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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม แผนคอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหลอสำเรจ็สำหรบัระบบพืน้คอนกรตี นี ้ไดประกาศ
ใชเปนครัง้แรกตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม แผนคอนกรตีหลอสำเรจ็สำหรบัพืน้คอนกรตี มาตรฐานเลขที่
มอก.576-2528 ในราชกจิจานเุบกษาฉบบัพเิศษ เลม 102 ตอนที ่ 119 วนัที ่ 4 กนัยายน พทุธศกัราช 2528
และแกไข ครัง้ที ่1 ตามมาตรฐานเลขที ่มอก.576-2531 ในราชกจิจานเุบกษา เลม 105 ตอนที ่189 วนัที ่17
พฤศจกิายน พทุธศกัราช 2531
ตอมาไดพิจารณาเห็นสมควรแกไขปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการผลิตในประเทศยิ่งขึ้น
จงึไดแกไขปรบัปรงุโดยยกเลกิมาตรฐานเดมิและกำหนดมาตรฐานนี ้ขึน้ใหม
มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีเ้ปนเลมหนึง่ในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมชดุแผนคอนกรตี ซึง่มดีงันี้

มอก.576-2546 แผนคอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหลอสำเรจ็สำหรบัระบบพืน้คอนกรตี
มอก.577-2531 วธิทีดสอบการรบัน้ำหนกัของแผนคอนกรตีหลอสำเรจ็และระบบพืน้คอนกรตี
มอก.828-2546 ชิน้สวนคอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหลอสำเรจ็สำหรบัระบบพืน้ประกอบ

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้กำหนดขึน้โดยใชเอกสารตอไปนีเ้ปนแนวทาง
ACI 318/318R-99 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
BS 8110:Part 1:1997 Code of practice for design and construction
มอก.15 เลม 1-2532 ปนูซเีมนตปอรตแลนด
มอก.95-2540 ลวดเหลก็กลาสำหรบัคอนกรตีอดัแรง
มอก.409-2525 วธิทีดสอบความตานแรงอดัของแทงคอนกรตี
มอก.420-2540 ลวดเหลก็กลาตเีกลยีวสำหรบัคอนกรตีอดัแรง
มอก.566-2528 มวลผสมคอนกรตี
มอก.577-2531 วธิทีดสอบการรบัน้ำหนกัของแผนคอนกรตีหลอสำเรจ็และระบบพืน้คอนกรตี
มอก.733-2530 สารเคมผีสมเพิม่สำหรบัคอนกรตี
มอก.841-2532 สารเหลวบมคอนกรตี
มอก.1736 เลม 1-2542 การทดสอบคอนกรตี-ชิน้ทดสอบ-เลม 1 : การชกัตวัอยางคอนกรตีสด
มอก.1736 เลม 2-2542 การทดสอบคอนกรตี-ชิน้ทดสอบ-เลม 2 : การหลอและการบมชิน้ทดสอบ

สำหรบัการทดสอบความแขง็แรง
วสท.1009-34 มาตรฐานสำหรบัอาคารคอนกรตีอดัแรง

คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมไดพจิารณามาตรฐานนีแ้ลว   เหน็สมควรเสนอรฐัมนตรปีระกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511



ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
ฉบบัที ่  3171  ( พ.ศ. 2546 )

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
พ.ศ. 2511

เรือ่ง ยกเลกิมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
แผนคอนกรตีหลอสำเรจ็สำหรบัระบบพืน้คอนกรตี
และกำหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

แผนคอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหลอสำเรจ็สำหรบัระบบพืน้คอนกรตี

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แผนคอนกรีตหลอสำเร็จสำหรับ
ระบบพืน้คอนกรตี มาตรฐานเลขที ่มอก.576–2531

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1423
(พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรือ่ง ยกเลกิมาตรฐาน
ผลติภณัฑอตุสาหกรรม แผนคอนกรตีหลอสำเรจ็สำหรบัพืน้คอนกรตี และกำหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
แผนคอนกรตีหลอสำเรจ็สำหรบัระบบพืน้คอนกรตี ลงวนัที ่ 26 ตลุาคม พ.ศ. 2531 และออกประกาศกำหนด
มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม แผนคอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหลอสำเรจ็สำหรบัระบบพืน้คอนกรตี มาตรฐาน
เลขที ่มอก. 576–2546 ขึน้ใหม ดงัมรีายการละเอยีดตอทายประกาศนี้

ทัง้นี ้ใหมผีลเมือ่พนกำหนด 180 วนั นบัแตวนัทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา เปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2546

รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรม
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สมศกัดิ ์  เทพสทุนิ
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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
แผนคอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหลอสำเรจ็

สำหรบัระบบพืน้คอนกรตี
1. ขอบขาย

1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีค้รอบคลมุเฉพาะแผนคอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงหลอสำเรจ็ทีร่บัน้ำหนกั
บรรทกุไมเกนิ 8 000 พาสคลั และใชประกอบเปนระบบพืน้อาคารทีพ่กัอาศยั อาคารพาณชิย หรอือาคารอืน่ๆ
ที่มีลักษณะใชงานคลายคลึงกัน โดยแผนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสำเร็จตองสามารถรับแรงกระทำ
ทัง้หมดตามทีอ่อกแบบไดดวยตวัเอง สวนวสัดทุบัหนามหีนาทีเ่พยีงเพือ่ปรบัประสานเทานัน้

2. บทนยิาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้ มดีงัตอไปนี้

2.1 ระบบพืน้คอนกรตี  ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา  “ระบบพืน้” หมายถงึ พืน้คอนกรตีทีใ่ชแผนคอนกรตี
ซึง่เปนชิน้สวนสำเรจ็ชนดิเดีย่วปพูาดคานเรยีงตดิตอกนัไป  โดยระบบพืน้นีส้ามารถรบัแรงกระทำทัง้หมดตามที่
ออกแบบไดดวยตวัเอง  แลวปรบัประสานดวยวสัดทุบัหนา

2.2 แผนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต  ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา
“แผนคอนกรีต” หมายถึง แผนคอนกรีตสำหรับประกอบเปนระบบพื้น เพื่อใชรับน้ำหนักระหวางชวงคาน
หรอืระหวางชวงผนงัรบัน้ำหนกั

2.3 วสัดทุบัหนา (topping) หมายถงึ คอนกรตีหรอืมอรตารทีใ่ชเททบัหนา แตไมรวมวสัดตุกแตง
2.4 คอนกรตีหมุ (covering) หมายถงึ เนือ้คอนกรตีสวนทีบ่างทีส่ดุระหวางผวิเหลก็เสรมิกบัผวิคอนกรตี
2.5 ความหนาแผนคอนกรีต หมายถึง ระยะที่วัดจากสวนลางสุดถึงสวนบนสุดของแผนคอนกรีตเมื่อวางตาม

ลกัษณะการใชงานทีอ่อกแบบไว
2.6 ความหนารวม หมายถงึ ระยะทีว่ดัจากสวนลางสดุถงึสวนบนสดุของระบบพืน้ ตามลกัษณะการใชงานทีอ่อกแบบ

ไว
2.7 เปลอืก (shell) หมายถงึ ผนงันอกของแผนคอนกรตีแบบภาคตดัขวางกลวง (hollow - core)
2.8 ผนงักัน้โพรง (web) หมายถงึ ผนงัภายในซึง่แบงโพรงในแผนคอนกรตีแบบภาคตดัขวางกลวง
2.9 ความยาว หมายถงึ ความยาวของแผนคอนกรตี
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2.10 ความยาวประสทิธผิล หมายถงึ ระยะความยาวชวงของแผนคอนกรตีทีใ่ชในการคำนวณออกแบบ  หาไดจาก
คาทีน่อยทีส่ดุจาก
(1) ระยะระหวางศนูยกลางของแทนธาร (distance between centers of supports) หรอื
(2) ระยะชองวางระหวางแทนธารบวกกบัความหนาของแผนคอนกรตี (clear distance between supports plus

thickness of slab)
2.11 น้ำหนกับรรทกุ หมายถงึ น้ำหนกัตอหนวยพืน้ทีท่ีก่ำหนดวาพืน้ทีจ่ะรบัได ไมรวมน้ำหนกัของตวัพืน้เอง
2.12 ความตานแรงอัดสูงสุด หมายถึง ความเคนอัดสูงสุด ที่แทงคอนกรีตสามารถรับได โดยปกติกำหนดให

ทดสอบเมือ่อาย ุ28  วนั
2.13 ความตานแรงอดักอนตดัลวด หมายถงึ ความเคนอดัสงูสดุ ทีแ่ทงคอนกรตีสามารถรบัไดกอนตดัหรอืปลอย

เหลก็เสรมิอดัแรง
2.14 แทงคอนกรตีรปูทรงกระบอกมาตรฐาน  หมายถงึ  แทงคอนกรตีทีม่เีสนผานศนูยกลาง  150  มลิลเิมตร สงู

300  มลิลเิมตร
2.15 แทงคอนกรตีรปูลกูบาศกมาตรฐาน  หมายถงึ  แทงคอนกรตีทีม่รีปูลกูบาศกขนาด  150  มลิลเิมตร

3. แบบ ประเภท และชัน้คณุภาพ
3.1 แบบ

แผนคอนกรตีแบงตามภาคตดัขวางออกเปน  2  แบบ  คอื
3.1.1 แบบภาคตดัขวางตนั
3.1.2 แบบภาคตดัขวางกลวง

3.2 ประเภท
แผนคอนกรตี  แบงตามความหนาของคอนกรตีหมุ  ออกเปน  3  ประเภท  คอื

3.2.1 ประเภท  1  สญัลกัษณ  F0  คอนกรตีหมุหนาไมนอยกวา  10  มลิลเิมตร
3.2.2 ประเภท  2  สญัลกัษณ  F1  คอนกรตีหมุหนาไมนอยกวา  25  มลิลเิมตร
3.2.3 ประเภท  3  สญัลกัษณ  F2  คอนกรตีหมุหนาไมนอยกวา  45  มลิลเิมตร

หมายเหตุ 1. ประเภท  1  จะทนไฟไดประมาณ  30  นาที
2. ประเภท  2  จะทนไฟไดประมาณ  60  นาที
3. ประเภท  3  จะทนไฟไดประมาณ  120  นาที

3.3 ชัน้คณุภาพ
แผนคอนกรตี  แบงตามน้ำหนกับรรทกุออกเปน  9  ชัน้คณุภาพ  คอื

3.3.1 ชัน้คณุภาพ  LL 100  น้ำหนกับรรทกุ  1 000  พาสคลั
3.3.2 ชัน้คณุภาพ  LL 150  น้ำหนกับรรทกุ  1 500  พาสคลั
3.3.3 ชัน้คณุภาพ  LL 200  น้ำหนกับรรทกุ  2 000  พาสคลั
3.3.4 ชัน้คณุภาพ  LL 250  น้ำหนกับรรทกุ  2 500  พาสคลั
3.3.5 ชัน้คณุภาพ  LL 300  น้ำหนกับรรทกุ  3 000  พาสคลั
3.3.6 ชัน้คณุภาพ  LL 400  น้ำหนกับรรทกุ  4 000  พาสคลั
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3.3.7 ชัน้คณุภาพ  LL 500  น้ำหนกับรรทกุ  5 000  พาสคลั
3.3.8 ชัน้คณุภาพ  LL 600  น้ำหนกับรรทกุ  6 000  พาสคลั
3.3.9 ชัน้คณุภาพ  LL 800  น้ำหนกับรรทกุ  8 000  พาสคลั

4.  ขนาดและเกณฑความคลาดเคลือ่น
4.1 ความกวางและความหนาแผนคอนกรตี

ใหเปนไปตามตารางที ่1
การทดสอบใหปฏบิตัติาม  ขอ 9.1

4.2 ความยาว
ใหเปนไปตามทีร่ะบไุวทีแ่บบ แตตองไมเกนิ 50 เทาของความหนาแผนคอนกรตี โดยจะคลาดเคลือ่นจากที่
ระบไุวในแบบไดไมเกนิ  ± 10 มลิลเิมตร
การทดสอบใหปฏบิตัติาม  ขอ 9.1

4.3 เปลอืก  และผนงักัน้โพรง (ดรูปูที ่1)
ตองไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร โดยใหเปนไปตามที่ระบุไวที่แบบ และจะคลาดเคลื่อนจากที่ระบุไวได
ไมเกนิ            มลิลเิมตร
การทดสอบใหทำโดยการวดัดวยเครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ  0.5  มลิลเิมตร

รปูที ่1 ตวัอยางการวดัมติขิองเปลอืกและผนงักัน้โพรงของแผนคอนกรตีแบบภาคตดัขวางกลวง
(ขอ 4.3)

+ ไมระบุ
-5

มิ ติ เปลือกขาง ผนังกั้นโพรง

มิติเปลือกบน

มิติเปลือกลาง
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ตารางที ่1 ขนาดของแผนคอนกรตี
(ขอ 4.1)

หนวยเปนมลิลเิมตร

5.  สวนประกอบและการทำ
5.1 สวนประกอบ

5.1.1 ปนูซเีมนต
ตองเปนปนูซเีมนตปอรตแลนด ตาม มอก. 15 เลม  1

5.1.2 มวลผสม
ตองเปนมวลผสมตาม มอก. 566 โดยขนาดใหญสดุของมวลผสมหยาบตองไมเกนิ
(1) 1/5 ของเนือ้คอนกรตีสวนทีแ่คบทีส่ดุ หรอื
(2) 1/3 ของความหนาของแผนคอนกรตี หรอื
(3) 3/4 ของระยะชองวางระหวางผวิเหลก็เสรมิ หรอื
(4) 3/4 ของระยะคอนกรตีหมุ
สำหรบัแบบภาคตดัขวางกลวง ถาไมใชขนาดใหญสดุของมวลผสมหยาบตามทีร่ะบ ุใหอยใูนดลุยพนิจิของ
วศิวกรทีต่องออกแบบการเทคอนกรตีดวยวธิพีเิศษ เพือ่ใหไดเนือ้คอนกรตีแนนสม่ำเสมอ ปราศจากรพูรนุ
และโพรงอากาศ

ความกวาง ความหนา
แบบ คาระบุ เกณฑท่ีกําหนด คาระบุ เกณฑท่ีกําหนด

ดานบน ดานลาง
300 300 ± 5 50 50 ± 5

ภาคตัดขวางตัน 350 350 ± 5 ตองไมมากกวา 60 60 ± 5
400 400 ± 5 ความกวางดานบน 70 70 ± 5
500 500 ± 5 ท่ีวัดได 80 80 ± 5

100 100 ± 5
60 60 ± 5

300 300 ± 5 70 70 ± 5
400 ตองไมมากกวา 400 ± 5 80 80 ± 5

ภาคตัดขวางกลวง 500 ความกวางดานลาง 500 ± 5 100 100 ± 5
600 ท่ีวัดได 600 ± 10 120 120 ± 5

1 000 1 000 ± 10 150 150 ± 5
1 200 1 200 ± 12 200 200 ± 5

250 250 ± 5
300 300 ± 5
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5.1.3 เหลก็เสรมิอดัแรง
5.1.3.1 ลวดเหลก็กลาสำหรบัคอนกรตีอดัแรง ใหเปนไปตาม มอก. 95
5.1.3.2 ลวดเหลก็กลาตเีกลียวสำหรบัคอนกรตีอดัแรง ใหเปนไปตาม มอก. 420

5.1.4 น้ำ
ตองสะอาด ปราศจากกรด ดาง น้ำมนัและสารอนิทรยีอืน่ๆ ในปรมิาณทีจ่ะกอใหเกดิผลเสยีตอคณุภาพ
ของแผนคอนกรตี

5.1.5 สารเคมผีสมเพิม่สำหรบัคอนกรตี (ถาม)ี
ตองเปนสารเคมผีสมเพิม่สำหรบัคอนกรตี ตาม มอก. 733

5.1.6 สารเหลวบมคอนกรตี (ถาม)ี
ตองเปนสารเหลวบมคอนกรตี ตาม มอก. 841

5.2 การทำ
5.2.1 คอนกรตี

5.2.1.1 ตองผสมคอนกรตีดวยเครือ่งผสมคอนกรตี  เพือ่ใหเนือ้คอนกรตีมสีวนผสมสม่ำเสมอ และแตละแผน
ตองหลอตอเนื่องกัน

5.2.1.2 ใหชัง่วสัดทุีใ่ชเปนสวนผสมของคอนกรตีทกุครัง้ สวนน้ำอาจวดัเปนปรมิาตรได
5.2.1.3 ตองใชเครือ่งเขยา (vibrator) หรอืเครือ่งมอือ่ืนๆ เพือ่ทำใหคอนกรตีมเีนือ้แนนสม่ำเสมอ

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพนิจิ
5.2.2 เหลก็เสรมิอดัแรง

ตองมขีนาด และจำนวนตามทีร่ะบใุนแบบ
วธิคีำนวณปรมิาณเหลก็เสรมิอดัแรง จะตองเปนไปตามขอกำหนดการออกแบบคอนกรตีอดัแรง ซึง่เปนที่
ยอมรบักนัโดยทัว่ไป เชน วสท. 1009  ACI 318 หรอื BS 8110 ซึง่ในการคำนวณตองตรวจสอบ
(1) หนวยแรงทีเ่กดิขึน้ในแผนคอนกรตีภายหลงัจากการถายแรงทนัที
(2) หนวยแรงทีเ่กดิขึน้ในสภาวะรบัน้ำหนกับรรทกุ
(3) โมเมนตดดัแตกราว
(4) โมเมนตดดัประลยั
(5) การรบัแรงเฉอืน
(6) การโกงตวัขึน้ทนัททีนัใดภายหลงัจากการถายแรง
(7) การโกงตวัระยะยาวทีเ่กดิจากการหดตวัของคอนกรตี การคบืของคอนกรตี และการคลายแรงดงึ

ของเหล็กเสริมอัดแรง
(8) การแอนตวัในสภาวะรบัน้ำหนกั
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพนิจิ และการวดั

5.2.3 การตดัเหลก็เสรมิอดัแรง
จะกระทำไดเมื่อคอนกรีตมีคาความตานแรงอัดกอนตัดลวดไมนอยกวา 25 เมกะพาสคัล สำหรับแทง
คอนกรตีรปูทรงกระบอกมาตรฐาน หรอื 30 เมกะพาสคลั สำหรบัแทงคอนกรตีรปูลกูบาศกมาตรฐาน
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5.2.4 การบมคอนกรตี
ตองบมแผนคอนกรตีทกุแผน จะโดยวธิใีดกต็ามจนกวาคอนกรตีจะมคีวามตานแรงอดัตามทีก่ำหนดไวใน
ขอ 6.4

6. คณุลกัษณะทีต่องการ
6.1 ลกัษณะทัว่ไป

เนือ้คอนกรตีตองแนน  สม่ำเสมอ  และไมมสีวนบกพรองทีอ่าจใหผลเสยีหายได  เชน  รอยพรนุ  รอยราว
การเสยีรปู  หรอือืน่ๆ

6.2 ความหนาของคอนกรตีหมุ
ความหนาของคอนกรตีหมุ ตองเปนไปตาม ขอ 3.2
การทดสอบใหปฏบิตัติาม ขอ 9.2

6.3 ความโกง
แผนคอนกรตีจะตองตรง ถาไมตรงยอมใหโกงตวัขึน้จากแนวตรงดานลางไดไมเกนิ L/360
เมือ่  L  คอื ความยาว เปน มลิลเิมตร
การทดสอบใหปฏบิตัติาม ขอ 9.3

6.4 ความตานแรงอดัสงูสดุ
ความตานแรงอัดสูงสุดของแทงคอนกรีตที่เก็บจากตัวอยางที่ใชหลอเปนแผนคอนกรีตตองไมนอยกวา 35
เมกะพาสคลั สำหรบัแทงคอนกรตีรปูทรงกระบอกมาตรฐาน หรอืไมนอยกวา 40 เมกะพาสคลั สำหรบัแทง
คอนกรตีรปูลกูบาศกมาตรฐาน
การทดสอบใหปฏบิตัติาม  มอก. 409 โดยการชกัตวัอยางใหเปนไปตาม มอก.1736 เลม 1 การหลอและการบม
ใหเปนไปตาม มอก.1736 เลม 2

6.5 การรบัน้ำหนกับรรทกุ
เมือ่ทดสอบตาม มอก. 577 แลว  ผลการทดสอบตองเปนดงันี้

6.5.1 ไมปรากฏรอยราวกวางเกนิ 0.2 มลิลเิมตร ใตทองแผนคอนกรตี
6.5.2 การแอนตวั (deflection)

6.5.2.1 ตองไมเกนิ l2/(20 000d)
6.5.2.2 ในกรณแีอนตวัเกนิ l2/(20 000d) แผนคอนกรตีตองคนืตวัไดไมนอยกวารอยละ 75 ของระยะแอน

สงูสดุหลงัจากปลดน้ำหนกับรรทกุออกหมดแลว  24  ชัว่โมง
เมือ่ l คอื ความยาวประสทิธผิล เปน มลิลเิมตร
      d คอื ความหนาแผนคอนกรตี เปน มลิลเิมตร
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7. เครือ่งหมายและฉลาก
7.1 ทีแ่ผนคอนกรตีทกุแผน อยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็ไดงาย

ชดัเจน  และถาวร
(1) สญัลกัษณแสดงประเภท
(2) ชัน้คณุภาพ
(3) ความกวาง ความหนา ความยาวของแผนคอนกรตีในหนวยเอสไอ
(4) วนั เดอืน ปทีท่ำ
(5) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ  หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ  ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

8. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
8.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิตามภาคผนวก ก. ใหไวเปนเพยีงขอแนะนำ

9. การทดสอบ
9.1 ขนาด

9.1.1 เครื่องมือ
9.1.1.1 สายวดัโลหะทีส่ามารถวดัไดละเอยีดถงึ 1 มลิลเิมตร สำหรบัวดัความกวางและความยาว
9.1.1.2 เครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 0.5 มลิลเิมตร สำหรบัวดัความหนา

9.1.2 วธิทีดสอบ
9.1.2.1 ความกวาง

วดัความกวางแผนคอนกรตีทีร่ะยะประมาณหนึง่ในสีข่องความยาวจากปลายทัง้สองดาน
9.1.2.2 ความหนา

วดัความหนาแผนคอนกรตีทีร่ะยะประมาณหนึง่ในสีข่องความยาวจากปลายทัง้สองดาน โดยวดัดานละ
2  คา ในตำแหนงตรงขามกนั

9.1.2.3 ความยาว
วดัความยาวแผนคอนกรตีอยางนอย 2 คา ทีร่ะยะหางจากขอบดานขางแตละดานไมเกนิระยะประมาณ
หนึง่ในสีข่องความกวางดานบน

9.1.3 การรายงานผล
ใหรายงานคาทกุคา
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9.2 ความหนาของคอนกรตีหมุ
9.2.1 เครื่องมือ

เครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ  0.5  มลิลเิมตร
9.2.2 วธิทีดสอบ

วดัความหนาของคอนกรตีหมุทีป่ลายแผนคอนกรตีทัง้สองดาน
9.2.3 การรายงานผล

ใหรายงานคาต่ำสดุ
9.3 ความโกง

9.3.1 การเตรยีมตวัอยาง
วางตวัอยางบนแทนธาร  ดงัรปูที ่ 2

9.3.2 เครื่องมือ
9.3.2.1 เครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ  1  มลิลเิมตร
9.3.2.2 สายเอน็ทีย่าวไมนอยกวาความยาวตวัอยางและตองไมมรีอยตอ

9.3.3 วธิทีดสอบ
9.3.3.1 ขงึสายเอน็ระหวางปลายแผนคอนกรตีทัง้สองใหตงึ  ดงัรปูที ่2
9.3.3.2 วดัระยะหางสงูสดุระหวางผวิตวัอยางกบัสายเอน็  เปนคาความโกงตวั

9.3.4 การรายงานผล
ใหรายงานคาความโกงตวัสงูสดุ

รปูที ่2 การทดสอบความโกง
(ขอ 9.3.1 และขอ 9.3.3.1)

คาความโกงตัว

    
แทนธาร

สูงสุด   100สูงสุด   100

หน วยเปน มิลลิ เมตร

แผนคอนกรีต

แนวสายเอ็น  1

แนวสายเอ็น  2
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ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ

(ขอ 8.1)

ก.1 รนุ ในทีน่ี ้หมายถงึ แผนคอนกรตีแบบ ประเภท และชัน้คณุภาพเดยีวกนั มรีปูรางและขนาดเดยีวกนัมปีรมิาณ
เหลก็เสรมิเทากนั มอีายเุกนิ 28  วนั แตไมเกนิ 90 วนั ทีท่ำหรอืสงมอบหรอืซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกนั

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบั สำหรบัการทดสอบความตานแรงอดัสงูสดุ
ก.2.1.1 ใหชกัตวัอยางคอนกรตีทีใ่ชทำแผนคอนกรตี จากรนุเดยีวกนัจำนวน 3 แทง จากปรมิาณคอนกรตีทกุๆ

40 ลกูบาศกเมตร
ก.2.1.2 ผลการทดสอบตวัอยางแทงคอนกรตี ใหตดัสนิดงันี้

(1) ถาตวัอยางทัง้ 3 แทง มคีาความตานแรงอดัสงูสดุเปนไปตามขอ 6.4 ใหถอืวาแผนคอนกรตี
รนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

(2) ถามตีวัอยาง 1 แทง มคีาความตานแรงอดัสงูสดุไมเปนไปตามขอ 6.4 แตยงัมคีาไมนอยกวา
รอยละ 85  และคาเฉลีย่ของทัง้ 3 แทง ไมนอยกวา 1.05 เทาของความตานแรงอดัทีก่ำหนด
ใหถอืวาแผนคอนกรตีรนุนัน้เปนไปตามเกณฑกำหนด

(3) ถาตวัอยาง 1 แทง ไมเปนไปตามขอ 6.4  และมคีาต่ำกวารอยละ 85 หรอืมตีวัอยาง 1 แทง
ไมเปนไปตามขอ 6.4  และมคีาไมนอยกวารอยละ 85 แตคาเฉลีย่ของทัง้ 3 แทง ไมถงึ 1.05
เทาของความตานแรงอดัทีก่ำหนด  หรอืมตีวัอยางไมเปนไปตามขอ 6.4 ตัง้แต 2 แทงขึน้ไป
ใหถอืวาแผนคอนกรตีรนุนัน้ไมเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบั  สำหรบัการทดสอบลกัษณะทัว่ไป ขนาด ความหนาของคอนกรตีหมุ ความ
โกง ปรมิาณเหลก็เสรมิตามยาวและการรบัน้ำหนกับรรทกุ

ก.2.2.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิกีารสมุจากรนุเดยีวกนั จำนวน 3 แผน เพือ่ทดสอบลกัษณะทัว่ไป ขนาด ความหนา
ของคอนกรตีหมุ ความโกง ปรมิาณเหลก็เสรมิตามยาวและการรบัน้ำหนกับรรทกุ

ก.2.2.2 ตวัอยางทกุแผนตองเปนไปตามขอ 4  ขอ 5.2.2  ขอ 6.1  ขอ 6.2  ขอ 6.3  และขอ 6.5 ทกุขอ
จงึจะถอืวาแผนคอนกรตีรนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.3 เกณฑตดัสนิ
ตัวอยางตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 ทุกขอ  จึงจะถือวาแผนคอนกรีตรุนนั้นเปนไปตาม
มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้


