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คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมไดพจิารณามาตรฐานนีแ้ลว   เหน็สมควรเสนอรฐัมนตรปีระกาศตาม

มาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปูนซีเมนตผสม นี้ประกาศใชครั้งแรก ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.80–2517

ในราชกจิจานเุบกษา เลม 91 ตอนที ่78 วนัที ่2 พฤษภาคม พทุธศกัราช 2517  ตอมาเมือ่ถึงวาระแกไขปรบัปรงุ

คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 130 และผูที่เกี่ยวของไดพิจารณาทบทวนแลวเห็นวามีขอความและสาระสำคัญ

ทางวชิาการหลายแหงควรแกไขปรบัปรงุ  จงึไดแกไขปรบัปรงุโดยยกเลกิมาตรฐานเดมิและกำหนดมาตรฐานนีข้ึน้ใหม

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีก้ำหนดขึน้โดยอาศยัเอกสารตอไปนีเ้ปนแนวทาง

มอก.15  ปนูซเีมนตปอรตแลนด

เลม 1- 2547 ขอกำหนดเกณฑคณุภาพ

เลม 6-2521 วธิทีดสอบหาความละเอยีดของปนูซเีมนตปอรตแลนดโดยเครือ่ง

แอรเพอรมอีะบลิติี

เลม 9-2518 การหาระยะเวลากอตวัของปนูซเีมนตไฮดรอลกิโดยใชเขม็แบบ ไวแคต

เลม 11-2521 การทดสอบหาการขยายตวัของปนูซเีมนต ปอรตแลนดโดยวธิอีอโตเคลฟ

เลม 12-2532 วธิทีดสอบความตานแรงอดัของมอรตารปนูซเีมนตไฮดรอลกิ

เลม 13-2521 วธิทีดสอบหาปรมิาณอากาศในมอรตารของปนูซเีมนตไฮดรอลกิ

เลม 15-2519 วธิทีดสอบการกอตวัผดิปกตขิองปนูซเีมนตปอรตแลนด (โดยใชวธิเีพสต)

เลม 16-2535 การชกัตวัอยางและการยอมรบัปนูซเีมนตไฮดรอลกิ

เลม 20-2521 การใชวสัดผุสมเพิม่ในการทำปนูซเีมนตไฮดรอลกิ
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ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
ฉบบัที ่3768 ( พ.ศ. 2550 )

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรือ่ง  ยกเลกิและกำหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

ปนูซเีมนตผสม

โดยทีเ่ปนการสมควรปรบัปรงุมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม ปนูซเีมนตผสม มาตรฐานเลขที ่มอก.80-

2517

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรมออกประกาศยกเลกิประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมฉบบัที ่87 (พ.ศ.2517)

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ.2511 เรือ่ง กำหนดมาตรฐานผลติภณัฑ

อตุสาหกรรม ปนูซเีมนตผสม ลงวนัที ่18 เมษายน พ.ศ.2517 และออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

ปนูซเีมนตผสม มาตรฐานเลขที ่มอก.80-2550 ขึน้ใหม ดงัมรีายการละเอยีดตอทายประกาศนี้

ทัง้นีใ้หมผีลเมือ่พนกำหนด 240 วนั นบัแตวนัทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา เปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที ่28 สงิหาคม พ.ศ. 2550

รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรม

โฆสติ  ปนเปยมรษัฎ
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มอก. 80-2550

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

ปนูซเีมนตผสม
1. ขอบขาย

1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีค้รอบคลมุเฉพาะปนูซเีมนตผสม

2. บทนยิาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้

2.1 ปูนซีเมนตผสม (mixed cement) หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการเติมวัสดุอื่นใดลงไปบดพรอมกันกับ

การบดปูนเม็ดที่จะทำปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 หรือไดจากการผสมสม่ำเสมอระหวาง

ปนูซเีมนตปอรตแลนด ประเภท 1 กับวสัดอุืน่ใดทีบ่ดเปนผงแลว

2.2 ปนูเมด็ (clinker) หมายถงึ ผลกึทีเ่กดิขึน้จากการเผาสวนผสมตาง ๆ จนรวมตวักนัสกุพอด ีมสีวนประกอบ

เคมทีีส่ำคญัคอื ไฮดรอลกิแคลเซยีมซลิเิกต (hydraulic calcium silicates)

2.3 ปนูซเีมนตปอรตแลนด ประเภท 1 หมายถงึ ปนูซเีมนตปอรตแลนดทีใ่ชทัว่ไปทีไ่มตองการคณุภาพพเิศษ

3. วสัดผุสมเพิม่
3.1 ปนูซเีมนตผสมตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้ตองไมมวีสัดผุสมเพิม่อืน่ใดนอกจากทีไ่ดระบไุวดงันี้

3.1.1 น้ำหรอืแคลเซยีมซลัเฟตอยางใดอยางหนึง่หรอืทัง้สองอยาง

3.1.2 ในการทำปนูซเีมนตผสม ผทูำอาจบดรวมหรอืผสมสิง่อืน่ใดเพิม่เตมิตาม มอก.15 เลม 20
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มอก. 80-2550

4. คณุลกัษณะทีต่องการ
4.1 ใหเปนไปตามตารางที ่1 แตอาจเพิม่เตมิรายการตามขอ 4.2 ได ถามกีารตกลงกนัระหวางผซูือ้กบัผขูาย

ตารางที ่1 คณุลกัษณะทีต่องการ
(ขอ 4.1)

หมายเหตุ
1)

ปรมิาณอากาศทีจ่ะมอียใูนคอนกรตีทีท่ำจากปนูซเีมนตผสมทีเ่ปนไปตามเกณฑทีก่ำหนดนี ้ ไมจำเปน

จะตองมีปริมาณอากาศเทากับที่มีในมอรตาร

2)
ความละเอียดใหเปนไปตามมอก.15 เลม 6 ความถวงจำเพาะปรากฏของปูนซีเมนตผสม มีคา

ต่ำกวาปูนซีเมนตปอรตแลนด

3)
คาความตานแรงอัดที่อายุใดอายุหนึ่งตองไมนอยกวาที่ทดสอบไดที่อายุนอยกวา

4.2 การกอตวัผดิปกติ

ระยะจมปลายตองไมนอยกวารอยละ 50

การทดสอบใหปฏบิตัติาม มอก.15 เลม 15

4.3 ขอกำหนดอืน่ ๆ

ใหเปนตามภาคผนวก ก.

รายการท่ี คุณลักษณะ เกณฑที่กําหนด วิธีทดสอบตาม

1  ปริมาณอากาศในมอรตาร
1)
 รอยละ 12 มอก. 15 เลม 13 

 โดยปริมาตร ไมมากกวา

2  ความละเอียด
2)

 พื้นผิวจําเพาะ (specific surface) 320 มอก. 15 เลม 6 

 ทดสอบหาสภาพอากาศซึมไดของเบลน

 (Blaine air permeability ) ตารางเมตรตอกิโลกรัม

 ไมนอยกวา

3  การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ (autoclave expansion) 0.8 มอก. 15 เลม 11

 รอยละ ไมมากกวา

4  ความตานแรงอัด
3)
 เมกะพาสคัล ไมนอยกวา มอก. 15 เลม 12

 อายุ 3 วัน   6.9

 อายุ 7 วัน 11.8

5  ระยะเวลากอตัว ทดสอบแบบไวแคต (Vicat test) 45 มอก. 15 เลม 9

 นาที ไมนอยกวา
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มอก. 80-2550

5. การบรรจุ
5.1 ในกรณทีีใ่ชถงุบรรจ ุถงุนัน้ตองแนนหนาและแขง็แรง

5.2 ปนูซเีมนตผสมทีบ่รรจถุงุสำหรบัจำหนาย โดยทัว่ไปมมีวลสทุธถิงุละ 50 กโิลกรมั เวนแตจะมกีารตกลงกนัเปน

อยางอื่น

6. เครือ่งหมายและฉลาก
6.1 ทีถ่งุบรรจปุนูซเีมนตผสมทกุหนวย อยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็

ไดงาย ชดัเจน

(1) ชือ่ผลติภณัฑตามมาตรฐานนี้

(2) มวลสทุธ ิเปนกโิลกรมัหรอืเมตรกิตนั

(3) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน

6.2 ในกรณทีีเ่ปนปนูซเีมนตผสมบรรจภุาชนะอยางอืน่สงใหผซูือ้ ใหแจงรายละเอยีดในใบสงของกำกบัปนูซเีมนตผสม

นัน้ตามขอ 6.1 ดวย แตใหใชมวลสทุธริวม

6.3 ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

7. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
7.1 รนุ ในทีน่ี ้หมายถงึ ปนูซเีมนตผสมทีท่ำตอเนือ่งในคราวเดยีวจากแหลงเดยีวกนั และสงมอบในคราวเดยีวกนั

หรอืทีเ่ขาไซโลเดยีวกนัหรอืหลายไซโลเรยีงกนัตามลำดบั หรอืบรรจใุนภาชนะขนสงซึง่อาจเปนรถหนึง่คนัหรอื

มากกวากไ็ด แตตองเปนปนูซเีมนตผสมทีข่นมาจากไซโลเดยีวกนั

7.2 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ ใหเปนไปตาม มอก.15 เลม 16 หรอือาจใชแผนการชกัตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทา

กนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว
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ภาคผนวก ก.
(ขอ 4.3)

ก.1 การเกบ็ปนูซเีมนตผสม

สถานที่เก็บปูนซีเมนตผสมตองแหงและสามารถปองกันความเปยกชื้นมิใหเขาถึงปูนซีเมนตผสมไดทุก

ฤดกูาล และเกบ็ปนูซเีมนตผสมไวในลกัษณะทีผ่ตูรวจสอบสามารถตรวจสอบไดสะดวก และทราบไดวาเปน

ปนูซเีมนตผสมรนุใด

ก.2 เอกสารการสัง่ซือ้

ในเอกสารการสัง่ซือ้ ควรระบคุณุลกัษณะทีอ่าจเพิม่เตมิไดถาตองการ

ก.3 การตรวจสอบและออกใบรบัรอง

การตรวจสอบและการออกใบรบัรองปนูซเีมนตผสมใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผซูือ้กบัผขูาย

ก.4 การไมรบัของ

อาจกำหนดเงือ่นไขไวในสญัญาซือ้ขาย หรอืหากมไิดกำหนดไวกอ็าจใชเงือ่นไขตอไปนีเ้ปนแนวทางไดผซูือ้อาจ

ไมรบัปนูซเีมนตผสมรนุนัน้ไดในกรณตีอไปนี้

ก.4.1 ผลการทดสอบตวัอยางปนูซเีมนตผสมไมเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนดในรายการใดรายการหนึง่

ก.4.2 ปนูซเีมนตผสมทีท่ดสอบแลว หากเกบ็ในลกัษณะปนูซเีมนตผง ณ สถานทีเ่ก็บของผทูำเกนิ 6 เดอืน หรอื

เก็บในลกัษณะปนูซเีมนตถงุ ณ สถานทีเ่กบ็ของผขูายเกนิ 3 เดอืน หากปรากฎวาผลการทดสอบซ้ำกอน

นำไปใชงานทีผ่ซูือ้อาจขอรองใหทดสอบซ้ำไมเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนดรายการใดรายการหนึง่

ก.4.3 เมือ่ตรวจสอบพบวามวลสทุธขิองปนูซเีมนตถงุ ทีก่ำหนดมวลสทุธไิวแนนอนแลวนอยกวาทีก่ำหนดไว เกนิ

รอยละ 2 หรอืในกรณทีีม่กีารซือ้ขายเปนจำนวนมาก ถามวลสทุธเิฉลีย่ของปนูซเีมนตผสม 50 ถงุ คำนวณ

จากมวลทีไ่ดจากการชัง่ตวัอยางซึง่เกบ็ดวยวธิสีมุปนูซเีมนตผสมแตละถงุมคีาต่ำกวามวลสทุธทิีก่ำหนด


