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คณะกรรมการวิชาการคณะที่  21 
 

ประธานกรรมการ 
นายหนิ   นววงศ สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

กรรมการ 
นางสุมาลี   วงศจันทร สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแหงประเทศไทย 
นายวิทยา   หาญกิติพงศไพศาล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
นายประพุธ   พงษเลาหพนัธุ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม 
นายสุชาติ   แกวทอง สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

นายสนั่น   โชติยะมาลา 
นางสาวฉววีรรณ   จันทรเณร กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
นายดิชา   คงศรี กรุงเทพมหานคร 
นายวัชรา   ขนษิฐบุตร กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
นางพรทิพย   ลามอ กรมวิทยาศาสตรบริการ 
นายจิรพัฒน   เสวตรวิทย บริษัท ไทยแลนด ไอออนเวคิส จํากัด(มหาชน) 

นางศิรดา   เมธีกุล 
นายชัยวัฒน   สิทธิโสภณ บริษัท สังกะสีไทย จํากัด 
นายบุญเลิศ   คลอวุฒิเสถียร บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จาํกัด(มหาชน) 
นายสุชาติ   พลายศิริ บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด 

นายชาตรี   ติยะสัตยกุลโกวทิ 
- บริษัท สังกะสีฟารอีสท จํากัด 

กรรมการและเลขานุการ 
นายสุชาติ   ไกรศรีบวร สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแผนเหล็กอาบสังกะสี 
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟา คุณภาพ
ทางการคาและคุณภาพสําหรับการข้ึนรูป ไดประกาศใชคร้ังแรกเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กแผนรีด
เย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟาแผนมวน แผนแถบ และแผนตัด มาตรฐานเลขท่ี มอก. 2223-2548 ในราช
กิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป เลม 122 ตอนท่ี 106 ง วันท่ี 24 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2548 เพื่อใหผูผลิตและ
ผูใชนํามาตรฐานไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและไดประโยชนคุมคา จึงไดแกไขปรับปรุงโดยยกเลิกมาตรฐานเดิม 
และกําหนดมาตรฐานน้ีข้ึนมาใหม มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี กําหนดข้ึนโดยอาศัยขอมูลจากผูทํา ผูใช 
และเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 
ISO 5002 : 2008 Hot-rolled and cold-reduced electrolytic zinc-coated carbon steel sheet of commercial 

and drawing qualities 
JIS G 3313 : 2007 Electrolytic zinc-coated steel sheet and strip 
มอก. 2012-2543 เหล็กกลาคารบอนรีดเยน็แผนมวน แผนแถบ และแผนตัด สําหรับงานท่ัวไปและงานข้ึนรูป 
มอก. 2140-2546 เหล็กกลารีดเยน็แผนมวน แผนแถบ และแผนตัด สําหรับงานรถยนต 
มอก. 2169-2555 วัสดุโลหะ-การทดสอบความแข็งวิกเกอรส เลม 1 วิธีทดสอบ 
มอก. 2171-2555 วัสดุโลหะ-การทดสอบความแข็งรอกเวลล เลม 1 วิธีทดสอบ  

(สเกล A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T) 
มอก. 2172-2556 วัสดุโลหะ-การทดสอบแรงดึง เลม 1 การทดสอบท่ีอุณหภูมิหอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนี้แลว   เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศ
ตาม มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ฉบับที ่ 4747  ( พ.ศ. 2558 ) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511 
เรื่อง  ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด 
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

เหล็กกล้าคารบ์อนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า 
คุณภาพทางการค้าและคุณภาพสําหรับการขึ้นรูป 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบ 

สังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด มาตรฐานเลขที่ มอก. 2223-2548 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3383 
(พ.ศ. 2548)  ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนด 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าแผ่นม้วน แผ่นแถบ และ 
แผ่นตัด มาตรฐานเลขที่ มอก. 2223-2548 และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาพสําหรับ 
การข้ึนรูป มาตรฐานเลขที่ มอก. 2223–2558 ขึ้นใหม่ ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศน้ี 

ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้า 
คาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาพสําหรับการขึ้นรูป 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2223-2558 ใช้บังคับ เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  17  ธันวาคม  พ.ศ. 2558 

 อรรชกา  สีบญุเรือง 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

เหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี
โดยกรรมวิธีทางไฟฟา คุณภาพทางการคาและ

คุณภาพสําหรับการข้ึนรูป 
1. ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะเหล็กแผนเคลือบสังกะสีดานเดียวหรือท้ังสองดานโดย
กรรมวิธีทางไฟฟา ซ่ึงเปนแผนมวน แผนแถบ และแผนตัดท่ีทําจากเหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดเย็นความ
หนาไมเกิน 2.30 mm  เทานั้น หรือ อาจนําไปผานกระบวนการเคลือบทางเคมี  การอาบน้ํามัน เพื่อใหมีความ
เหมาะสมในการนําไปใชงานมากข้ึน 

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมเหล็กแผนเคลือบสังกะสีดานเดียวหรือท้ังสองดานโดย
กรรมวิธีทางไฟฟา ท่ีทําจากเหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดเย็น ท่ีเปนไปตาม มอก.2140 

2. บทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 
2.1 เหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟา (electrolytic zinc-coated reduced 

flat carbon steel of commercial and drawing qualities) ซ่ึงตอไปในมาตรฐานน้ีจะเรียกวา “เหล็กแผนเคลือบ
สังกะสี” หมายถึง เหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดเย็น สําหรับงานท่ัวไปและงานข้ึนรูป ท่ีนํามาเคลือบพื้นผิว
เหล็กดวยสังกะสีดานเดียวหรือท้ังสองดานโดยกรรมวิธีทางไฟฟา 

2.2 เหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนมวน หมายถึง เหล็กแผนเคลือบสังกะสีท่ีทําเปนมวน (coil) มีความกวางต้ังแต 
600 mm ข้ึนไป 

2.3 เหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนแถบ หมายถึง เหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนมวนตัดแบงตามยาว (slit coil)  มี
ความกวางนอยกวา 600 mm 

2.4 เหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนตัด (sheet) หมายถึง เหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนมวนหรือเหล็กแผนเคลือบ
สังกะสีแผนแถบ ท่ีตัดแบงเปนแผน 

2.5 มวลสังกะสีท่ีเคลือบ หมายถึง มวลที่มีหนวยเปนกรัมของสังกะสีท่ีเคลือบตอพื้นท่ีผิวเหล็กแผน 1 m2 ในการ
เคลือบสังกะสีดานเดียว 

ห้าม
ใช

้หรือ
ยึด

ถือ
ร่า

งน
ี้เป

็นม
าต

รฐ
าน



มอก. 2223–2558 

–2– 

2.6 ความหนาระบุ (nominal thickness) หมายถึง ความหนาท่ีใชเรียกแผนเหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดเย็น
กอนเคลือบสังกะสี 

2.7 ขอบรีด (mill edge) หมายถึง ขอบแผนเหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดเย็น ท่ีไมตกแตงหลังการรีด  
2.8 ขอบตัด (trimmed edge) หมายถึง ขอบแผนเหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดเย็นท่ีตัดขอบตามยาวหลังการรีด 
2.9 เหล็กแผนเคลือบสังกะสีท่ีผานการยืดแบน (stretcher-levelled sheets) หมายถึง เหล็กแผนเคลือบสังกะสีท่ี

ผานกระบวนการแลว ทําใหมีความราบดีข้ึน โดยการจับยึดท่ีสวนปลายของเหล็กแผนท้ังสองดานแลวดึงยืด
ใหมีความราบดีข้ึน กระบวนการนี้ทําใหเกิดการคอด (necking) ทางดานกวางของแผนเหล็ก และความยาว
จะเพ่ิมข้ึน แตเนื่องจากความกวางเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยสามารถควบคุมไดจึงใชเกณฑความ
คลาดเคล่ือนคาบวกของความกวาง ตามตารางท่ี 5 สวนความยาวจะเพิ่มข้ึนมาก จึงไมสามารถใชเกณฑความ
คลาดเคล่ือนคาบวกของความยาว ตามตารางท่ี 8  และใชเกณฑความคลาดเคล่ือนของระยะเบ่ียงเบนของ
ความราบของเหล็กแผนตัดท่ีผานการยืดแบน ตามตารางท่ี 9 ซ่ึงกําหนดเกณฑความคลาดเคล่ือนนอยกวา
เกณฑท่ัวไป 

2.10 ระยะโกงควบคุม (camber) หมายถึง ระยะเบ่ียงเบนของขอบโคงท่ีดานเวา ท่ีเกิดจากการตัดขอบของเหล็ก
แผนเคลือบสังกะสีแผนมวน แผนแถบและแผนตัด 

3. ชนิด ลักษณะขอบ  ชั้นคุณภาพ และสัญลักษณ 

3.1 เหล็กแผนเคลือบสังกะสี มี 3 ชนิด คือ 
3.1.1 แผนมวน 
3.1.2 แผนแถบ 
3.1.3 แผนตัด 

3.2 เหล็กแผนเคลือบสังกะสี แบงตามลักษณะขอบเปน 2 ลักษณะ คือ 
3.2.1 ขอบรีด 
3.2.2 ขอบตัด 

3.3 เหล็กแผนเคลือบสังกะสี แบงตามการใชงานเปน 5 ช้ันคุณภาพ โดยมีสัญลักษณของเหล็กแผนเคลือบ
สังกะสี ตามตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ชั้นคุณภาพและสัญลักษณของเหล็กแผนเคลือบสังกะสี 
(ขอ 3.3) 

ช้ันคุณภาพและสัญลักษณของ 
เหล็กแผนเคลือบสังกะสี 

การใชงาน 

SECC งานทั่วไป  (commercial quality) 

SECD งานข้ึนรูปทั่วไป  (drawing quality) 

SECE งานข้ึนรูปลึก  (deep drawing quality) 

SECF 
งานข้ึนรูปลึก ที่ประกันการไมเกิดริ้วครากและรอยยับในระยะเวลาหน่ึง (deep drawing 
non-aging quality) 

SECG 
งานข้ึนรูปลึกพิเศษ ที่ประกันการไมเกดิริว้ครากและรอยยับในระยะเวลาหน่ึง (extra deep 
drawing non-aging quality) 

3.4 สัญลักษณช้ันเทมเปอรใหเปนไปตามตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 สัญลักษณชั้นเทมเปอร 

(ขอ 3.4) 

ชั้นเทมเปอร สัญลักษณ 

ผานการอบออนเปนกระบวนการสุดทาย A 

ชั้นเทมเปอรมาตรฐาน S 

⅛ ของความแข็งเต็มที ่ 8 

¼ ของความแข็งเต็มที ่ 4 

½ ของความแข็งเต็มที ่ 2 

ความแข็งเต็มที ่ 1 
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4. มวลพ้ืนฐาน มิติและเกณฑความคลาดเคลื่อน 

4.1 มวลพื้นฐานของเหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดเย็น คํานวณจากความหนาแนนสัมพัทธ เทากับ 7.85 kg  ตอ
ความหนา 1 mm ตอพื้นท่ี 1 m2 

4.2 เกณฑความคลาดเคล่ือน  
4.2.1 ความหนาระบุ 

ใหเปนไปตามตารางท่ี 3  สําหรับเหล็กแผนท่ีถูกระบุวาตองการเกณฑความคลาดเคล่ือนของความหนา
เปนพิเศษ ตองเปนไปตามตารางท่ี 4 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.1.1 

ตารางท่ี 3 เกณฑความคลาดเคล่ือนของความหนาระบุ 
 (ขอ 4.2.1) 

 หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความหนาระบุ 

เกณฑความคลาดเคล่ือน 

ความกวาง 
นอยกวา 600 

ความกวาง 600 
ถึงนอยกวา 1 000 

ความกวาง 1 000 
ถึงนอยกวา 1 250 

ความกวาง 1 250 
ถึงนอยกวา 1 600 

ความกวาง 1 600 
ขึ้นไป 

นอยกวา 0.25 + 0.03 + 0.03 + 0.03 - - 

0.25 ถึงนอยกวา 0.40 + 0.04 + 0.04 + 0.04 - - 

0.40 ถึงนอยกวา 0.60 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.06 - 

0.60 ถึงนอยกวา 0.80 + 0.06 + 0.06 + 0.06 + 0.06 + 0.07 

0.80 ถึงนอยกวา 1.00 + 0.06 + 0.06 + 0.07 + 0.08 + 0.09 

1.00 ถึงนอยกวา 1.25 + 0.07 + 0.07 + 0.08 + 0.09 + 0.11 

1.25 ถึงนอยกวา 1.60 + 0.08 + 0.09 + 0.10 + 0.11 + 0.13 

1.60 ถึงนอยกวา 2.00 + 0.10 + 0.11 + 0.12 + 0.13 + 0.15 

2.00 ถึง 2.30 + 0.12 + 0.13 + 0.14 + 0.15 + 0.17 
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ตารางท่ี 4 เกณฑความคลาดเคล่ือนเปนพเิศษของความหนาระบุ 
 (ขอ 4.2.1) 

 หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความหนาระบุ 

เกณฑความคลาดเคล่ือน 

ความกวาง 
นอยกวา 160 

ความกวาง 160 
ถึงนอยกวา 250 

ความกวาง 250 
ถึงนอยกวา 400 

ความกวาง 400 
ถึงนอยกวา 600 

นอยกวา 0.10 + 0.010 + 0.020 - - 

0.10 ถึงนอยกวา 0.16 + 0.015 + 0.020 - - 

0.16 ถึงนอยกวา 0.25 + 0.020 + 0.025 + 0.030 + 0.030 

0.25 ถึงนอยกวา 0.40 + 0.025 + 0.030 + 0.035 + 0.035 

0.40 ถึงนอยกวา 0.60 + 0.035 + 0.040 + 0.040 + 0.040 

0.60 ถึงนอยกวา 0.80 + 0.040 + 0.045 + 0.045 + 0.045 

0.80 ถึงนอยกวา 1.00 + 0.04 + 0.05 + 0.05 + 0.05 

1.00 ถึงนอยกวา 1.25 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.06 

1.25 ถึงนอยกวา 1.60 + 0.05 + 0.06 + 0.06 + 0.06 

1.60 ถึงนอยกวา 2.00 + 0.06 + 0.07 + 0.08 + 0.08 

2.00 ถึง 2.30 + 0.07 + 0.08 + 0.08 + 0.09 

4.2.2 ความกวาง 
(1) เหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนมวนขอบรีด และเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนตัดขอบรีด ใหเปนไป

ตามตารางท่ี 5 
(2) เหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนมวนขอบตัด และเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนตัดขอบตัดท่ีมีความ

กวางต้ังแต 600 mm ข้ึนไป ใหเปนไปตามตารางท่ี 6 
(3) เหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนแถบ และเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนตัดขอบตัดท่ีมีความกวางนอย

กวา 600  mm ใหเปนไปตามตารางท่ี 7 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.1.2 
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ตารางท่ี 5 เกณฑความคลาดเคล่ือนของความกวางของเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนมวนขอบรีด 
และเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนตัดขอบรีด 

(ขอ 2.9 และขอ 4.2.2) 
 หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความกวาง เกณฑความคลาดเคลื่อน 

ต้ังแต 600 ถึงนอยกวา 1 250 
+ 7 
  0 

ต้ังแต 1 250 ข้ึนไป 
+ 10 
    0 

ตารางท่ี 6 เกณฑความคลาดเคล่ือนของความกวางของเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนมวนขอบตดั  
และเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนตัดขอบตดั  

(ขอ 4.2.2) 
 หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความกวาง เกณฑความคลาดเคลื่อน 

ต้ังแต 600 ถึงนอยกวา 1 250 
+ 3 
  0 

ต้ังแต 1 250 ถึง 1 550 
+ 4 
   0 

ตารางท่ี 7 เกณฑความคลาดเคล่ือนของความกวางของเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนแถบ  
และเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนตัดขอบตดัท่ีมีความกวางนอยกวา 600 mm 

(ขอ 4.2.2) 
 หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความหนาระบุ 
เกณฑความคลาดเคลื่อน 

ความกวาง 
นอยกวา 160 

ความกวาง 160 
ถึงนอยกวา 250 

ความกวาง 250 
ถึงนอยกวา 400 

ความกวาง 400 
ถึงนอยกวา 600 

นอยกวา 0.60 + 0.15 + 0.20 + 0.25 + 0.30 
0.60 ถึงนอยกวา 1.00 + 0.20 + 0.25 + 0.25 + 0.30 
1.00 ถึงนอยกวา 1.60 + 0.20 + 0.30 + 0.30 + 0.40 

1.60 ถึง 2.30 + 0.25 + 0.35 + 0.40 + 0.50 
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4.2.3 ความยาว (เฉพาะเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนตัด) ใหเปนไปตารางท่ี 8 
ถาตองการเกณฑความคลาดเคล่ือนของความยาวเปนพิเศษ ตองเปนไปตามตารางท่ี 9 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.1.3 

ตารางท่ี 8 เกณฑความคลาดเคล่ือนของความยาวของเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนตัด 
(ขอ 2.9 และขอ 4.2.3) 

 หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความยาว เกณฑความคลาดเคลื่อน 

นอยกวา 2 000 
+ 10 
    0 

ต้ังแต 2 000 ถึงนอยกวา 4 000 
+ 15 
    0 

ต้ังแต 4 000 ถึงนอยกวา 6 000 
+ 20 
    0 

หมายเหตุ เกณฑความคลาดเคล่ือนสําหรับคาบวกของตารางน้ี ไมใชกับเหล็กแผนเคลือบสังกะสี    
แผนตัดที่ผานการยืดแบน (Stretcher-Levelled sheets) 

ตารางท่ี 9 เกณฑความคลาดเคล่ือนเปนพเิศษของความยาวของเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนตดั 
(ขอ 2.9 และขอ 4.2.3) 

 หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความยาว เกณฑความคลาดเคลื่อน 

นอยกวา 1 000 
+ 3 
  0 

ต้ังแต 1 000 ถึงนอยกวา 2 000 
+ 4 
  0 

ต้ังแต 2 000 ถึงนอยกวา 3 000 
+ 6 
  0 

ต้ังแต 3 000 ถึงนอยกวา 4 000 
+ 8 
  0 
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5. คุณลักษณะท่ีตองการ 

5.1 ลักษณะท่ัวไป 
เหล็กแผนเคลือบสังกะสีตองปราศจากขอบกพรอง เชน เปนรู เคลือบไมติด สนิม ท่ีทําใหเกิดผลเสียหายตอ
การทําผลิตภัณฑสําเร็จ 
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

5.2 สมบัติทางเคมี 
5.2.1 มวลสังกะสีท่ีเคลือบ 

ใหเปนไปตามตารางท่ี 10 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.2 

ตารางท่ี 10 มวลสังกะสีท่ีเคลือบสําหรับเหล็กแผนเคลือบสังกะสี 
(ขอ 5.2.1) 

  
สัญลักษณมวลสังกะสี 

ที่เคลือบ 
(บนผิวดานเคลอืบ) 

มวลสังกะสีที่เคลือบตํ่าสุด (1 ดาน) 
( g/m2 ) 

การเคลือบที่เทากัน 
ทั้งสองดาน 

การเคลือบ 
ที่ไมเทากัน 

ES(1) - (2) 

EB 2.5 - 

E8 8.5 8 

E16 17 16 

E24 25.5 24 

E32 34 32 

E40 42.5 40 

(1) กรณีที่มีการเคลือบดานเดียว สัญลักษณ ES หมายถึงดานที่ไมเคลือบสังกะสี เชน ES/E40 
(2)  มวลสังกะสีที่เคลือบตองไมเกิน 0.050 g/m2 ยกเวนที่บริเวณขอบของแผนเหล็ก 
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5.2.2 การเคลือบทางเคมีและสัญลักษณ 
ใหเปนไปตามตารางท่ี 11 

ตารางท่ี 11 การเคลือบทางเคมีและสัญลักษณ 
(ขอ 5.2.2) 

ประเภทของการเคลือบทางเคม ี สัญลักษณ 

การเคลือบดวยโครเมต(1) 
การเคลือบดวยฟอสเฟต(2) 
การเคลือบดวยสารเคมีที่ปราศจากองคประกอบของโครเมต(3) 
การเคลือบดวยฟอสเฟตที่ปราศจากองคประกอบของโครเมต(4) 
ไมมีการเคลือบดวยสารเคม ี

C 
P 

NC 
NP 
M 

หมายเหตุ (1) การเคลือบดวยโครเมต เพ่ือทนตอการกัดกรอนที่ดียิ่งขึ้น 
(2) การเคลือบดวยฟอสเฟต เพ่ือการเตรียมพ้ืนผิวสําหรับการพนสี และเพ่ิมประสิทธิภาพการพนสี 
(3) การเคลือบดวยสารเคมีที่ปราศจากองคประกอบของโครเมต คือตองไมมีองคประกอบของ  

เฮกซาวาเลนทโครเมียม (hexavalent chromium) 
(4) การเคลือบดวยฟอสเฟตที่ปราศจากองคประกอบของโครเมต คือตองไมมีองคประกอบของ 

เฮกซาวาเลนทโครเมียม (hexavalent chromium) 
(5) การเคลือบทางเคมีประเภทอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากตารางที่ 11 ใหเปนไปตามขอตกลงระหวาง 

ผูซื้อกับผูขาย 
เชน การเคลือบทางเคมี เพ่ือปองกันการเกิดรอยน้ิวมือและเพ่ิมอายุการใชงานของเหล็กแผนเคลือบ
สังกะสี  จะเคลือบดวยเรซินสังเคราะหพิเศษ 

(6) ใชสัญลักษณอื่นแทนสัญลักษณ NC และ NP  ได 
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5.2.3 การอาบน้ํามันและสัญลักษณ 
ใหเปนไปตามตารางท่ี 12 

ตารางท่ี 12 การอาบน้ํามันและสัญลักษณ 
(ขอ 5.2.3) 

การอาบนํ้ามัน สัญลักษณ 

อาบนํ้ามัน(1) 
ไมอาบนํ้ามัน 

  O(2) 
X 

หมายเหตุ (1) การอาบนํ้ามัน เพ่ือปองกัน หรือลดการเกิดสนิมจากการเก็บในที่เปยกช้ืนสูงหรือเพ่ือ 
ใหเหมาะสมสําหรับการนําไปใชงาน  

(2) ใชสัญลักษณอื่นแทนสัญลักษณ O ได เชน N 

5.3 สมบัติทางกล 
5.3.1 ความตานแรงดึง และความยืด 

ใหเปนไปตามตารางท่ี 13 
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 2172 และเตรียมช้ินทดสอบตามรูปท่ี 1 โดยตัดตามแนวรีด 
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ตารางท่ี 13 ความตานแรงดึง และ ความยดื 
(ขอ 5.3.1) 

ช้ันคุณภาพ
ของเหล็ก
แผนเคลือบ
สังกะสี 

 

ความตาน
แรงดึง 
ตํ่าสุด 

( MPa ) 
 

ความยืดตํ่าสุด  
( % )  

ความหนาระบุ 
ความหนา 
ต้ังแต 0.25 
mm ถึง นอย
กวา 0.30 
mm 

ความหนา 
ต้ังแต 0.30 
mm ถึง นอย
กวา 0.40 
mm 

ความหนา 
ต้ังแต 0.40 
mm ถึง นอย
กวา 0.60 
mm 

ความหนา 
ต้ังแต 0.60 
mm ถึง นอย
กวา 1.00 
mm 

ความหนา 
ต้ังแต 1.00 
mm ถึง นอย
กวา 1.60 
mm 

ความหนา 
ต้ังแต 1.60 
mm ถึง 
2.30 mm 

SECC 270 28 31 34 36 37 38 
SECD 270 30 33 36 38 39 40 
SECE 270 32 35 38 40 41 42 
SECF 270 - - 40 42 43 44 
SECG 270 - - 42 44 45 46 

หมายเหตุ เหล็กแผนเคลือบสังกะสีที่มีความกวางนอยกวา 30 mm ไมตองหา คาความตานแรงดึง และความยืด 

 
รูปท่ี 1 ชิ้นทดสอบความตานแรงดึงและความยืด  

(ขอ 5.3.1) 
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5.3.2 ความแข็ง (เฉพาะเหล็กแผนเคลือบสังกะสีช้ันคุณภาพ SECC) ใหเปนไปตามตารางท่ี 14 
การทดสอบใหปฎิบัติตาม มอก. 2169 หรือ มอก. 2171 

ตารางท่ี 14 ความแข็ง 
(ขอ 5.3.2) 

สัญลักษณชั้นเทมเปอร 
ความแข็ง 

HRB HV 
8 
4 
2 
1 

50 ถึง 71 
65 ถึง 80 
74 ถึง 89 

ไมนอยกวา 85 

95 ถึง 130 
115 ถึง 150 
135 ถึง 185 

ไมนอยกวา 170 

หมายเหตุ  คา HRB (ความแข็งรอกเวลลสเกล B) และ HV (ความแข็งวิกเกอรส) ใหใชอยางใดอยางหน่ึง 

5.3.3 การดัดโคง   
เม่ือทดสอบตามขอ 8.3 แลว ท่ีผิวเคลือบตรงสวนโคงดานนอกของช้ินทดสอบตองไมลอก ไมมีรอยราวท่ี
มองเห็นไดดวยตาเปลา และบริเวณท่ีหางจากขอบดานยาวขางละ 7 mm เนื้อเหล็กตองไมเกิดรอยราว  

5.4 ระยะโกงควบคุมของขอบโคงท่ีดานเวา 
(เฉพาะเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนตัดขอบตัด เหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนมวนขอบตัด และเหล็กแผน
เคลือบสังกะสีแผนแถบ)  ใหเปนไปตามตารางท่ี 15 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.4 

  

ห้าม
ใช

้หรือ
ยึด

ถือ
ร่า

งน
ี้เป

็นม
าต

รฐ
าน



มอก. 2223–2558 

–13– 

ตารางท่ี 15 ระยะโกงควบคุมของขอบโคงท่ีดานเวา 
(ขอ 5.4) 

 หนวยเปนมิลลิเมตร 
ความกวาง ระยะเบ่ียงเบนสูงสุดของขอบโคงที่ดานเวา  

 เหล็กแผนเคลือบสังกะสี
แผนตัดขอบตัด 
ความยาวนอยกวา 

2 000 

เหล็กแผนเคลือบสังกะสี
แผนตัดขอบตัด 

ความยาว 
2 000 ข้ึนไป 

เหล็กแผนเคลือบสังกะสี
แผนมวนขอบตัด 

และ 
เหล็กแผนเคลือบสังกะสี

แผนแถบ 
30 ถึงนอยกวา 60 

    60 ถึงนอยกวา 600 
600 ข้ึนไป 

8 
4 
2 

8  ตอทุก ๆ ความยาว  2 000 
4  ตอทุก ๆ ความยาว 2 000 
2  ตอทุก ๆ ความยาว 2 000 

5.5 ความไมไดฉาก (เฉพาะเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนตัด) 
ตองไมเกิน 1 % ของความกวาง 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.5 

5.6 ระยะเบ่ียงเบนของความราบ  
เม่ือวางเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนตัดในแนวราบตามปกติแลว ระยะเบ่ียงเบนความราบท้ังแบบแผนโกง      
(bow wave) ขอบเปนคล่ืน (edge wave) และคล่ืนกลางแผน (central buckle) ตองไมเกินเกณฑท่ีกําหนดใน
ตารางท่ี 16 สําหรับเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนตัดท่ีผานการยืดแบน (stretcher–levelled sheet) ตองเปนไป
ตามตารางท่ี 17 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.6 
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ตารางท่ี 16 ระยะเบี่ยงเบนของความราบของเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนตัด 
(ขอ 5.6)   

 หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความกวาง แผนโกง ขอบเปนคลื่น คลื่นกลางแผน 

ต้ังแต 914 ถึงนอยกวา 1 000 12 8 6 

ต้ังแต 1 000 ถึงนอยกวา 1 250 15 9 8 

ต้ังแต 1 250 ถึงนอยกวา 1 600 15 11 8 

1 600 ข้ึนไป 20 13 9 

หมายเหตุ ตารางน้ีใชสําหรับเหล็กแผนเคลือบสังกะสีที่ทํามาจากเหล็กแผนรีดเย็นสัญลักษณของช้ันเทมเปอร S 
ที่มีความกวางไมนอยกวา 500 mm 

ตารางท่ี 17 ระยะเบี่ยงเบนของความราบของเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนตัดท่ีผานการยืดแบน 
(ขอ 5.6) 

 หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความกวาง แผนโกง ขอบเปนคลื่น คลื่นกลางแผน 

นอยกวา 1 000 2 2 2 

ต้ังแต 1 000 ถึงนอยกวา 1 250 3 2 2 

ต้ังแต 1 250 ถึงนอยกวา 1 600 4 3 2 

1 600 ข้ึนไป 5 4 2 

หมายเหตุ ตารางน้ีใชสําหรับเหล็กแผนเคลือบสังกะสีที่ทํามาจากเหล็กแผนรีดเย็นสัญลักษณของช้ันเทมเปอร S 
ที่มีความกวางไมนอยกวา 500 mm 
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6. เครื่องหมายและฉลาก 

6.1 ท่ีมวนของเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนมวนและแผนแถบทุกมวน และที่มัดของเหล็กแผนเคลือบสังกะสี
แผนตัดทุกมัด  อยางนอยตองมีตัวเลข ตัวอักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดดังตอไปนี้ ใหเห็นไดงาย 
ชัดเจน ไมลบเลือน และ/หรือหลุดลอกงาย 
(1) สัญลักษณแสดงช้ันคุณภาพ การเคลือบทางเคมี การอาบน้ํามัน และมวลสังกะสีท่ีเคลือบ (บนผิวดาน

เคลือบแตละดาน) เชน 

SECC - P  O  E16/E32 
มวลสังกะสีท่ีเคลือบ (ผิวเคลือบสองดานไมเทากัน) 
การอาบน้ํามัน 
การเคลือบทางเคมี 
ช้ันคุณภาพ 

 (2) ความหนาระบุ x ความกวาง x ความยาว  เปน มิลลิเมตร x มิลลิเมตร x มิลลิเมตร (กรณีแผนมวนหรือ
แผนแถบ ไมตองระบุความยาว) 

(3) สัญลักษณระบุสําหรับเหล็กแผนตัดท่ีผาน หรือไมผานการยืดแบน 
(4) มวลเปนกิโลกรัม หรือจํานวนแผน 
(5) เดือนปท่ีทํา หรือรหัสรุนท่ีทํา 
(6) ช่ือผูทํา หรือโรงงานท่ีทํา หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 
(7) ประเทศท่ีทํา 
ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

7.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก. 
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8. การทดสอบ 

8.1 มิติ 
8.1.1 ความหนา 

8.1.1.1 เคร่ืองมือ 
(1) เหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนมวนและแผนตัดใชเคร่ืองวัดท่ีละเอียดถึง 0.005 mm 
(2) เหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนแถบ ใชเคร่ืองวัดท่ีละเอียดถึง 0.001 mm 

8.1.1.2 วิธีวัด 
ใหวดัท่ีขอบท้ังสองขางท่ีต้ังฉากกับแนวรีดของช้ินทดสอบ โดยวดัหางจากขอบเปนระยะไมนอยกวา  
15 mm  และวดัอยางนอย 3 จุดของแตละขอบ 

8.1.1.3 การรายงานผล 
ใหรายงานผลเปนคาเฉล่ีย 

8.1.2 ความกวาง 
8.1.2.1 เคร่ืองมือ 

(1) เหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนแถบและเหล็กแผนตัดจากเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนแถบ 
ใชเคร่ืองวัดท่ีวัดไดละเอียดถึง 0.01 mm 

(2) เหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนมวน ใชเคร่ืองวัดท่ีวัดไดละเอียดถึง 0.5 mm 
8.1.2.2 วิธีวัด 

วัดความกวางท่ีตําแหนงหางจากปลายของช้ินทดสอบประมาณ 100 mm ท้ัง 2 ปลาย 
8.1.2.3 การรายงานผล 

ใหรายงานผลเปนคาเฉล่ีย 
8.1.3 ความยาว (เฉพาะเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนตัด) 

วัดความยาวดวยเคร่ืองวัดท่ีละเอียดถึง 1 mm ท่ีตําแหนงหางจากขอบของช้ินทดสอบประมาณ 100 mm  
ท้ัง 2 ขาง แลวรายงานผลเปนคาเฉล่ีย 
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8.2 มวลสังกะสีท่ีเคลือบ 
ใหทดสอบตามวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี ้

8.2.1 วิธีวัดดวยเคร่ืองมือเอกซเรยฟลูออเรสเซนต 
8.2.1.1 เคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือเอกซเรยฟลูออเรสเซนต  
8.2.1.2 การเตรียมช้ินทดสอบ 

ตัดช้ินทดสอบยอยจากตัวอยางแผนเหล็กเคลือบสังกะสีใหมีรูปทรงเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือวงกลม 
ท่ีมีพื้นท่ีต้ังแต 314 mm2  ถึง 2 581 mm2 จํานวน 3 ช้ิน ตามตําแหนงท่ีแสดงในรูปท่ี 2 

 
 

รูปท่ี 2 ตําแหนงการตัดชิ้นทดสอบจากแผนตัวอยาง 
(ขอ 8.2.1.2) 

 

8.2.1.3 วิธีทดสอบ 
หามวลของสังกะสีท่ีเคลือบของช้ินทดสอบแตละช้ินของแตละดานโดยใชเคร่ืองเอกซเรย 
ฟลูออเรสเซนต  ท่ีใชคล่ืนแสงสําหรับการวัดในระดับ ZnKα ซ่ึงมีความยาวคล่ืน 14.35 nm  

8.2.1.4 การรายงานผล 
รายงานคามวลสังกะสีท่ีเคลือบของแตละดานเปนคาเฉลี่ยของช้ินทดสอบท้ัง 3 ช้ิน 
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8.2.2 วิธีวัดดวยการชั่งมวล 
8.2.2.1 เคร่ืองมือ 

(1) เคร่ืองช่ังท่ีละเอียดถึงทศนิยม 4 ตําแหนง 
(2) สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (1+1) เตรียมจากกรดไฮโดรคลอริก 1 สวน ละลายกับน้ํา 1 สวน

โดยปริมาตร 
(3) เคร่ืองวัดมิติดานกวางและยาวของช้ินทดสอบ  ท่ีวัดไดละเอียดถึง 0.05 mm 

8.2.2.2 การเตรียมช้ินทดสอบ 
ตัดช้ินทดสอบยอยจากตัวอยางแผนเหล็กเคลือบสังกะสีเปนรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาด 50 mm x  
150  mm ตามแนวของทิศทางการเคลือบสังกะสี จํานวน 3 ช้ิน ตามตําแหนงท่ีแสดงในรูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 3 ตําแหนงของชิน้ทดสอบ 

(ขอ 8.2.2.2) 

8.2.2.3 วิธีทดสอบ 
(1) หาพื้นท่ีผิวของช้ินทดสอบ (A) 
(2) หามวลของช้ินทดสอบแตละช้ินโดยการช่ัง (m1) 
(3) ใชเทปกาวปดท่ีดานท่ีไมไดวัด 
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(4) แชช้ินทดสอบในถาดพลาสติกท่ีมีสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (1+1) จนสังกะสีละลายหมด 
โดยสังเกตจากการท่ีไมมีฟองอากาศ นําช้ินทดสอบมาลางดวยน้ําและนําเทปกาวออกและเปาให
แหง 

(5) ช่ังช้ินทดสอบท่ีลางแลวอีกคร้ัง (m2) 
(6) ทําซํ้าอีก 2 ช้ิน 

8.2.2.4 วิธีคํานวณ 
คํานวณหามวลสังกะสีท่ีเคลือบ  จากสูตร 

M = 
m2-m1 

A 
เม่ือ M คือ มวลสังกะสีท่ีเคลือบ เปนกรัมตอตารางเมตร 

m1 คือ มวลของช้ินทดสอบกอนแชสารละลาย เปนกรัม 
m2 คือ มวลของช้ินทดสอบหลังแชสารละลาย เปนกรัม 
A คือ พื้นท่ีผิวของช้ินทดสอบ เปนตารางเมตร 

8.2.2.5 การรายงานผล 
รายงานคามวลสังกะสีท่ีเคลือบของแตละดานเปนคาเฉลี่ยของช้ินทดสอบท้ัง 3 ช้ิน 

8.3 การดัดโคง 
ตัดตัวอยางเหล็กแผนเคลือบสังกะสี ใหดานยาวขนานกับแนวการรีด (rolling direction) เปนช้ินทดสอบ
ขนาดกวาง 50 mm และมีความยาวเพียงพอสําหรับการทดสอบ  ดัดโคงมุม 180  องศา และปลายท้ังสอง
ขนานกันโดยมีระยะหางภายในของช้ินทดสอบตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 18 และ ดังรูปท่ี 4 

  

ห้าม
ใช

้หรือ
ยึด

ถือ
ร่า

งน
ี้เป

็นม
าต

รฐ
าน



มอก. 2223–2558 

–20– 

ตารางท่ี 18 การดัดโคง  
(ขอ 8.3) 

ชั้นคุณภาพ สัญลักษณชั้นเทมเปอร ระยะหางภายในของช้ินทดสอบ 

SECC 
SECD 
SECE 
SECF 
SECG 

A พับแนบติดกัน 

S พับแนบติดกัน 

SECC 

8 พับแนบติดกัน 

4 1 เทาของความหนาช้ินทดสอบ 

2 2 เทาของความหนาช้ินทดสอบ 
   

 

รูปท่ี 4 การดัดโคง 
(ขอ 8.3) 
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8.4 ระยะโกงควบคุมของขอบโคงท่ีดานเวา 
8.4.1 เหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนตัดขอบตัด 

วางตัวอยางบนพ้ืนเรียบในแนวราบ ใชเคร่ืองวัดท่ีละเอียด 0.5 mm วัดระยะโกงสูงสุด (a) ของขอบโคง 
ท่ีดานเวาโดยใหมีความยาวเสนคอรดเทากับ 2 000 mm ดังรูปท่ี 5  สําหรับแผนตัดขอบตัดท่ีมีความยาว
นอยกวา  2 000 mm ใหใชความยาวเต็มแผนดังรูปท่ี  6 

8.4.2 เหล็กแผนเคลือบสังกะสี แผนมวนขอบตัดและเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแผนแถบ 
วางตัวอยางบนพ้ืนเรียบในแนวราบ ใชเคร่ืองวัดท่ีละเอียด 0.5 mm วัดระยะโกงสูงสุด (a) ของขอบโคง 
ท่ีดานเวาโดยใหมีความยาวเสนคอรดเทากับ 2 000 mm ดังรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 5 การวัดระยะโกงสูงสุดของขอบโคงท่ีดานเวา 

(ขอ 8.4.1) 

 
รูปท่ี 6 การวัดระยะโกงสูงสุดของขอบโคงท่ีดานเวา  

(8.4.2) 
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8.5 ความไมไดฉาก 

ใชเคร่ืองวัดท่ีวัดไดละเอียดถึง 1 mm วัดเสนทแยงมุมท้ัง 2 เสนของเหล็กแผนเคลือบสังกะสีตัวอยางดังรูป  
ท่ี 7 คาท่ีวัดได นํามาคํานวณหาคาความไมไดฉาก จากสูตร 
 

A = 100   x  
X 2 – Y 2  
  4LW 

 
 

เม่ือ A คือ ความไมไดฉาก เปนรอยละ 
X คือ ความยาวของเสนทะแยงมุมเสนท่ี 1 เปนมิลลิเมตร 
Y คือ ความยาวของเสนทะแยงมุมเสนท่ี 2 เปนมิลลิเมตร 
L คือ ความยาวของเหล็กแผนตัวอยาง เปนมิลลิเมตร 
W คือ ความกวางของเหล็กแผน เปนมิลลิเมตร 

 
รูปท่ี 7 การวัดความไมไดฉาก 

(8.5) 
  

หนวยเปนมิลลิเมตร 
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8.6 ระยะเบ่ียงเบนของความราบ 
8.6.1 เคร่ืองมือ 

8.6.1.1 เคร่ืองวัดระยะท่ีวัดไดละเอียดถึง 0.5 mm 
8.6.1.2 ไมบรรทัดเหล็กท่ีมีความละเอียดถึง 0.5 mm 
8.6.1.3 เทเปอรเกจท่ีอานคาไดละเอียดถึง 0.5 mm 

8.6.2 วิธีวัด 
เตรียมช้ินทดสอบโดยตัดตัวอยางเหล็กแผนเคลือบสังกะสีใหมีขนาดตามแนวความยาว (แนวรีด) เทากับ 
800 mm ความกวางเทากับความกวางเดิมของเหล็กแผนเคลือบสังกะสี ดังรูปท่ี 8  แลวนําช้ินทดสอบมา
วัดเปน 3 กรณดีังตอไปนี ้
(1) สําหรับลักษณะแผนโกง ยึดหรือแขวนช้ินทดสอบใหอยูในแนวต้ัง (ขอบดานยาว 800 mm ใหอยูใน

แนวตั้งฉากกับแนวของพ้ืนราบ) แลววัดระยะสูงสุด (H) ของแผนโกงท่ีเกิดข้ึน เม่ือเทียบกับแนว
เสนตรงอางอิงท่ีลากจากขอบดานซายของแผนไปยังขอบดานขวาของแผน 

(2) สําหรับลักษณะเปนคล่ืนกลางแผน วางช้ินทดสอบบนพื้นราบ แลวใชสันไมบรรทัดเหล็กท่ีตรงวาง
ทาบใหปลายท้ังสองไมบรรทัดอยูบนยอดของคลื่นท่ีเกิดข้ึน 2 คล่ืน แลววัดระยะสูงสุด (H) ของ
คล่ืนท่ีเกิดข้ึน 

(3) สําหรับลักษณะขอบเปนคล่ืน วางช้ินทดสอบบนพื้นราบ แลวใชเทเปอรเกจวัดระยะสูงสุด (H) ของ
คล่ืนท่ีเกิดข้ึนตรงขอบของช้ินทดสอบ 

8.6.3 การรายงานผล 
รายงานผลคาท่ีวัดไดท้ัง 3 กรณี 
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รูปท่ี 8 การวัดระยะเบี่ยงเบนของความราบ 

(ขอ 8.6.2) 
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ภาคผนวก ก. 
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

(ขอ 7.1) 

ก.1 รุน ในท่ีนี้ หมายถึง เหล็กแผนเคลือบสังกะสี ชนิด ช้ันคุณภาพ มิติ และมวลสังกะสีท่ีเคลือบอยางเดียวกัน 
ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ท่ีทําหรือสงมอบหรือซ้ือขายในระยะเวลาเดียวกัน 

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ   
ชักตัวอยางอ่ืนท่ีเทียบเทากันทางวิชาการกับแผนท่ีกําหนดไว 

ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบความหนา ความกวาง ความยาว ลักษณะท่ัวไป    
มวลสังกะสีท่ีเคลือบ ความตานแรงดึงและความยืด ความแข็ง การดัดโคง  ระยะโกงควบคุมของขอบ
โคงท่ีดานเวา ความไมไดฉาก ระยะเบ่ียงเบนของความราบของเหล็กแผนเคลือบสังกะสี 

ก.2.1.1 ชักตัวอยางเหล็กแผนเคลือบสังกะสี จากรุนเดียวกัน โดยทุก ๆ 50 000 kg สุมมา 1 หนวย (จํานวนท่ี
นอยกวา 50 000 kg ใหถือเปน 50 000 kg) ตัดแผนตัวอยางจากปลายขางใดขางหน่ึงของมวนหรือ  
แผนเหล็กแผนเคลือบสังกะสี ท่ีสุมเปนแผนส่ีเหล่ียมมุมฉากยาวประมาณ 800 mm 

ก.2.1.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.2.1 ขอ 4.2.2 ขอ 4.2.3 ขอ 5.1 ขอ 5.2.1 ขอ 5.3.1 ขอ 5.3.2  
ขอ 5.3.3 ขอ 5.4 ขอ 5.5 และขอ 5.6 ทุกขอ จึงจะถือวาเหล็กแผนเคลือบสังกะสีเปนไปตามเกณฑ       
ท่ีกําหนด 

ก.3 เกณฑตัดสิน 
ตัวอยางเหล็กแผนเคลือบสังกะสีตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 จึงจะถือวาเหล็กแผนเคลือบสังกะสีรุนนั้น
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมนี้ 
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