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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ฉบับที ่4420 ( พ.ศ. 2555 ) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 

เรื่อง  แกไขมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกําหนดเกณฑคุณภาพ (แกไขครั้งที่ 1) 

 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปูนซีเมนตปอรตแลนด

เลม 1 ขอกําหนดเกณฑคุณภาพ มาตรฐานเลขที ่มอก.15 เลม 1–2547 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแกไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกําหนดเกณฑคุณภาพ มาตรฐานเลขที ่มอก.15 เลม 1–2547 ทายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัที ่3283 (พ.ศ. 2547) ลงวันที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ดังตอไปนี ้

1. ใหแกหมายเลขมาตรฐานเลขที่ “มอก.15 เลม 1–2547” เปน “มอก.15 เลม  
1–2555” 

2. ใหเพิ่มขอ 2.3 ใหมดังนี ้
“2.3 หินปูน (limestone) หมายถึง หินตะกอนชนิดหนึ่งซึ่งมสีารประกอบแคลเซียม

คารบอเนต (calcium carbonate–CaCO
3
) หรือคารบอเนตของแคลเซียม

และแมกนเีซียมเปนสวนใหญ แบงเปน 3 ประเภท คือ 
(1) หินปูนทีม่ีแคลเซียมสูง (high–calcium limestone) มีแมกนีเซียม

คารบอเนตตัง้แตรอยละ 0 ถึง รอยละ 5” 

(2) หินปูนแมกนีเซียม (magnesium limestone) มีแมกนีเซียมคารบอเนต
มากกวารอยละ 5 ถึง รอยละ 35  

(3) หินปูนโดโลไมต (dolomitic limestone) มีแมกนีเซียมคารบอเนต
(magnesium carbonate–MgCO3) มากกวารอยละ 35 ถึง รอยละ 46 

3. ใหยกเลิกความในขอ 4.1.2 และใหใชความตอไปนี้แทน 
“4.1.2 หินปูนในปริมาณไมเกินรอยละ 5.0 โดยมวลของปูนซีเมนต หินปูนตองเปน

วัสดุตามธรรมชาติประกอบดวยแรธาตุ อยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายอยางในรูป
ของแคลเซียมคารบอเนตไมนอยกวารอยละ 70 โดยมวลตามบทนิยามขอ 
2.3” 
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4. ใหเพิ่มขอ 4.1.3 ใหมดังนี ้
“4.1.3 วัสดุเพิ่มอนินทรีย (Inorganic processing additions) ในปริมาณไมเกิน

รอยละ 5.0 โดยมวลของปูนซีเมนต วัสดุเพิ่มอนินทรียใสไดไมมากกวา 1 ชนิด
ในแตละครั้ง ปรมิาณที่ใสถามากกวารอยละ 1.0 โดยมวลของปูนซเีมนต ตอง
เปนไปตาม มอก.15 เลม 20 ถามีวัสดุเพิ่มอนินทรียตองรายงานปรมิาณที่ใช

เปนรอยละของมวลปูนซเีมนต พรอมกบัออกไซดของวัสดเุพิม่อนินทรีย” 
5. ใหเพิ่มขอ 4.1.4 ใหมดังนี ้

“4.1.4 วัสดุเพิ่มอินทรีย (Organic Processing additions) ตองเปนไปตาม มอก.15 

เลม 20 ในปรมิาณไมเกินรอยละ 1.0 โดยมวลของปูนซีเมนต” 
6. ใหเพิ่มขอ 7.1(4) ใหม ดังนี ้และใหเปลี่ยนขอ 7.1(4) เดิม เปนขอ 7.1(5) 

“(4) วัน เดือน ป ที่ทํา” 
ทั้งนี ้ใหมผีลตัง้แตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดใหผลติภัณฑปูนซีเมนตปอรตแลนด 

เลม 1 ขอกําหนดเกณฑคุณภาพ ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที ่มอก.15 เลม 1–2555 ใชบังคับ เปนตนไป 

 
 ประกาศ ณ วันที่ 11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 

 หมอมราชวงศพงษสวัสดิ์  สวัสดิวัตน 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 129 ตอนพิเศษ 108 ง 
วันที่ 9  กรกฎาคม  พุทธศักราช  2555 



สำนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

กระทรวงอตุสาหกรรม ICS 91.100.10 ISBN 974-9815-91-2

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

THAI INDUSTRIAL STANDARD

มอก. 15 เลม 1   2547

ปนูซเีมนตปอรตแลนด

เลม 1 ขอกำหนดเกณฑคณุภาพ

PORTLAND  CEMENT

PART 1  SPECIFICATION



สำนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
กระทรวงอตุสาหกรรม  ถนนพระรามที ่  6  กรงุเทพฯ  10400

โทรศพัท  0  2202  3300

 ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เลม 121 ตอนที ่79ง

วนัที ่ 30 กนัยายน พทุธศกัราช 2547

มอก. 15 เลม 1   2547

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

ปนูซเีมนตปอรตแลนด

เลม 1  ขอกำหนดเกณฑคณุภาพ



(2)

คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 8

มาตรฐานปนูซเีมนตปอรตแลนด

ประธานกรรมการ

นายวศิาล  เชาวนชเูวชช

กรรมการ

นายยงยทุธ  แตศริิ กรมทางหลวง

ผศ.เรงิเดชา  รชัตโพธิ์ คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

นายสกล  จนัทสงิห กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

นายบญุตวง  สารศกัดิ์ กรงุเทพมหานคร

นายปยดลุ  สขุโข กรมชลประทาน

นายอนนท  ปอมประสทิธิ์ กรมวทิยาศาสตรบรกิาร

นายสชุาต ิ แกวทอง สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย

นายสมนกึ  ตัง้เตมิสริกิลุ สมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ

- สมาคมอตุสาหกรรมกอสรางไทย

นายชชัวาลย  เศรษฐบตุร บรษิทั ปนูซเิมนตไทยอตุสาหกรรม จำกดั

นายธนติ  ปลุเิวคนิทร บรษิทั ปนูซเีมนตนครหลวง จำกดั (มหาชน)

นางวฒันา  แพรไพศาล บรษิทั ชลประทานซเีมนต จำกดั (มหาชน)

กรรมการและเลขานุการ

นายสนุทร  สนทราพรพล สำนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม



(3)

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม ปนูซเีมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกำหนดเกณฑคณุภาพ นี ้ไดประกาศใชเปนครัง้แรก

ตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม ปนูซเีมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกำหนดคณุภาพ มาตรฐานเลขที ่มอก.15

เลม 1–2514 ในราชกจิจานเุบกษาฉบบัพเิศษ เลม 88 ตอนที ่ 145 วนัที ่ 23 ธนัวาคม พทุธศกัราช 2514 ได

แกไขเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 103 วันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2517 ใน

ราชกจิจานเุบกษา เลม 91 ตอนที ่142 วนัที ่1 ธนัวาคม พทุธศกัราช 2517 และไดแกไขปรบัปรงุโดยยกเลกิมาตรฐาน

เดมิและกำหนดมาตรฐานนีข้ึน้ใหม ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัที ่1492 วนัที ่23 มถินุายน พทุธศกัราช

2532 ในราชกจิจานเุบกษา เลม 106 ตอนที ่110 วนัที ่13 กรกฎาคม พทุธศกัราช 2532 ตอมาเมือ่ถึงวาระแกไข

ปรบัปรงุ คณะกรรมการวชิาการคณะที ่8 และผทูีเ่กีย่วของไดพจิารณาทบทวนแลวเหน็วามขีอความและสาระสำคญั

ทางวชิาการหลายแหงควรแกไขปรบัปรงุ จงึแกไขปรบัปรงุโดยยกเลกิมาตรฐานเดมิและกำหนดมาตรฐานผลติภณัฑ

อตุสาหกรรม ปนูซเีมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกำหนดเกณฑคณุภาพนีข้ึน้ใหม

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้เปนเลมหนึง่ในอนกุรมมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม ปนูซเีมนตปอรตแลนด

ซึง่มดีงันี้

มอก.15 เลม 1–2547 ปนูซเีมนตปอรตแลนด  เลม  1  ขอกำหนดเกณฑคณุภาพ

มอก.15 เลม 2–2521 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 2 การทดสอบความถวงจำเพาะของปูนซีเมนต

ไฮดรอลกิ

มอก.15 เลม 3–2519 ปนูซเีมนตปอรตแลนด  เลม  3  วธิทีดสอบความละเอยีดของปนูซเีมนตไฮดรอลกิ

โดยใชแรงขนาด 150 และ 75 ไมโครเมตร

มอก.15 เลม 4–2519 ปนูซเีมนตปอรตแลนด  เลม  4  วธิทีดสอบความละเอยีดของปนูซเีมนตไฮดรอลกิ

โดยใชแรงขนาด 45 ไมโครเมตร

มอก.15 เลม 5–2519 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 5 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต

ปอรตแลนดโดยใชเทอรบดิมิเิตอร

มอก.15 เลม 6–2521 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 6 วิธีทดสอบหาความละเอียดของปูนซีเมนต

ปอรตแลนด โดยเครือ่งแอรเพอรมอีะบลิติี

มอก.15 เลม 7–2521 ปนูซเีมนตปอรตแลนด  เลม  7  การทดสอบความรอนทีเ่กดิขึน้จากปฏกิริยิาระหวาง

ปนูซเีมนตไฮดรอลกิกบัน้ำ

มอก.15 เลม 8–2514 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 8 ขอกำหนดวิธีทดสอบจำนวนน้ำที่เหมาะสม

เพือ่ใหไดความขนเหลวปกตขิองปนูซเีมนตไฮดรอลกิ

มอก.15 เลม 9–2518 ปนูซเีมนตปอรตแลนด เลม 9  การหาระยะเวลากอตวัของปนูซเีมนตไฮดรอลกิ

โดยใชเขม็แบบไวแคต

มอก.15 เลม 10–2518 ปนูซเีมนตปอรตแลนด  เลม  10  การหาระยะเวลากอตวัของปนูซเีมนตไฮดรอลกิ

โดยใชเขม็แบบกลิโมร

มอก.15 เลม 11–2521 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 11 การทดสอบหาการขยายตัวของปูนซีเมนต

ปอรตแลนดโดยวธิอีอโตเคลฟ

มอก.15 เลม 12–2532 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 12 วิธีทดสอบความตานแรงอัดของมอรตาร

ปนูซเีมนตไฮดรอลกิ



มอก.15 เลม 13–2521 ปนูซเีมนตปอรตแลนด เลม 13 วธิทีดสอบหาปรมิาณอากาศในมอรตารของ

ปนูซเีมนตไฮดรอลกิ

มอก.15 เลม 14–2520 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 14 การทดสอบหาการขยายตัวของมอรตา

ปนูซเีมนตปอรตแลนดเนือ่งจากซลัเฟต

มอก.15 เลม 15–2519 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 15 วิธีทดสอบการกอตัวผิดปกติของปูนซีเมนต

ปอรตแลนด (โดยใชวธิเีพสต)

มอก.15 เลม 16–2535 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 16 การชักตัวอยางและการยอมรับปูนซีเมนต

ไฮดรอลกิ

มอก.15 เลม 17–2516 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 17 การผสมมอรตาปูนซีเมนตไฮดรอลิกดวย

เครือ่งผสม

มอก.15 เลม 18–2519 ปนูซเีมนตปอรตแลนด  เลม  18  การวเิคราะหทางเคมขีองปนูซเีมนตไฮดรอลกิ

มอก.15 เลม 20–2521 ปนูซเีมนตปอรตแลนด   เลม  20  การใชวสัดผุสมเพิม่ในการทำปนูซเีมนตไฮดรอลกิ

มอก.15 เลม 21–2533 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 21 วิธีหาปริมาณแคลเซียมซัลเฟตอิสระใน

ไฮเดรเทดมอรตารปนูซเีมนตปอรตแลนด

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีก้ำหนดขึน้โดยใชเอกสารตอไปนีเ้ปนแนวทาง

ASTM C 150–02 Portland  cement

ASTM C 563-96 Test method for optimum S0
3
 in hydraulic cement using 24-h compressive

strength

ASTM C 1038-01 Test method for expansion of hydraulic cement mortar bars stored in water

มอก.15 เลม 5-2519 ปนูซเีมนตปอรตแลนด   เลม  5  วธิทีดสอบความละเอยีดของปนูซเีมนตปอรตแลนด

โดยใชเทอรบดิมิเิตอร

มอก.15 เลม 6–2521 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 6 วิธีทดสอบหาความละเอียดของปูนซีเมนต

ปอรตแลนด  โดยเครือ่งแอรเพอรมอีะบลิติี

มอก.15 เลม 7–2521 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 7 การทดสอบความรอนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา

ระหวางปนูซเีมนตไฮดรอลกิกบัน้ำ

มอก.15 เลม 9–2518 ปนูซเีมนตปอรตแลนด  เลม  9  การหาระยะเวลากอตวัของปนูซเีมนตไฮดรอลกิ

โดยใชเขม็แบบไวแคต

มอก.15 เลม 10–2518 ปนูซเีมนตปอรตแลนด  เลม  10  การหาระยะเวลากอตวัของปนูซเีมนตไฮดรอลกิ

โดยใชเขม็แบบกลิโมร

มอก.15 เลม 11–2521 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 11 การทดสอบหาการขยายตัวของปูนซีเมนต

ปอรตแลนดโดยวธิอีอโตเคลฟ

มอก.15 เลม 12–2532 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 12 วิธีทดสอบความตานแรงอัดของมอรตาร

ปนูซเีมนตไฮดรอลกิ

มอก.15 เลม 13–2521 ปนูซเีมนตปอรตแลนด เลม 13 วธิทีดสอบหาปรมิาณอากาศในมอรตารของ

ปนูซเีมนตไฮดรอลกิ

(4)



มอก.15 เลม 14–2520 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 14 การทดสอบหาการขยายตัวของมอรตา

ปนูซเีมนตปอรตแลนดเนือ่งจากซลัเฟต

มอก.15 เลม 15–2519 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 15 วิธีทดสอบการกอตัวผิดปกติของปูนซีเมนต

ปอรตแลนด (โดยใชวธิเีพสต)

มอก.15 เลม 16–2535 ปนูซเีมนตปอรตแลนด  เลม  16  การชกัตวัอยางและการยอมรบัปนูซเีมนตไฮดรอลกิ

มอก.15 เลม 18–2519 ปนูซเีมนตปอรตแลนด  เลม  18  การวเิคราะหทางเคมขีองปนูซเีมนตไฮดรอลกิ

มอก.15 เลม 20–2521 ปนูซเีมนตปอรตแลนด  เลม  20  การใชวสัดผุสมเพิม่ในการทำปนูซเีมนตไฮดรอลกิ

คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมไดพจิารณามาตรฐานนีแ้ลว   เหน็สมควรเสนอรฐัมนตรปีระกาศตาม

มาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511

(5)



ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม

ฉบับที่  3283  ( พ.ศ. 2547 )

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรือ่ง ยกเลกิมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

ปนูซเีมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกำหนดคณุภาพ

และกำหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

ปนูซเีมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกำหนดเกณฑคณุภาพ

โดยทีเ่ปนการสมควรปรบัปรงุมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม ปนูซเีมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกำหนด

คณุภาพ มาตรฐานเลขที ่มอก.15 เลม 1-2532

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511

รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรมออกประกาศยกเลกิประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัที ่1492 (พ.ศ.2532)

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ.2511 เรือ่ง ยกเลกิมาตรฐานผลติภณัฑ

อตุสาหกรรม ปนูซเีมนตปอรตแลนด  เลม 1 ขอกำหนดเกณฑคณุภาพ  และกำหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

ปนูซเีมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกำหนดคณุภาพ ลงวนัที ่ 23 มถินุายน พ.ศ.2532 และออกประกาศกำหนด

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม ปนูซเีมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกำหนดเกณฑคณุภาพ มาตรฐานเลขที ่มอก.15

เลม 1-2547 ขึน้ใหม ดงัมรีายการละเอยีดตอทายประกาศนี้

ทัง้นี ้ใหมผีลเมือ่พนกำหนด 270 วนั นบัแตวนัทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา เปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรม

(7)

พนิจิ  จารสุมบตัิ
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มอก. 15 เลม 1–2547

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

ปนูซเีมนตปอรตแลนด
เลม 1 ขอกำหนดเกณฑคณุภาพ

1. ขอบขาย

1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีก้ำหนดเฉพาะขอกำหนดเกณฑคณุภาพสำหรบัปนูซเีมนตปอรตแลนด

2. บทนยิาม

ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้

2.1 ปนูซเีมนตปอรตแลนด (Portland cement) ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา “ปนูซเีมนต” หมายถงึ ผลติภณัฑ

ทีม่ลีกัษณะเปนผง ไดจากการบดปนูเมด็กบัแคลเซยีมซลัเฟตรปูใดรปูหนึง่หรอืหลายรปู

2.2 ปนูเมด็ (clinker) หมายถงึ ผลกึทีเ่กิดจากการเผาสวนผสมตางๆ จนรวมตวักนัสกุพอด ีมสีวนประกอบเคมี

ทีส่ำคญัคอื ไฮดรอลกิแคลเซยีมซลิเิกต (hydraulic calcium silicates)

3. ประเภท

3.1 ปนูซเีมนตแบงเปน 5 ประเภท คอื

3.1.1 ประเภท 1 ปนูซเีมนตทีใ่ชทัว่ไปทีไ่มตองการคณุภาพพเิศษ

3.1.2 ประเภท 2 ปูนซีเมนตที่ใชเมื่อตองการความทนซัลเฟตปานกลางหรือเกิดความรอนปานกลางขณะทำ

ปฏกิริยิากบัน้ำ

3.1.3 ประเภท 3 ปนูซเีมนตทีใ่ชเมือ่ตองการคาความตานแรงอดัสงูไดเรว็

3.1.4 ประเภท 4 ปนูซเีมนตทีใ่ชเมือ่ตองการความรอนต่ำขณะทำปฏกิริยิากบัน้ำ

3.1.5 ประเภท 5 ปนูซเีมนตทีใ่ชเมือ่ตองการความทนซลัเฟตสงู

4. วัสดุ

4.1 ปนูซเีมนตจะมวีสัดผุสมเพิม่ไดไมเกินระบไุว ดงัตอไปนี้

4.1.1 น้ำหรือแคลเซียมซัลเฟตอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางในปริมาณของซัลเฟอรไตรออกไซด และ

ปรมิาณน้ำหนกัทีส่ญูเสยีเนือ่งจากการเผา (loss on ignition) เกินเกณฑทีก่ำหนดในตารางที ่1

4.1.2 ในการทำปนูซเีมนตผทูำอาจผสมสิง่อืน่ใดเพิม่เตมิตาม มอก.15 เลม 20
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มอก. 15 เลม 1–2547

5. คณุลกัษณะทีต่องการ

5.1 คณุลกัษณะทางเคมี

ปนูซเีมนตตองมคีณุลกัษณะทางเคมเีปนไปตามตารางที ่1 แตอาจเพิม่เตมิรายการตามตารางที ่2 ไดถามกีาร

ตกลงกนัระหวางผซูือ้กบัผขูาย

การทดสอบใหปฏบิตัติาม มอก.15 เลม 18
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ม
อก. 15 เลม

 1–2547
ตารางที ่1 คณุลกัษณะทางเคมี

(ขอ 4.1.1 และขอ 5.1)

เกณฑที่กําหนด

รายการที่ คณุลักษณะ ประเภท

1

ประเภท

2

ประเภท

3

ประเภท

4

ประเภท

5

1 ซิลิคอนไดออกไซด (SiO2) รอยละ ไมนอยกวา 20.0

2 อะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) รอยละ ไมมากกวา 6.0

3 ไอรออน (III) ออกไซด (Fe2O3) รอยละ ไมมากกวา 6.0 6.5

4 แมกนีเซียมออกไซด (MgO) รอยละ ไมมากกวา 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

5 ซัลเฟอรไตรออกไซด 
1)

 (SO3) รอยละ ไมมากกวา

5.1  เมื่อมีไตรแคลเซียมอะลูมิเนต 
2)

 (3CaO.Al2O3) รอยละ 8 หรือ นอยกวา 3.0 3.0 3.5 2.3 2.3

5.2  เมื่อมีไตรแคลเซียมอะลูมิเนต 
2)

 มากกวารอยละ 8 3.5 4.5

6 น้ําหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา รอยละ ไมมากกวา 3.0 3.0 3.0 2.5 3.0

7 กากที่ไมละลายในกรดและดาง รอยละ ไมมากกวา 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

8 ไตรแคลเซียมซิลิเกต 
2)

 (3CaO.SiO2) รอยละ ไมมากกวา 35

9 ไดแคลเซียมซิลิเกต 
2)

 (2CaO.SiO2) รอยละ ไมมากกวา 40

10 ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต 
2)

 รอยละ ไมมากกวา 8 15 7 5 
3)

11 เททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรตบวกสองเทาของไตรแคลเซียมอะลูมิเนต 
2)

 [4CaO.Al2O3.Fe2O3 

+ 2(3CaO.Al2O3)] หรือสารละลายของแข็งของเททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรตบวกไดแคลเซียม

เฟอรไรต (4CaO.Al2O3.Fe2O3 + 2CaO.Fe2O3)แลวแตกรณี รอยละ ไมมากกวา 25 
3)
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ม
อก. 15 เลม

 1–2547
หมายเหตุ

1)
ในกรณีที่มีปริมาณเหมาะที่สุด (optimum) ของซัลเฟอรไตรออกไซด (ใชวิธีทดสอบตาม ASTM C 563) มีคาใกลเคียงหรือมากกวาเกณฑที่กำหนด

และถาจะยอมใหมากกวาเกณฑทีก่ำหนดได กจ็ะตองแสดงใหเหน็โดยการทดสอบตาม ASTM C 1038 วาการขยายตวัในน้ำจะไมมากกวารอยละ 0.020

ทีอ่าย ุ14 วนั

2)
เปนสารประกอบสมมตุซิึง่ไดจากคำนวณ ไมจำเปนตองหมายความวาออกไซดตาง ๆ จะปรากฏอยจูรงิ หรอือยใูนลกัษณะสารประกอบนีท้ัง้หมด

2.1)
ถาอตัราสวนรอยละของอะลมูเินยีมออกไซด (Al2O3) ตอไอรออน (III) ออกไซด (Fe2O3) มคีาเทากบั 0.64 หรอืมากกวา ใหคำนวณหารอยละของ

ไตรแคลเซียมซิลิเกต ไดแคลเซียมซิลิเกต ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต และเททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรต จากผลการวิเคราะหทางเคมีดังตอไปนี้

ไตรแคลเซยีมซลิเิกต  =  (4.071 x รอยละของ CaO) - (7.600 x รอยละของ SiO2) - (6.718 x รอยละของ Al2O3) - (1.430 x รอยละของ Fe2O3)

- (2.852 x รอยละของ SO3)

ไดแคลเซยีมซลิเิกต  =  (2.867 x รอยละของ SiO2) - (0.754 4 x รอยละของ 3CaO.SiO2)

ไตรแคลเซยีมอะลมูเินต  =  (2.650 x รอยละของ Al2O3) - (1.692 x รอยละของ Fe2O3)

เททระแคลเซยีมอะลมูโินเฟอรไรต  =  3.043 x รอยละของ Fe2O3

2.2)
ถาอตัราสวนรอยละของอะลมูเินยีมออกไซตตอไอรออน (III) ออกไซด มคีานอยกวา 0.64 จะเกดิสารละลายของแขง็ของแคลเซยีมอะลมูโินเฟอรไรต

ขึ้น ปริมาณรอยละของสารละลายของแข็งนี้ และของไตรแคลเซียมซิลิเกตใหคำนวณจากสูตรตอไปนี้

สารละลายของแขง็ของเททระแคลเซยีมอะลมูโินเฟอรไรตบวกไดแคลเซยีมเฟอรไรต  =  (2.100 x รอยละของ Al2O3) + (1.702 x รอยละของ Fe2O3)

ไตรแคลเซยีมซลิเิกต  =  (4.071 x รอยละของ CaO) - (7.600 x รอยละของ SiO2) - (4.479 x รอยละของ Al2O3) - (2.859 x รอยละของ Fe2O3)

- (2.852 x รอยละของ SO3)

ไตรแคลเซียมอะลูมิเนตจะไมปรากฏในปูนซีเมนตที่มีสวนประกอบนี้ สวนไดแคลเซียมซิลิเกตใหคำนวณจากสูตรที่แสดงไวในขอ 
2.1)

ในการคำนวณหาคาไตรแคลเซยีมอะลมูเินต ใหใชคาทีว่เิคราะหไดละเอียดถงึรอยละ 0.01 ของ Al2O3 และ Fe2O3

สวนในการคำนวณหาคาของสารประกอบอืน่ ๆ ใหใชคาทีว่เิคราะหไดละเอยีดถงึรอยละ 0.1 ของออกไซด

คาที่คำนวณไดทั้งหมดที่อธิบายในหมายเหตุนี้ จะตองรายงานใหละเอียดถึงรอยละ 1

3)
ไมกำหนด ในกรณทีีก่ำหนดการขยายตวัเนือ่งจากซลัเฟตตามตารางที ่ 4
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ม
อก. 15 เลม

 1–2547
ตารางที ่2 คณุลกัษณะทางเคมทีีอ่าจเพิม่เตมิได

(ขอ 5.1)

หมายเหตุ  
1)

เปนสารประกอบสมมตุซิึง่ไดจากคำนวณ ไมจำเปนตองหมายความวาออกไซดตาง ๆ จะปรากฏอยจูรงิ หรอือยใูนลกัษณะสารประกอบนีท้ัง้หมด

1.1)
ถาอตัราสวนรอยละของอะลมูเินยีมออกไซดตอไอรออน (III) ออกไซด มคีาเทากบั 0.64 หรอืมากกวา ใหคำนวณหารอยละของไตรแคลเซยีมซลิเิกต

ไดแคลเซียมซิลิเกต ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต และเททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรตจากผลการวิเคราะหทางเคมี ดังตอไปนี้

ไตรแคลเซยีมซลิเิกต  =  (4.071 x รอยละของ CaO) - (7.600 x รอยละของ SiO2) - (6.718 x รอยละของ Al2O3) - (1.430 x รอยละของ Fe2O3)

- (2.852 x รอยละของ SO3)

ไดแคลเซยีมซลิเิกต  =  (2.867 x รอยละของ SiO2) - (0.754 4 x รอยละของ 3CaO.SiO2)

ไตรแคลเซยีมอะลมูเินต  =  (2.650 x รอยละของ Al2O3) - (1.692 x รอยละของ Fe2O3)

เททระแคลเซยีมอะลมูโินเฟอรไรต  =  3.043 x รอยละของ Fe2O3

รายการ คุณลักษณะ เกณฑที่กําหนด

ที่ ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 หมายเหตุ

1 ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต 
1)

 รอยละ ไมมากกวา 8 ปูนซเีมนตที่ทนซัลเฟตปานกลางได

2 ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต 
1)

 รอยละ ไมมากกวา 5 ปูนซเีมนตที่ทนซัลเฟตสงูได

3 ไตรแคลเซียมซิลเิกตบวกไตรแคลเซยีมอะลมูิเนต 
1)

58 
2) ปูนซเีมนตที่เกิดความรอนปานกลาง

รอยละ ไมมากกวา จากปฏิกิริยาระหวางปูนซเีมนตกับน้ํา

4 ดาง (Na
2
O + 0.658 K

2
O) รอยละ ไมมากกวา 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 ปูนซเีมนตมีดางต่ํา
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1.2)

ถาอตัราสวนรอยละของอะลมูเินยีมออกไซดตอไอรออน (III) ออกไซด มคีานอยกวา 0.64 จะเกดิสารละลายของแขง็ของแคลเซยีมอะลมูโินเฟอรไรตขึน้

ปริมาณรอยละของสารละลายของแข็งนี้และของไตรแคลเซียมซิลิเกต ใหคำนวณจากสูตรตอไปนี้

สารละลายของแขง็ของแคลเซยีมอะลมูโินเฟอรไรต  =  (2.100 x รอยละของ Al2O3) + (1.702 x รอยละของ Fe2O3)

ไตรแคลเซยีมซลิเิกต  =  (4.071 x รอยละของ CaO) - (7.600 x รอยละของ SiO2) - (4.479 x รอยละของ Al2O3) - (2.859 x รอยละของ Fe2O3)

- (2.852 x รอยละของ SO3)

ไตรแคลเซียมอะลูมิเนตจะไมปรากฏในปูนซีเมนตที่มีสวนประกอบนี้ สวนไดแคลเซียมซิลิเกตใหคำนวณจากสูตรที่แสดงไวในขอ 
1.1)

 ในการคำนวณ

หาคาไตรแคลเซยีมอะลมูเินต ใหใชคาทีว่เิคราะหไดละเอยีดถงึรอยละ 0.01 ของ Al2O3 และ Fe2O3 สวนในการคำนวณหาคาของสารประกอบอืน่ๆ

ใหใชคาทีว่เิคราะหไดละเอยีดถงึรอยละ 0.1 ของออกไซด

คาที่คำนวณไดทั้งหมดที่อธิบายในหมายเหตุนี้ จะตองรายงานใหละเอียดถึงรอยละ 1

2)
เกณฑที่กำหนดนี้ใชในกรณีที่ตองการความรอนปานกลาง และไมไดกำหนดรายการความรอนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหวางปูนซีเมนตกับน้ำ



–7–

มอก. 15 เลม 1–2547

5.2 คณุลกัษณะทางฟสกิส

ปนูซเีมนตตองมคีณุลักษณะทางฟสกิสเปนไปตามตารางที ่3 แตอาจเพิม่เตมิรายการตามตารางที ่4 ไดถามี

การตกลงกนัระหวางผซูือ้กบัผขูาย

5.3 ขอกำหนดอื่นๆ

ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

6. การบรรจุ

6.1 ในกรณทีีใ่ชถงุบรรจ ุถงุนัน้ตองแนนหนาและแขง็แรง

6.2 ปนูซเีมนตทีบ่รรจถุงุสำหรบัจำหนาย โดยทัว่ไปมนี้ำหนกัสทุธถิงุละ 50 กโิลกรมั เวนแตจะมกีารตกลงกนัเปน

อยางอื่น
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ตารางที ่3 คณุลกัษณะทางฟสกิส

(ขอ 5.2)

รายการ คุณลักษณะ เกณฑทีก่ําหนด วิธีทดสอบตาม

ที่ ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5

1 ปริมาณอากาศในมอรตาร 
1)

 รอยละ โดยปริมาตร ไมมากกวา 12 12 12 12 12 มอก.15 เลม 13

2 ความละเอียด 
2)

 พื้นผิวจําเพาะ (specific surface) ตารางเมตรตอกโิลกรมั

- ทดสอบดวยมาตรความขุนวากเนอร (Wagner turbidimeter) ไมนอยกวา 160 160 160 160 มอก.15 เลม 5

- ทดสอบดวยสภาพความซึมผานอากาศไดของเบลน (Blaine air permeability) ไมนอยกวา 280 280 280 280 มอก.15 เลม 6

3 การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ (autoclave expansion) รอยละ ไมมากกวา 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 มอก.15 เลม 11

4 ความตานแรงอดั 
3)

 เมกะพาสคัล

ไมนอยกวา

มอก.15 เลม 12

   อาย ุ1 วัน 12.0

   อาย ุ3 วัน 12.0 10.0 24.0 8.0

   อาย ุ7 วัน 19.0 17.0 7.0 15.0

   อาย ุ28 วัน 17.0 21.0

5 ระยะเวลากอตัว 
4)

- ทดสอบแบบกลิโมร (Gillmore test) มอก.15 เลม 10

      การกอตัวระยะตน นาท ีไมนอยกวา 60 60 60 60 60

      การกอตัวระยะปลาย ชั่วโมง ไมมากกวา 10 10 10 10 10

หรือ

- ทดสอบแบบไวแคต (Vicat test) มอก.15 เลม 9

      การกอตัวระยะตน นาท ีไมนอยกวา 45 45 45 45 45

      การกอตัวระยะปลาย นาที ไมมากกวา 375 375 375 375 375
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หมายเหต ุ  

1)
  ปรมิาณอากาศทีจ่ะมอียใูนคอนกรตีทีท่ำจากปนูซเีมนตทีเ่ปนไปตามเกณฑทีก่ำหนดนี ้ ไมจำเปนจะตองมปีรมิาณอากาศเทากับทีม่ใีนมอรตาร

2)
การทดสอบความละเอียด 2 วิธี อาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได แตในกรณีที่มีขอโตแยงหรือหาคาความละเอียดของตัวอยางไมไดดวยสภาพความซึมผาน

อากาศไดของเบลน ใหใชมาตรความขุนวากเนอรแทน

3)
คาความตานแรงอัดที่อายุใดอายุหนึ่งจะตองไมนอยกวาที่ทดสอบไดที่อายุนอยกวา

4)
ผูซื้ออาจระบุวิธีทดสอบระยะเวลากอตัววิธีใดวิธีหนึ่งก็ได ในกรณีที่ผูซื้อมิไดระบุไวใหใชวิธีทดสอบแบบไวแคต
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ตารรางที ่4 คณุลกัษณะทางฟสกิสทีอ่าจเพิม่เตมิได

(ขอ 5.2)

หมายเหตุ
1)

ถามีการกำหนดรายการความรอนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหวางปูนซีเมนตกับน้ำ ก็ไมตองกำหนดไตรแคลเซียมซิลิเกตบวกไตรแคลเซียมอะลูมิเนตที่

ระบไุวในตารางที ่ 2

2)
ถามีการกำหนดรายการการขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต ก็ไมตองกำหนดเกณฑของไตรแคลเซียมอะลูมิเนต และเททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรต

บวกสองเทาของไตรแคลเซียมอะลูมิเนตที่ระบุไวในตารางที่ 1

รายการที่ คณุลักษณะ เกณฑที่กําหนด วิธีทดสอบตาม

ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5

1 การกอตัวผิดปกติ ระยะจมปลาย รอยละ ไมนอยกวา 50 50 50 50 50 มอก.15 เลม 15

2 ความรอนที่เกิดขึน้จากปฏิกิริยาระหวางปูนซีเมนตกับน้ํา

แคลอรีตอกรัม ไมมากกวา

มอก.15 เลม 7

   อายุ   7 วัน 70 
1) 60

   อายุ 28 วัน 70

3 ความตานแรงอัด เมกะพาสคัล ไมนอยกวา มอก.15 เลม 12

   อายุ 28 วัน 28.0 28.0

4 การขยายตวัเนื่องจากซัลเฟต รอยละ ไมมากกวา มอก.15 เลม 14

   อายุ 14 วัน 0.040 
2)
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7. เคร่ืองหมายและฉลาก

7.1 ทีถ่งุบรรจปุนูซเีมนตทกุหนวย อยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็ ไดงาย

ชัดเจน

(1) ชือ่ผลติภณัฑ

(2) ประเภท

(3) น้ำหนกัสุทธเิปนกโิลกรมั หรอืเมตรกิตนั

(4) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน

7.2 ในกรณทีีเ่ปนปนูซเีมนตผงบรรจภุาชนะอยางอ่ืนสงใหผซูือ้ ใหแจงรายละเอยีดในใบสงของกำกบัปนูซเีมนตนัน้

ตามขอ 7.1 ดวย แตน้ำหนกัสทุธทิัง้หมดใหใชน้ำหนกัสทุธริวม

7.3 ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

8. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ

8.1 รนุ ในทีน่ี ้หมายถงึ ปนูซเีมนตประเภทเดยีวกนัทีท่ำตอเนือ่งกันคราวเดยีวกนัและแหลงเดยีวกนัทีส่งมอบในคราว

เดยีวกนั หรอืทีเ่ขาไซโลเดยีวกนัหรอืหลายไซโลเรยีงกนัตามลำดบั หรอืทีบ่รรจใุนภาชนะขนสงซ่ึงอาจเปนรถ

หนึง่คนัหรอืมากกวาก็ได แตตองเปนปนูซเีมนตทีข่นมาจากไซโลเดยีวกนั

8.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตาม มอก.15 เลม 16 หรืออาจใชแผนการชักตัวอยางอื่นที่

เทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว
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ภาคผนวก ก.

ก.1 การเกบ็ปนูซเีมนต

สถานทีเ่ก็บปนูซเีมนต ตองแหงและสามารถปองกันความเปยกชืน้มใิหเขาถึงปนูซเีมนตไดทกุฤดกูาล และเกบ็

ปนูซเีมนตไวในลกัษณะทีผ่ตูรวจสอบสามารถตรวจสอบไดสะดวก และทราบไดวาเปนปนูซเีมนตรนุใด

ก.2 เอกสารการสัง่ซือ้ ควรระบปุระเภทของปนูซเีมนตทีต่องการพรอมทัง้คณุลกัษณะทีอ่าจเพิม่เตมิไดถาตองการ

ถาในเอกสารการสัง่ซือ้มไิดระบปุระเภทของปนูซเีมนต ใหถอืวาเปนปนูซเีมนตประเภท 1

ก.3 การตรวจสอบและออกใบรบัรอง

การตรวจสอบและการออกใบรบัรองปนูซเีมนต ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผซูือ้กับผขูาย

ก.4 การไมรบัของ

อาจกำหนดเงือ่นไขตอไปนีไ้วในสญัญาซือ้ขาย หรอืหากมไิดกำหนดไวกอ็าจใชเง่ือนไขตอไปนีเ้ปนแนวทางได

ผซูือ้อาจไมรบัปนูซเีมนตรนุนัน้ไดในกรณตีอไปนี้

ก.4.1 ผลการทดสอบตวัอยางปนูซเีมนตไมเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนดในรายการใดรายการหนึง่

ก.4.2 ปนูซเีมนตทีท่ดสอบแลว หากเกบ็ในลกัษณะปนูซเีมนตผง ณ สถานทีเ่กบ็ของผทูำเกนิ 6 เดอืน หรอืเกบ็ใน

ลกัษณะปนูซเีมนตถงุ ณ สถานทีเ่ก็บของผขูายเกนิ 3 เดอืน หากปรากฏวาผลการทดสอบซ้ำกอนนำไปใชงาน

ทีผ่ซูือ้อาจขอรองใหทดสอบซ้ำไมเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนดรายการใดรายการหนึง่

ก.4.3 เมือ่ตรวจสอบพบวาน้ำหนกัสุทธขิองปนูซเีมนตถงุ ทีก่ำหนดน้ำหนกัสุทธไิวแนนอนแลวนอยกวาทีก่ำหนด

ไว เกินรอยละ 2 หรอืในกรณทีีม่กีารซือ้ขายเปนจำนวนมาก ถาน้ำหนกัสทุธเิฉลีย่ของปนูซเีมนต 50 ถงุ

คำนวณจากน้ำหนกัทีไ่ดจากการชัง่ตวัอยางซึง่เก็บดวยวธิสีมุปนูซเีมนตแตละถงุมคีาต่ำกวาน้ำหนกัสทุธทิี่

กำหนด


