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แนวทางการตรวจสอบคุณภาพงานกอสรางดานคอนกรีตและวัสดุ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

 
ปยดุล   สุขโข 

สํานักวิจยัและพัฒนา     กรมชลประทาน 
 9  เมษายน   2552 

 
 
 

1. บทนํา 
 การควบคุมคุณภาพเปนสิ่งที่จําเปนสําหรบังานวิศวกรรม  เพราะความเสียหายทีเ่กิดจากงาน
ที่ขาดคุณภาพจะสงผลตอผูใชงาน  ซ่ึงอาจจะเปนปริมาณมากหรือนอยตามขนาดของงานหรือขนาด
ความเสียหายที่เกิดขึ้น  งานตรวจสอบวัสดุสําหรับการกอสราง  เปนภาระกิจที่จําเปนตองมีไวเพื่อ
พิสูจนใหทราบวาคุณสมบัตขิองวัสดุที่ไดรับมาหรือโครงสรางที่กอสรางนั้นเปนไปตามความ
ตองการหรือไม  การรับรองคุณภาพอาจใชความชํานาญของบุคคลหรือใชการปฏิบัติเพื่อทดสอบ  
สวนสินคาไดรับมาตรฐาน มอก.ที่ผานการพิจารณาทั้งกระบวนผลิต  การตรวจสอบและการควบคมุ
คุณภาพกอนจะออกมาจําหนาย  บางครั้งการกองเก็บในทีท่ี่ไมเหมาะสมหรือเกาเก็บมากอนสงมอบ
ของ  ก็อาจเปนสาเหตุทําใหสินคาที่ไดการรับรองตาม มอก. เส่ือมคุณภาพได  การอางถึงวัสดุที่มี
คุณภาพตาม มอก.ก็ตองควรดูดวยวา  ขออางดังกลาวมหีลักฐานที่สามารถพิสูจนความชัดเจนหรือไม  
และวัสดยุังมสีภาพและคณุสมบัติตามที่ตองการอยูหรือไม  ซ่ึงสามารถพิสูจนไดดวยการทดสอบ 

การการควบคมุคุณภาพในงานกอสราง  จะมีอยู 2 ชวงคอื  การตรวจสอบคุณภาพวัสดุใน
ขั้นตอนเตรียมการกอนเริ่มการกอสรางเพื่อหาแหลงวัสดทุี่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดที่ระบุและ
เปนแหลงขอมูลสําหรับอางอิงขณะดําเนินการกอสราง  และการตรวจสอบคุณภาพวสัดุในขั้นตอน
การดําเนินการกอสรางเพื่อตรวจสอบความเหมือนหรือการเปลี่ยนแปลงแหลงวัสดุรวมท้ังเพื่อการ
ควบคุมคุณสมบัติของโครงสรางหลังการกอสรางใหเปนไปตามที่ผูออกแบบไดกําหนดไว 

การตรวจสอบคุณภาพงานกอสรางดานคอนกรีตและวัสดุที่มีประสิทธิภาพ จะหมายถึงการ
บริหารจัดการใหไดมาของขอมูลผลการทดสอบดานคอนกรีตและวัสดุของงานกอสรางนั้นๆตั้งแต
เร่ิมตนเตรียมการจนสิ้นสุดการดําเนินการกอสรางจากในหองปฏิบัติการ และในสนามเพื่อใหเกิด
ความมั่นใจในคุณภาพและความมั่นคงยนืนานของโครงสรางที่กอสรางไว 
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2. การกําหนดลักษณะเฉพาะของวัสด ุ
   การกําหนดลักษณะเฉพาะมาตรฐาน (Standard Specification) หมายถึงขอกําหนดรายการ
ตาง ๆ ที่จะใหเกิดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับกนั รวมถึงระบวุิธีการทดสอบเพื่อชวยใหเกิด
ความเขาใจตรงกันไมสับสนทั้งในดานการติดตอซ้ือขายและดานเทคโนโลยีในการผลิต ขอกําหนด
เหลานี้ทําใหเกิดประโยชนและสรางความเปนธรรมแกทุกฝาย รวมถึงความสะดวกในการซื้อขาย
ดวย   ซ่ึงการกําหนดลักษณะเฉพาะมาตรฐานสามารถนํามาจากมาตรฐานที่ถูกกําหนดไวเปนสากล
เชน ASTM  JIS BS ฯลฯ หรือกําหนดไวจากหนวยงานกลางภายในประเทศไทย เชน มอก. หรือ 
วสท.  

การกําหนดลักษณะเฉพาะของวัสด(ุSpecification of Materials) เพื่อกําหนดความตองการ
ของผูใชหรือผูบริโภคใหแกผูผลิตไดทราบ และตองแสดงความชัดเจนและถูกตอง ในปจจุบนัการ
ทดสอบมีความเจริญกาวหนามาก จึงทําใหเกิดประโยชนตอการที่จะกําหนดลักษณะเฉพาะของวัสดุ
ไดอยางถูกตอง แนนอน และมีหลักเกณฑตาง ๆ อยางเพยีงพอ  แตอยางไรก็ตามประสิทธิภาพของสิ่ง
ที่ถูกระบุรายละเอียด จะขึน้อยูกับการกําหนดลักษณะเฉพาะวาถูกเขยีนไวดีพอครบถวนหรือไม และ
สามารถนําไปบังคับใชไดเพยีงใด   

การกําหนดลักษณะเฉพาะของวัสดุบางกรณจีะพบรายละเอียดที่ไมเหมือนกับมาตรฐาน
(Standard Specification)ทุกประการ  เนื่องจากผูใชงานหรือเจาของงานอาจจะเลือกกําหนดหรือ
เพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อใหไดวัสดุที่เหมาะสมกับงานนั้นๆมากที่สุด ยกเวนผูกําหนดจะขาดความรู 
ขาดความเอาใจใส จึงกําหนดรายละเอยีดไวไมเหมาะสมและทําในเกิดปญหาขึ้นในขัน้ตอนกอสราง 
เพราะผูควบคมุงานจะยึดถือเอาเอกสารที่ระบุไวไมเหมาะสมนั้นมาใชพิจารณา 

 
3. การเก็บตัวอยางวัสดุเพื่อทดสอบในหองปฏิบตัิการ 

การพิจารณาวาวัสดุใดตองทาํการตรวจสอบใหดูที่รายละเอียดปริมาณงาน/BOQ/และ
ขอกําหนดที่มรีะบุไวเปนหลัก สวนวัสดุทีไ่มไดระบุขอกําหนดไวจะมีปญหาในการทดสอบและการ
พิจารณาผล  เพราะไมมีความชัดเจนในการพิจารณา  

การเก็บตวัอยางเพื่อทดสอบจะตองคํานึงถึงปริมาณทั้งหมดของวัสดุกอนที่จะใชงานวามี
ปริมาณมากนอยเทาไร   มิใชทดสอบเพียงตัวอยางเดียวแลวใชเปนตัวแทนของปริมาณวัสดุทั้งหมด   
หลักการตรวจสอบจะทําการสุมตวัอยางเพือ่เปนตัวแทนของปริมาณวสัดุปริมาณหนึง่ ซ่ึงการเก็บ
ตัวอยางวัสดุเพื่อทดสอบในงานของชลประทาน ไดกําหนดปริมาณการเก็บตัวอยางและปริมาณวสัดุ
ตอ  1  ตัวอยางที่ใชสําหรับทดสอบ  ไวดงันี้ 

3.1 ปริมาณการเก็บตัวอยางเพื่อทําการทดสอบ  
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 ปูนซีเมนต 
- เก็บทุก ๆ 50  เมตริกตันหรือนอยกวา  ตอ  1  ตัวอยาง 

ทราย  กรวด  หินยอย  หินใหญ 
  -    เก็บทุก ๆ 2,000  ลบ.ม.   หรือนอยกวา  ตอ  1  ตัวอยาง 

เหล็กเสนเสรมิคอนกรีต 
- นอยกวา  30  ตัน  เก็บจํานวน  3  ทอน  ตอ  1 ขนาด 
- ระหวาง  30 – 60  ตัน  เก็บจํานวน  5  ทอน  ตอ  1  ขนาด 
- มากกวา  60  ตัน  เก็บจํานวน  7  ทอน  ตอ  1  ขนาด 

ยางกันน้ํา 
- เก็บทุก ๆ  200  เมตร  หรือนอยกวา  ตอ  1  ตัวอยาง 

แผนใยใสรอยตอคอนกรีต 
  -   เก็บทุก ๆ 500  ตร.ม.  หรือนอยกวา  ตอ  1  ตัวอยาง 

 น้ํายาบมคอนกรีต 
- เก็บทุก ๆ  250  US.แกลลอน  หรือนอยกวา  ตอ  1  ตัวอยาง 

แผนใยสังเคราะห 
  -   เก็บทุก ๆ 2,000  ตร.ม.  หรือนอยกวา  ตอ  1  ตัวอยาง 

 กลองเกเบี้ยน   กลองแมทเทรส 
- เก็บทุก ๆ  200  กลอง  หรือนอยกวา  ตอ  1  ตัวอยาง 

เข็มพืดเหล็ก 
  -   เก็บทุก ๆ 300  ทอน  หรือนอยกวา  ตอ  1  ตัวอยาง 

คอนกรีตสด 
- ควรเก็บตัวอยางเพื่อทดสอบทุกครั้งที่มีการเท  หรือทุกๆ  50  ลบ.ม. ตอคร้ัง  และ

ในกรณีที่มีปริมาณมาก ๆ โดยตอเนื่องอาจจะเก็บชวงเชาและบายถาคอนกรีตมีความสม่ําเสมอ  หรือ
เก็บตัวอยางแยกแตละสวนของโครงสรางแลวแตความเหมาะสม  ( แตละครั้งที่เกบ็ตัวอยางควรเก็บ
อยางนอย 6 กอน  ) 
 การเก็บตวัอยางวัสดุควรระบแุหลงที่มา  วันที่  รายละเอยีดอื่น  ๆ  หรือเก็บตัวอยางไวดูเพื่อ
เปรียบเทียบกบัวัสดุที่จะนํามาใชงานจริง ๆ วา  ตรงตามกันหรือไม  เพราะสามารถปองกันการนําเอา
วัสดุที่ไมไดผานการตรวจสอบมาใชงานแทน 

3.2 ปริมาณวัสดุตอ  1  ตัวอยางที่ใชสําหรับทดสอบคุณภาพกอนนํามาใชงาน 
1  ปูนซีเมนต   ( ถุงละ  50  กก. )                                   1          ถุง                                  
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2   ทราย   ( ปบละ  20  ลิตร  )                   25          กิโลกรัม 
3   กรวด  หรือหินยอย  ( แตละขนาด  )      25         กิโลกรัม 
4  หินใหญ  ขนาด  0.20 – 0.40  ม.                                          4         กอน 
5  เหล็กเสนยาวทอนละ  0.60 ม.  ( แตละขนาด )           3        เสน  

  6  สารเคมีผสมเพิ่ม  ( Admixture )        ชนิดผง              1        กก.                                             
ชนิดน้ํา                           ½       แกลลอน 

7  น้ํายาบมคอนกรีต                      1       แกลลอน 
        8    ยางกนัน้ํายาวทอนละ  0.30 ม. ( แตละชนิด )                   1       ทอน 
        9    แผนใยใสรอยตอคอนกรีต  ขนาด 0.30 X 0.30 ม.         1      แผน 
       10  แผนใยสังเคราะห  ขนาด  1.50 X 1.50 ม.                          1       แผน 

      11  กลองเกเบี้ยนและแมทเทรส                           1       กลอง 
      12  เข็มพืดเหล็ก  เหล็กหลอ  เหล็กสแตนเลส(แตงตัวอยางตามรูปแบบที่กําหนด) 

   จํานวนสําหรบัทดสอบ 
    - แรงดึงจํานวน   3 ช้ิน 

13 เหล็กแผนหรือเหล็กรูปพรรณประเภทอื่นๆ(แตงชิน้ตัวอยางตามรูปแบบมาตรฐาน
กําหนด) 

จํานวนสําหรบัทดสอบ 
    - แรงดึงจํานวน   3 ช้ิน 
    - ดัดโคงเยน็   3 ช้ิน  

 14 ปริมาณวัสดุที่ใชเพื่อหาอตัราสวนผสมคอนกรีต  ( ตอหนึ่งอัตราสวนผสม  ) 
            ปูนซีเมนต  (  ถุงละ  50  กก.  )                        2               ถุง 
         ทราย  ( ปบละ  20  ลิตร  )                                       150           กิโลกรัม 
         กรวด หรือ  หนิยอย  ( แตละชนิด  )                       150           กิโลกรัม 
 

4. วัสดุและขอกําหนดที่ใชในงานของกรมชลประทาน 
 4.1 วัสดุท่ีมีการกําหนดลักษณะเฉพาะของวัสดุ(Specification of Materials)ไวชัดเจน 
 ปูนซีเมนต  ทราย  กรวด  หินยอย  หินใหญ   เหล็กเสนเสริมคอนกรีต   ยางกันน้ํา   แผนใย
ใสรอยตอคอนกรีต   น้ํายาบมคอนกรีต   แผนใยสังเคราะห    กลองเกเบี้ยน   กลองแมทเทรส   เข็ม
พืดเหล็ก เหล็กหลอ  เหล็กสแตนเลส  เหล็กแผนหรือเหล็กรูปพรรณประเภทอื่นๆ(แตงตัวอยางตาม
รูปแบบที่กําหนด)  คอนกรีตสด ฯลฯ 
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4.2 วัสดุท่ีมีการกําหนดลักษณะเฉพาะของวัสด(ุSpecification of Materials)ไวแตยงัไม
ชัดเจน เชนโลหะพิเศษบางชนิด  แผนพีวีซี  วัสดุแผนใยสังเคราะห  

สําหรับแผนใยสังเคราะหเปนสิ่งทอซึ่งนํามาประยุกตใชงานทางดานธรณีในงานวิศวกรรม
โยธาพอสรุปเปนลักษณะของงานไดดังนี้คอื 

1. ใชในงานระบบระบายน้ําใตผิวดิน 
2. ใชปองกันการกัดเซาะตลิ่งหรือฝงของแมน้ํา  ลําคลองและทะเล 
3. ใชสรางเสถียรภาพใหพื้นดินบริเวณที่ตองการบดอัด 

แผนใยสังเคราะหสามารถจําแนกประเภทตามกรรมวิธีผลิตได 4 ประเภทคือ 
1. Non Woven  Geotextiles ทําขึ้นจากการจัดเรียงเสนใยดวยวิธีสุมกระจายและเชือ่มเขา

ดวยกันดวยความรอน ( Thermally Bonded )     อัดเสนใยใหติดตอกันดวยแรงกด ( Needle  Punched 
)     หรือใช Resin เปนตัวเชือ่ม ( Resin Bonded )  แผนใยประเภทนี้มีความยืดหยุนไดดี 

2. Woven  Geotextiles ทําขึ้นจากการทอเสนใยอยางมีระเบียบ ดังนั้นลวดลายการจดัเรียงตวั
ของเสนใยจะเปนระเบียบมมีุมของการวางตัวที่แนนอน แผนใยประเภทนี้จะตึงและยดืหยุนไดนอย 

3. Knitted  Geotextiles ทําขึ้นโดยเอาเสนใยมาถักขมวดเขาดวยกนั  ซ่ึงสามารถแบงยอยได
เปน 2 แบบ คือ แบบถักตามยาว และแบบถักตามขวาง 

4. Stitch - Bonded Geotextiles ทําขึ้นโดยใชการเย็บเสนใยที่เหนยีวลงบนแผนใยสังเคราะห
ที่เปนตัวรองอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงจะไดคณุสมบตัิคลายกับพวก Woven  Geotextiles  

สําหรับขอกําหนดของแผนใยสังเคราะหที่เหมาะสมควรดูลักษณะการนําไปใชงานลักษณะ
ของกระบวนการทดสอบที่มีและจําลองความเหมาะสมในการนําไปใชงานได ซึ่งผูออกแบบควรจะ
เปนผูกําหนดลงไปในแบบกอสรางแตละงานไป และควรกําหนดใหตรงกับวิธีหรือกระบวนการ
ทดสอบที่มีใชในหองปฏิบัตกิารสํานักวจิัยและพัฒนา ของกรมชลประทาน  ที่สามารถทดสอบได
รวม 6 รายการ ดังนี้ คือ 

1. หนวยน้ําหนกั ( Unit   Weight ) – ASTM  D 5261 : กรัม / ตารางเมตร 
2. แรงตานการฉกีขาด (Trapezoidal  Tear  Strength ) – ASTM  D 4533 :  นิวตัน 
3. แรงดึง ( Wide Width Tensile ) – ASTM  D 4595 :  นิวตัน 
4. แรงดึงยดึจับ ( Grab Tensile ) – ASTM  D 4632 :  นิวตนั 
5. แรงกดทะลุ ( CBR. Puncture  Resistance ) – DIN 54307 :  นวิตนั 
6. อัตราการซึมผานของน้ํา ( Rate of Flow at 10 cm. Head) – ASTM  D 4491 :  

ลิตร / ตารางเมตร / วินาท ี
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4.3 วัสดุท่ียังไมไดกําหนดลักษณะเฉพาะของวัสด(ุSPECIFICATION OF MATERIALS)
แตระบุใหใชในแบบกอสรางหรือมีรายละเอียดขอกําหนดในสัญญางานกอสราง เชน  SEALANTS    
PAPER  SHEET เปนตน 
 
5. การทดสอบวัสดุใหเกิดประสิทธิภาพ 
 การตรวจสอบวัสดุใหเกิดประสิทธิภาพในงานกอสราง  ตองมีความสอดคลองกันตาม
กระบวนการทาํงานกอสราง  ปริมาณวัสดทุี่ใช  เวลากอนหลังในแตละกิจกรรม ขอกําหนดที่มีและค
วาถ่ีในการทดสอบ โดยตองกําหนดเปนแผนและมีการติดตามผลการทดสอบใหสอดคลองกับ
แผนการกอสรางและรายละเอียดปริมาณงานในแตละกจิกรรมการกอสรางและขอกําหนดที่ม ี
 ปญหาอุปสรรคที่มีจากการควบคุมคุณภาพงานในสนาม 

1. ขอกําหนดไมสมบูรณ 
2. ขาดการวางแผนที่ด ี
3. ขาดการประสานงานกับหนวยงานทดสอบที่มีประสิทธิภาพ 
4. ขาดการติดตามเอาใจใสใหเปนไปตามแผน 
5. ขาดความรูที่สามารถหาได 
6. ขาดความไมรู(UNKNOWNS) 
แนวทางการแกไขที่ดีที่สุดคอื การศึกษาเพื่อหาคําตอบในแตละกรณไีป ซ่ึงตําตอบในแตละ

ปญหาอุปสรรคอาจตองใชแหลงหรือขอมูลหรือผูที่รูเปนการเฉพาะ 
 
6.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 

6.1 งานทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ  จะตองมีเกณฑกําหนดคณุสมบัติไวชัดเจน  มี
มาตรฐานวิธีการทดสอบ  และมีการเก็บตวัอยางเพื่อทดสอบที่เหมาะสม 

6.2 การจดัทําแผนการควบคุมคุณภาพและการติดตามผลเปนสิ่งสําคัญ และจะเกดิ
ประสิทธิภาพไดตองอาศัยการเอาใจใสและการประสานงานที่ด ี

6.3 การควบคมุงานกอสราง ปกติจะมีรายละเอียดในสัญญาไวครบถวน  ยกเวน แตไปเอา
รูปแบบเกาๆมาประติดประตอไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบันมาใช  ฉะนัน้จึงไมควรลืมที่จะ
ทบทวนโดยผูที่มีประสบการณในแตละเรือ่งกอนจะใชเปนรายละเอยีดระบุไวในขอตกลง  

6.4 งานทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพมปีระโยชนเพื่อใชตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุและ
ความมั่นคงแขง็แรงของโครงสราง  เพื่อใหเปนไปตามคุณสมบัติที่ตองการ ดังนัน้การดําเนนิงาน
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ทดสอบที่ถูกตองและเหมาะสมตองมีความสอดคลองกันกับขั้นตอน ความตอเนื่องของงานและ
ระยะเวลากอนหลังที่สมเหตุผล  

6.5 การใชประโยชนจากผลการทดลองเพือ่ประกอบการตรวจรับงานเพียงอยางเดียวเปนสิ่ง
ที่ไมถูกตองและไมเกิดประโยชนในการควบคุมคุณภาพ 

 
 
 
 

เอกสารอางอิง 
 

คณะอนกุรรมการสาขาบริหารงานกอสราง  แนวทางการบริหารโครงการและควบคุมงาน
กอสราง  วสท. 2552 

ปยดุล   สุขโข การควบคุมคณุภาพการกอสรางงานคอนกรีต เอกสารฝกอบรมการควบคุม
งานกอสรางของกรมชลประทาน 2543 

ปยดุล   สุขโข วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ เอกสารการสอน วิทยาลยัการ
ชลประทาน 2547 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ตัวอยางรูปแบบหนังสือนาํสงวัสดุเพื่อทดสอบ ) 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ…..โครงการฯ / สํานักฯ / กองฯ………………………………………………….. 

ที่…..กษ. 03…../ ……………………………………….วันที่……….เดือน…………….ป……………… 

เร่ือง…ขอสงวัสดุกอสรางเพื่อ ตรวจสอบคุณภาพ และ/หรือ ออกแบบสวนผสมคอนกรีต 

 

เรียน   ผส.วพ.  (ผาน   ผส. …/ผอ. …) 

  ดวยโครงการ… / สชป…./ กอง…..  มีงานกอสราง / ปรับปรุง…….ตามสัญญา… / 

ใบเบิก… / ประกวดราคาที…่/ งานดําเนนิการเอง     มีความประสงคขอสงวัสดุวัสดุกอสรางตางๆ 

เพื่อ ตรวจสอบคุณภาพ และ/หรือ ออกแบบสวนผสมคอนกรีต  ตามรายการตางๆดังนี้ 

1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 

1.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิด…ตรา…..  จํานวน….. 

1.2 ทรายจากแหลง…….    จํานวน….. 

1.3 หินยอยเบอร… จากแหลง…   จํานวน….. 

1.4 สารผสมเพิ่มคอนกรีตชนิด…   จํานวน….. 

1.5 อ่ืนๆ….      จํานวน….. 

2. เพื่อออกแบบสวนผสมคอนกรีต 

2.1 งานอาคาร / เสาเข็ม / พื้นสะพาน…ตองการกําลังอัดคอนกรีตที่อายุ  28  

วัน  ไมนอยกวา …..กก./ตร.ซม. ของตัวอยาง ทรงกระบอก / ลูกบาศก  

2.2 งานดาดคลอง…ตองการกําลังอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ไมนอยกวา …..

กก./ตร.ซม. ของตัวอยาง ทรงกระบอก / ลูกบาศก 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 
 

     ช่ือ…………………….. 

     ตําแหนง………………. 

     . ( ปฏิบัติหนาที่แทน ผส. …/ ผอ. … ) 

 

หมายเหต ุ: 
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  -วัสดุอ่ืนๆที่จะสงมาตรวจสอบคุณภาพ จําเปนตองระบขุอกําหนด ( Spec. ) แนบมาดวย

ทุกครั้งเพื่อความถูกตองสะดวกและรวดเร็วในการทดสอบ เชน เหล็กขอออย SD  … , แผนใย

สังเคราะหตองมีคุณสมบัติตามแบบระบุไวดังนี…้, กลอง Gabion ขอกําหนดตามสัญญาระบุไว

ดังนี…้, สารผสมเพิ่มคอนกรีตชนิดใด…ตองการเพิ่มคุณสมบัติคอนกรีตอยางไร…( หนวงการกอ

ตัว…ช่ัวโมง , ลดน้ํา…% , หรือทั้งหนวงและลดน้ํา ? , ปริมาณที่ใช… ) เหล็กแผนตามมาตรฐาน …

ช้ันคุณภาพ…ฯลฯ และควรระบุแหลงที่มาของวัสดุเหลานั้นมาดวยเพือ่เก็บไวเปนฐานขอมูลตอไป 

- ผูท่ีนําสงวัสดุตัวอยางมาตรวจสอบ  ควรเปนผูที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวของในการ

ควบคุมงานดวยเพื่อควบคุมนําวัสดุมาสงและลงนามสงตวัอยางที่สํานกัวิจัยและพฒันา 
 

- รูปแบบการลงนามสงตัวอยางวัสดุเพื่อตรวจสอบดังนี ้
 

 

กลุมงานคอนกรีตและวัสดุ  สวนวจิัยและพัฒนาดานวิศวกรรม   สํานักวิจยัและพัฒนา 
วันที่ …….เดอืน………..ป……… 

ผูสงตัวอยาง………………………………………… 

ตัวบรรจง (…………………………………………) 

ตําแหนง……………………..สังกัด………...…….. 

ผูรับตัวอยาง………………………………………… 

ตัวบรรจง (…………………………………………) 
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Standard Machanical  Properties

Group Standard No. Classification Yield(Mpa) Tensile(Mpa) Elongation(%)

1 JIS  G3101 SS400 215-245 400-510 17-21

2 JIS  G3106 SM400 215-245 400-510 18-23

TIS SM400 215-245 400-510 18-23

ASTM A36 250min. 400-500 20-21

BS 4360 Gr.40DD 225-260 340-500 22-25

DIN17100 St37-2 215-235 340-470 24-26

AS  1204 Gr.250 230-260 410min. 22

ISO  630 Fe360 215-235 360-460 25

EN  10025 Fe360 215-235 340min. 25-26

3 ASTM  A572 Gr.42 290min. 415min. 20-24

BS  4360 Gr.43DD 245-275 430-580 20-22

DIN  17100 St44-2 245-275 430-540 18-20

ISO  630 Fe430 255-275 430-530 25

EN  10025 Fe430 255-275 410min. 21-22

4 JIS  G3101 SM490 295-325 490-610 17-22

TIS SM400 315-325 490-610 17-22

5 JIS  G3106 SM520 325-365 520-610 15-19

TIS SM520 355-365 490-610 15-19

ASTM  A572 Gr.50 345min. 450min. 18-21

BS 4360 Gr.50E 325-355 490-640 18-20

DIN17100 St52-3 325-355 490-630 18-20

AS  1204 Gr.350 330-360 490-630 20

ISO  630 Fe510 335-355 490-630 21

EN  10025 Fe510 335-355 490-510 20-21

6 JIS  G3106 SM570 420-460 570-720 19-26

TIS SM570 420-460 570-720 19-26

ASTM  A572 Gr.65 450min. 550min. 15-17

BS 4360 Gr.55C 415-450 550-570 17-19
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