลข 3 
       
       ก.3.3 ดินเหนียวและวัสดุที่ร่วนของมวลรวมละเอียด 
               ดินเหนียวและวัสดุที่ร่วนของมวลรวมละเอียด ต้องไม่เกินร้อยละ 1 
        
       ก.3.4 ควำมคงตัวของมวลรวมละเอียด 
               เมื่อทดสอบกับโซเดียมซัลเฟต มวลที่หำยไปต้องไม่เกินร้อยละ 10 เมื่อทดสอบกับแมกนีเซียมซัลเฟต  
       มวลที่หำยไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 
 
ก.4 สำรผสมเพ่ิมชนิดอ่ืนหรือสี 
     ถ้ำมีกำรใช้สำรผสมเพิ่มชนิดอื่นนอกเหนือจำกท่ีระบุในข้อ ก.2 หรือสี ต้องแสดงรำยละเอียดไว้ที่เครื่องหมำย   
และฉลำก 
 

ขนำดแร่ง ส่วนที่ผ่ำนแร่ง ร้อยละโดยน้ ำหนัก 

 ทรำย หินบดหรือทรำยบด 

4.75 มิลลิเมตร 100 100 

2.36 มิลลิเมตร 95 – 100 95 – 100 

1.18 มิลลิเมตร 70 – 100 70 – 100 

600 ไมโครเมตร 40 – 75 40 – 75 

300 ไมโครเมตร 10 – 35 20 – 40 

150 ไมโครเมตร 2 – 15 10 – 25 

75 ไมโครเมตร 0 - 5 0 - 10 
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ภาคผนวก ข 

การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 
 

ข.1  รุ่นในที่นี้หมำยถึง มอร์ตำร์ส ำหรับฉำบแบบ และชนิดเดียวกัน ท ำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ท ำหรือส่งมอบหรือซื้อ
ขำยในระยะเวลำเดียวกัน  

ข.2  กำรชักตัวอย่ำงและกำรยอมรับให้เป็นไปตำมแผนกำรชักตัวอย่ำงท่ีก ำหนดต่อไปนี้ หรืออำจใช้แผนกำรชัก
ตัวอย่ำงอ่ืนที่เทียบเท่ำกันทำงวิชำกำรกับแผนที่ก ำหนดไว้ 

      ข.2.1 กำรชักตัวอย่ำงและกำรยอมรับส ำหรับกำรทดสอบลักษณะทั่วไป  
      ข.2.1.1 ให้ชักตัวอย่ำงโดยวิธีสุ่มจำกรุ่นเดียวกันจ ำนวน 3 หน่วยภำชนะบรรจุ 
 ข.2.1.2 ตัวอย่ำงต้องเป็นไปตำมข้อ 5.4.2.1 ทุกข้อ จึงจะถือว่ำมอร์ตำร์ส ำหรับฉำบรุ่นนั้นเป็นไปตำม

เกณฑ์ที่ก ำหนด 
 ข.2.2 กำรชักตัวอย่ำงและกำรยอมรับ ส ำหรับกำรทดสอบควำมต้ำนแรงอัดเฉลี่ย ควำมอุ้มน้ ำ ระยะเวลำก่อตัว                                   

และแรงยึดเกำะเฉลี่ย 
 ข.2.2.1 ให้ชักตัวอย่ำงโดยวิธีสุ่มจำกรุ่นเดียวกันตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในตำรำงภำคผนวกที่ ข.1 โดยใช้ 

เครื่องมือที่เหมำะสมชักตัวอย่ำงตลอดควำมลึกจำกแต่ละภำชนะบรรจุ ให้ได้ตัวอย่ำงประมำณ 10  
กิโลกรัม ผสมตัวอย่ำงท้ังหมดเข้ำด้วยกัน เก็บทันทีในภำชนะที่สะอำด แห้ง แล้วปิดให้สนิท 

    ข.2.2.2 ตัวอย่ำงต้องเป็นไปตำมข้อ 5.4.2.2 ข้อ 5.4.2.3 ข้อ 5.4.2.4 และข้อ 5.4.2.5 จึงจะถือว่ำมอร์ตำร์
ส ำหรับฉำบรุ่นนั้นเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 
ตารางภาคผนวกที่ ข.1 แผนการชักตัวอย่างส าหรับการทดสอบความต้านแรงอัดเฉลี่ย ความอุ้มน้ า  
                            ระยะเวลาก่อตัว และแรงยึดเกาะเฉลี่ย 
 

ขนาดรุ่น 
หน่วยภาชนะบรรจุ 

ขนาดตัวอย่าง 
หน่วยภาชนะบรรจุ 

ไม่เกิน 500 3 
501 ถึง 1500 4 

เกิน 1500 5 
 
ข.3 เกณฑ์ตัดสิน 
      ตัวอย่ำงมอร์ตำร์ส ำหรับฉำบต้องเป็นไปตำมข้อ ข.2.1.2 และ ข.2.2.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่ำมอร์ตำร์ส ำหรับฉำบรุ่น
นั้นเป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมนี้ 
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