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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอน
สําหรับงานโครงสรางเครื่องจักรกล
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภั ณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมถึงเหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอนสําหรับใชในงาน
ทีม่ จี ดุ ประสงคอนื่ ๆ ทีไ่ ดกาํ หนดเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม เชน เหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอน
สําหรับงานโครงสรางทัว่ ไป
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมถึงเหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอนทีน่ ําไปรีดเย็นตอ
1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมถึงเหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอนทีผ่ ิวมีลวดลาย (floor
plates or checkered plates)

2. บทนิยาม
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
เหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอน สําหรับงานโครงสรางเครื่องจักรกล ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา
“เหล็กแผน” หมายถึง แผนเหล็กกลาคารบอนทีม่ ีสวนประกอบทางเคมีดงั ตารางที่ 9 ทีร่ ีดเปนแผนขณะรอน
เหล็กแผนมวน (coil) หมายถึง เหล็กแผนทีท่ ําเปนมวน มีความกวางตั้งแต 600 มิลลิเมตรขึน้ ไป
เหล็กแผนแถบ (strip) หมายถึง เหล็กแผนมวนที่ตัดแบงตามยาว มีความกวางนอยกวา 600 มิลลิเมตร
เหล็กแผนหนา (plate) หมายถึง เหล็กแผนทีต่ ัดแบงเปนแผนหรือทีท่ ําเปนแผน มีความหนาระบุตงั้ แต 3.15
มิลลิเมตร ถึง 130 มิลลิเมตร
เหล็กแผนบาง (sheet) หมายถึง เหล็กแผนทีต่ ดั แบงเปนแผนหรือทีท่ าํ เปนแผน มีความหนาระบุนอ ยกวา 3.15
มิลลิเมตร
เหล็กแผนทีน่ าํ ไปรีดเย็นตอ หมายถึง เหล็กแผนทีน่ าํ ไปรีดตอโดยไมมกี ารอบเพิม่ อุณหภูมิ และการรีดตอดังกลาว
ไมครอบคลุมถึงการรีดปรับผิว (skin passing หรือ temper rolling) หรือการรีดเพื่อขึ้นรูป (roll forming)
ขอบรีด (mill edge) หมายถึง ขอบของเหล็กแผนที่เกิดจากการรีดรอนโดยไมมกี ารตกแตง ขอบรีดนีอ้ าจบาง
และฉีกเปนบางแหง หรือมีความไมสม่ําเสมอ หรือมีรอยราว
ขอบตัด (trimmed edge) หมายถึง ขอบของเหล็กแผนที่เกิดจากการตัดตามยาวหลังจากรีดรอน
ขอบตัดปกติ (normal cut edge) หมายถึง ขอบของเหล็กแผนทีเ่ กิดจากการตัดเหล็กแผนครัง้ แรก เพื่อใหได
ความกวางและความยาวตามทีก่ าํ หนด
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2.10 ขอบตัดแตงซ้ํา (resheared or fine cut edge) หมายถึง ขอบของเหล็กแผนที่เกิดจากการตัดเหล็กแผนอีกครัง้
หลังจากการตัดครัง้ แรก
2.11 ขอบตัดซอย (slit edge) หมายถึง ขอบของเหล็กแผนที่เกิดจากการตัดแบงเหล็กแผนใหไดขนาดตามขอ
ตกลงในการซือ้ ขาย

3. ชนิด ลักษณะ และชั้นคุณภาพ
3.1 เหล็กแผนแบงเปน 4 ชนิด คือ
3.1.1 เหล็กแผนมวน
3.1.2 เหล็กแผนแถบ
3.1.3 เหล็กแผนหนา
3.1.4 เหล็กแผนบาง
3.2 เหล็กแผนแบงตามลักษณะขอบเปน 2 ลักษณะ คือ
3.2.1 ขอบรีด
3.2.2 ขอบตัด
3.3 เหล็กแผนแบงตามปริมาณคารบอนเฉลีย่ เปน 23 ชั้นคุณภาพ คือ
3.3.1 S10C
3.3.2 S12C
3.3.3 S15C
3.3.4 S17C
3.3.5 S20C
3.3.6 S22C
3.3.7 S25C
3.3.8 S28C
3.3.9 S30C
3.3.10 S33C
3.3.11 S35C
3.3.12 S38C
3.3.13 S40C
3.3.14 S43C
3.3.15 S45C
3.3.16 S48C
3.3.17 S50C
3.3.18 S53C
3.3.19 S55C
3.3.20 S58C
-2-
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3.3.21 S09C K
3.3.22 S15C K
3.3.23 S20C K
หมายเหตุ ชั้นคุณภาพ S09C K S15C K และ S20C K ใชสําหรับงานที่ตองการนําไปชุบผิวแข็ง (case hardening)

4. มวลพื้นฐาน ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน
4.1 มวลพื้นฐานของเหล็กแผนกําหนดใหเทากับ 7.85 กิโลกรัมตอความหนา 1 มิลลิเมตรตอพืน้ ที่ 1 ตารางเมตร
และใหไวเปนขอแนะนํา
4.2 มิตแิ ละเกณฑความคลาดเคลือ่ น
4.2.1 มิตขิ องเหล็กแผน
ใหเปนไปตามตารางที่ 1
4.2.2 เกณฑความคลาดเคลือ่ น
4.2.2.1 ความหนาใหเปนไปตามตารางที่ 2
4.2.2.2 ความกวางใหเปนไปตามตารางที่ 3
4.2.2.3 ความยาวใหเปนไปตามตารางที่ 4
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.1
4.3 ระยะเบีย่ งเบนของขอบโคงทีด่ า นเวา
4.3.1 เหล็กแผนหนาขอบตัดและเหล็กแผนบางขอบตัด
ตองไมเกินเกณฑทกี่ ําหนดในตารางที่ 5
4.3.2 เหล็กแผนมวนขอบตัดและเหล็กแผนแถบ
ตองไมเกินเกณฑทกี่ ําหนดในตารางที่ 6
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.2
4.4 ความไมไดฉากของเหล็กแผนหนาขอบตัดและเหล็กแผนบางขอบตัด
เมื่อทดสอบตามขอ 9.3 แลว ความไมไดฉากที่มุมตองไมเกินรอยละ 1 ของความกวาง
4.5 ความราบของเหล็กแผนหนาและเหล็กแผนบาง
เมือ่ วางเหล็กแผนหนาและเหล็กแผนบางในแนวราบตามปกติ ระยะเบีย่ งเบนของความราบตองไมเกินเกณฑ
ที่กําหนด ดังนี้
4.5.1 ชั้นคุณภาพ S10C ถึง S25C ระยะเบี่ยงเบนของความราบตองไมเกินเกณฑที่กําหนดในตารางที่ 7
4.5.2 ชั้นคุณภาพ S28C ถึง S58C ระยะเบี่ยงเบนของความราบตองไมเกินเกณฑที่กําหนดในตารางที่ 8
4.5.3 ชั้นคุณภาพ S09C K S15C K และ S20C K ระยะเบี่ยงเบนของความราบใหเปนไปตามขอตกลง
ในการซือ้ ขาย
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.4
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มอก. 1501-2552
ตารางที่ 1 มิติของเหล็กแผน
(ขอ 4.2.1)
หนวยเปนมิลลิเมตร
เหล็กแผนมวน เหล็กแผนแถบ เหล็กแผนหนา
เหล็กแผนบาง
มิติ
ความหนา ไมเกิน 20.00 ไมเกิน 20.00 3.15 ถึง 130.00
นอยกวา 3.15
ความกวาง ตั้งแต 600 ขึ้นไป นอยกวา 600 เปนไปตามขอตกลง เปนไปตามขอตกลง
ในการซื้อขาย
ในการซื้อขาย
ความยาว
–
–
เปนไปตามขอตกลง เปนไปตามขอตกลง
ในการซื้อขาย
ในการซื้อขาย
หมายเหตุ เส นผ านศู นย ก ลางภายใน และเส นผ านศู นย กลางภายนอกของม ว นของเหล็ กแผ นม ว น
และเหล็กแผนแถบ ใหเปนไปตามขอตกลงในการซื้อขาย

ตารางที่ 2 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความหนา
(ขอ 4.2.2.1 และขอ 6.1)
หนวยเปนมิลลิเมตร
ความกวาง
นอยกวา
1 600

ความหนา

นอยกวา
1.25 ถึงนอยกวา
1.60 ถึงนอยกวา
2.00 ถึงนอยกวา
2.50 ถึงนอยกวา
3.15 ถึงนอยกวา
4.00 ถึงนอยกวา
5.00 ถึงนอยกวา
6.30 ถึงนอยกวา
16.00 ถึงนอยกวา
25.00 ถึงนอยกวา
40.00 ถึงนอยกวา
63.00 ถึงนอยกวา
100.00 ถึง

1.25
1.60
2.00
2.50
3.15
4.00
5.00
6.30
16.00
25.00
40.00
63.00
100.00
130.00

ฑ 0.16
ฑ 0.18
ฑ 0.19
ฑ 0.20
ฑ 0.22
ฑ 0.24
ฑ 0.45
ฑ 0.50
ฑ 0.55
ฑ 0.65
ฑ 0.70
ฑ 0.80
ฑ 0.90
ฑ 1.30

เกณฑความคลาดเคลื่อน
ความกวาง ความกวาง ความกวาง
1 600
2 000
2 500
ถึงนอยกวา ถึงนอยกวา ถึงนอยกวา
2 000
2 500
3 150
–
–
–
–
–
–
–
–
ฑ 0.23
ฑ 0.25
–
–
ฑ 0.29
ฑ 0.29
–
ฑ 0.34
ฑ 0.34
–
ฑ 0.55
ฑ 0.55
ฑ 0.65
ฑ 0.60
ฑ 0.60
ฑ 0.75
ฑ 0.65
ฑ 0.65
ฑ 0.80
ฑ 0.75
ฑ 0.75
ฑ 0.95
ฑ 0.80
ฑ 0.80
ฑ 1.00
ฑ 0.95
ฑ 0.95
ฑ 1.10
ฑ 1.10
ฑ 1.10
ฑ 1.30
ฑ 1.50
ฑ 1.50
ฑ 1.70
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ความกวาง
3 150
ถึง
4 000
–
–
–
–
–
–
–
ฑ 0.75
ฑ 0.80
ฑ 0.95
ฑ 1.00
ฑ 1.10
ฑ 1.30
ฑ 1.70

มอก. 1501-2552
ตารางที่ 3 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความกวาง
(ขอ 4.2.2.2)
หนวยเปนมิลลิเมตร
เกณฑความคลาดเคลื่อน
ขอบตัด

ขอบรีด
ความกวาง

ความหนา
นอยกวา 3.15

1

1)

22)

3.15 ถึงนอยกวา 6.00
นอยกวา 160

–

ฑ2

6.00 ถึงนอยกวา 20.00
20.00 ขึ้นไป
นอยกวา 3.15
3.15 ถึงนอยกวา 6.00
160 ถึง นอยกวา 250

–

ฑ2

6.00 ถึงนอยกวา 20.00
20.00 ขึ้นไป
นอยกวา 3.15
3.15 ถึงนอยกวา 6.00
250 ถึง นอยกวา 400
6.00 ถึงนอยกวา 20.00

+ไมระบุ
0

ฑ5

20.00 ขึ้นไป
นอยกวา 3.15
3.15 ถึงนอยกวา 6.00
400 ถึง นอยกวา 630
6.00 ถึงนอยกวา 20.00

+ไมระบุ
0

20.00 ขึ้นไป
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+20
0

3)

ตัดปกติ
+5
0
+5
0
+10
0
+10
0
+5
0
+5
0
+10
0
+15
0
+5
0
+5
0
+10
0
+15
0
+10
0
+10
0
+10
0
+15
0

ตัดแตงซ้ํา
+2
0
+3
0
+4
0
+ไมระบุ
0
+2
0
+3
0
+4
0
+ไมระบุ
0
+2
0
+3
0
+4
0
+ไมระบุ
0
+3
0
+3
0
+5
0
+ไมระบุ
0

ตัดซอย
ฑ 0.3
ฑ 0.5

–

ฑ 0.4
ฑ 0.5

–

ฑ 0.5
ฑ 0.5

–

ฑ 0.5
ฑ 0.5

–

มอก. 1501-2552
ตารางที่ 3 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความกวาง (ตอ)
เกณฑความคลาดเคลื่อน
ขอบรีด
ความกวาง

ความหนา
นอยกวา 3.15

1)

ขอบตัด
2)

1

2

+ไมระบุ
0

+25
0

+ไมระบุ
0

+30
0

+ไมระบุ
0

+35
0

+ไมระบุ
0

+40
0

3.15 ถึงนอยกวา 6.00
630 ถึง นอยกวา 1 000
6.00 ถึงนอยกวา 20.00
20.00 ขึ้นไป
นอยกวา 3.15
3.15 ถึงนอยกวา 6.00
1 000 ถึงนอยกวา 1 250
6.00 ถึงนอยกวา 20.00
20.00 ขึ้นไป
นอยกวา 3.15
3.15 ถึงนอยกวา 6.00
1 250 ถึง นอยกวา 1 600
6.00 ถึงนอยกวา 20.00
20.00 ขึ้นไป
นอยกวา 3.15
3.15 ถึงนอยกวา 6.00
1 600 ขึ้นไป
6.00 ถึงนอยกวา 20.00
20.00 ขึ้นไป

หนวยเปนมิลลิเมตร

ตัดปกติ
+10
0
+10
0
+10
0
+15
0
+10
0
+10
0
+15
0
+15
0
+10
0
+10
0
+15
0
+15
0
+10
0
+10
0
+รอยละ1.2
0
+รอยละ 1.2
0

ตัดแตงซ้ํา ตัดซอย
+4
0
+4
0
–
+6
0
+ไมระบุ
0
+4
0
+4
0
–
+6
0
+ไมระบุ
0
+4
0
+4
0
–
+6
0
+ไมระบุ
0
+4
0
+4
0
–
+6
0
+ไมระบุ
0

หมายเหตุ 1. 1) หมายถึง เหล็กแผนหนาและเหล็กแผนบางที่ไดจากการรีดโดยตรง (as rolled)
2. 2) หมายถึง เหล็กแผนมวน เหล็กแผนหนา หรือเหล็กแผนบางที่ตัดตามยาว(cut-in-length) จากแผนมวน
3. 3) ใชเฉพาะความกวาง 600 มิลลิเมตร ถึงนอยกวา 630 มิลลิเมตร
4. เกณฑความคลาดเคลื่อนของขอบตัดแตงซ้ําและขอบตัดซอย ใหไวเปนขอแนะนํา
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มอก. 1501-2552
ตารางที่ 4 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความยาว
(ขอ 4.2.2.3)
ความยาว

ความหนา
นอยกวา 6.00

ขอบตัดปกติ
 25
0
 25
0
 รอยละ 0.5
0
 รอยละ 0.5
0

นอยกวา 6 300
6.00 ขึ้นไป
นอยกวา 6.00
6 300 ขึ้นไป
6.00 ขึ้นไป

หนวยเปนมิลลิเมตร
ขอบตัดแตงซ้ํา
 5
0
 10
0
 10
0
 15
0

หมายเหตุ เกณฑความคลาดเคลื่อนที่กําหนดสําหรับเหล็กแผนขอบตัดแตงซ้ํา ใชสําหรับ
เหล็กแผนขอบตัดแตงซ้ํา ที่มีความกวางนอยกวา 20 มิลลิเมตร

ตารางที่ 5 ระยะเบีย่ งเบนของขอบโคงทีด่ า นเวาของเหล็กแผนหนาขอบตัดและเหล็กแผนบางขอบตัด
(ขอ 4.3.1)

ความยาว

นอยกวา 2 500
2 500 ถึงนอยกวา 4 000
4 000 ถึงนอยกวา 6 300
6 300 ถึงนอยกวา 10 000
10 000 ขึ้นไป

หนวยเปนมิลลิเมตร
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโคงที่ดานเวา
ความกวาง
ความกวาง
ความกวาง
1 000 ขึ้นไป
630
250
ถึงนอยกวา
ถึงนอยกวา
630
1 000
5
4
3
8
6
5
12
10
8
20
16
12
20 ตอความยาว 16 ตอความยาว 12 ตอความยาว
10 000
10 000
10 000

หมายเหตุ สําหรั บเหล็ กแผ นหนาและเหล็กแผ นบางที่ มีความกว างนอยกว า 250 มิลลิเ มตร ให ใช
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโคงที่ดานเวาตามตารางที่ 6
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มอก. 1501-2552
ตารางที่ 6 ระยะเบี่ยงเบนของขอบโคงทีด่ านเวาของเหล็กแผนมวนขอบตัดและเหล็กแผนแถบ
(ขอ 4.3.2)

ความกวาง

หนวยเปนมิลลิเมตร
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโคงที่ดานเวาตอความยาว 2 000

นอยกวา 250

8

250 ขึ้นไป

5

ตารางที่ 7 ระยะเบีย่ งเบนของความราบของเหล็กแผนหนาและเหล็กแผนบางชั้นคุณภาพ S10C ถึง S25C
(ขอ 4.5.1)
หนวยเปนมิลลิเมตร
ความกวาง
นอยกวา
1 250

ความหนา

นอยกวา
1.60 ถึงนอยกวา
3.15 ถึงนอยกวา
4.00 ถึงนอยกวา

1.60
3.15
4.00
6.00

ถึงนอยกวา
ถึงนอยกวา
ถึงนอยกวา
ถึงนอยกวา
63.00 ถึง

10.00
25.00
40.00
63.00
100.00

6.00
10.00
25.00
40.00

18
16

ระยะเบี่ยงเบนของความราบ
ความกวาง ความกวาง ความกวาง ความกวาง
1 250
1 600
2 000 3 000 ขึ้นไป
ถึงนอยกวา ถึงนอยกวา ถึงนอยกวา
1 000
2 000
3 000
20
–
–
–
18
20
–
–
16
–
–
14
24
25
13
12
9
8
7

21
16
13
11
10

22
17
14
11
10

หมายเหตุ 1. ระยะเบี่ ย งเบนของความราบที่ กําหนดในตารางที่ 7 นี้ ใ ช กั บ ความยาวในระยะ 2 000 มิ ลลิ เมตร
สําหรับเหล็กแผนหนาและเหล็กแผนบางที่มีความยาวนอยกวา 2 000 มิลลิเมตร ใหใชความยาวเต็มแผน
2. กรณี เ หล็ ก แผ นหนาขอบรี ด เหล็ กแผ นบางขอบรี ด ที่ ไม ผ านกระบวนการรี ด เพื่ อลดริ้ ว ครากหรื อ
รีดปรับผิว (non skin pass or as-rolled steel) หรือเหล็กแผนหนา เหล็กแผนบาง ที่ไมผานการยืดแบน
(non stretcher-levelled steel plate or sheet ) ไมตองทดสอบระยะเบี่ยงเบนของความราบ
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มอก. 1501-2552
ตารางที่ 8 ระยะเบีย่ งเบนของความราบของเหล็กแผนหนาและเหล็กแผนบางชัน้ คุณภาพ S28C ถึง S58C
(ขอ 4.5.2)
หนวยเปนมิลลิเมตร

ความหนา

1.60
4.00
6.30
10.00
25.00

นอยกวา
1.60
ถึงนอยกวา
4.00
ถึงนอยกวา
6.30
ถึงนอยกวา 10.00
ถึงนอยกวา 25.00
ถึงนอยกวา 63.00
63.00 ถึง 130.00

ความกวาง
นอยกวา
1 250
27
24
21
18
15
12
12

ระยะเบี่ยงเบนของความราบ
ความกวาง ความกวาง ความกวาง ความกวาง ความกวาง
1 250
1 600
2 000
2 500 3 000 ขึ้นไป
ถึงนอยกวา ถึงนอยกวา ถึงนอยกวา ถึงนอยกวา
1 600
2 000
2 500
3 000
30
27
24
21
18
15
12

–
30
27
24
21
18
15

–
–
33
30
24
21
18

–
–
39
36
27
24
21

–
–
42
39
30
27
24

หมายเหตุ 1. ระยะเบี่ยงเบนของความราบที่กําหนดในตารางที่ 8 นี้ใชกับความยาวในระยะ 4 000 มิลลิเมตร สําหรับ
เหล็กแผนหนาและเหล็กแผนบางที่มีความยาวนอยกวา 4 000 มิลลิเมตร ใหใชความยาวเต็มแผน
2. กรณี เ หล็ ก แผ นหนาขอบรี ด เหล็ กแผ นบางขอบรี ด ที่ ไม ผ านกระบวนการรี ด เพื่ อลดริ้ ว ครากหรื อ
รีดปรับผิว (non skin pass or as-rolled steel) หรือเหล็กแผนหนา เหล็กแผนบาง ที่ไมผานการยืดแบน
(non stretcher-levelled steel plate or sheet ) ไมตองทดสอบระยะเบี่ยงเบนของความราบ

5. สวนประกอบทางเคมี
5.1 สวนประกอบทางเคมี
ส วนประกอบทางเคมี เ มื่ อวิ เคราะห จากขณะหล อวั ตถุ ดิ บ (cast analysis) ให เ ป นไปตามตารางที่ 9
เมือ่ วิเคราะหจากผลิตภัณฑ ยอมใหเปนไปตามเกณฑความคลาดเคลือ่ นในตารางที่ 10
การทดสอบใหใชวธิ ีวเิ คราะหทางเคมีทวั่ ไปหรือวิธีอนื่ ทีใ่ หผลเทียบเทา
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มอก. 1501-2552
ตารางที่ 9 สวนประกอบทางเคมีเมือ่ วิเคราะหจากขณะหลอวัตถุดิบ
(ขอ 2.1 และขอ 5.1)
หนวยเปนรอยละ
ชั้นคุณภาพ

คารบอน

ซิลิกอน

สวนประกอบทางเคมี
แมงกานีส

S10C
S12C
S15C
S17C
S20C
S22C
S25C
S28C
S30C
S33C
S35C
S38C
S40C
S43C
S45C
S48C
S50C
S53C
S55C
S58C
S09C K
S15C K
S20C K

0.08 ถึง 0.13
0.10 ถึง 0.15
0.13 ถึง 0.18
0.15 ถึง 0.20
0.18 ถึง 0.23
0.20 ถึง 0.25
0.22 ถึง 0.28
0.25 ถึง 0.31
0.27 ถึง 0.33
0.30 ถึง 0.36
0.32 ถึง 0.38
0.35 ถึง 0.41
0.37 ถึง 0.43
0.40 ถึง 0.46
0.42 ถึง 0.48
0.45 ถึง 0.51
0.47 ถึง 0.53
0.50 ถึง 0.56
0.52 ถึง 0.58
0.55 ถึง 0.61
0.07 ถึง 0.12
0.13 ถึง 0.18
0.18 ถึง 0.23

0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.10 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35
0.15 ถึง 0.35

0.30 ถึง 0.60
0.30 ถึง 0.60
0.30 ถึง 0.60
0.30 ถึง 0.60
0.30 ถึง 0.60
0.30 ถึง 0.60
0.30 ถึง 0.60
0.60 ถึง 0.90
0.60 ถึง 0.90
0.60 ถึง 0.90
0.60 ถึง 0.90
0.60 ถึง 0.90
0.60 ถึง 0.90
0.60 ถึง 0.90
0.60 ถึง 0.90
0.60 ถึง 0.90
0.60 ถึง 0.90
0.60 ถึง 0.90
0.60 ถึง 0.90
0.60 ถึง 0.90
0.30 ถึง 0.60
0.30 ถึง 0.60
0.30 ถึง 0.60

ฟอสฟอรัส
สูงสุด
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.025
0.025
0.025

กํามะถัน
สูงสุด
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.025
0.025
0.025

หมายเหตุ 1. สําหรับเหล็กแผนชั้นคุณภาพ S09C K S15C K และ S20C K ปริมาณของทองแดง นิกเกิล โครเมียม
และนิกเกิล+โครเมียม ตองไมเกินรอยละ 0.25 0.20 0.20 และ 0.40 ตามลําดับ
2. สําหรับเหล็กแผนชั้นคุณภาพอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1. ปริมาณของทองแดง นิกเกิล โครเมียม
และนิกเกิล  โครเมียม ตองไมเกินรอยละ 0.30 0.20 0.20 และ 0.45 ตามลําดับ
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ตารางที่ 10 เกณฑความคลาดเคลื่อนของสวนประกอบทางเคมีเมื่อวิเคราะหจากผลิตภัณฑ
(ขอ 5.1)
หนวยเปนรอยละ
สวนประกอบ
คารบอน

ซิลิคอน
แมงกานีส
ฟอสฟอรัส
กํามะถัน

เกณฑความคลาดเคลื่อน
กรณีสวนประกอบทางเคมีเปนคาสูงสุด
 0.03 (คารบอนไมเกิน 0.15)
 0.04 (คารบอนมากกวา 0.15 ถึง 0.40)
 0.05 (คารบอนมากกวา 0.40)
 0.05
 0.03 (แมงกานีสไมเกิน 0.60)
 0.04 (แมงกานีสมากกวา 0.60)
 0.01
 0.01

เกณฑความคลาดเคลื่อน
กรณีสวนประกอบทางเคมีเปนคาต่ําสุด
- 0.02 (คารบอนมีคาไมเกิน 0.15)
- 0.03 (คารบอนมากกวา 0.15)
- 0.03
- 0.03
-

6. คุณลักษณะที่ตองการ
6.1 ลักษณะทัว่ ไป
เหล็กแผนตองมีผวิ เรียบเกลีย้ ง สม่าํ เสมอ ปราศจากตําหนิทผี่ วิ และขอบ หรือสะเก็ดออกไซด ทีฝ่ ง ตัวในเนือ้ เหล็ก
(rolled–in scale) ที่เปนผลเสียตอการใชงาน และตองไมมีการแยกชั้น (lamination) ของเนื้อเหล็ก
กรณีมกี ารแตงตําหนิ (flaw dressing) ผิวของเหล็กแผนตรงตําหนินนั้ ตองเรียบและความหนาจะคลาดเคลือ่ น
ไดไมเกินเกณฑทกี่ ําหนดในตารางที่ 2
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ หรือวิธีอนื่ ทีใ่ หผลเทียบเทา
6.2 ลักษณะรูปรางมวนเหล็ก (เฉพาะเหล็กแผนมวน เหล็กแผนแถบ ที่หนาไมเกิน 6 มิลลิเมตร)
เหล็กแผนตองมีการจัดเรียงตัวของชั้นเหล็กในมวนที่เรียบรอย โดยจะตองมีการเบี่ยงเบนของรูปรางมวน
(telescopic shape) ไดไมเกิน 50 มิลลิเมตร สําหรับเหล็กแผนมวน และไมเกิน 25 มิลลิเมตร สําหรับ
เหล็กแผนแถบ
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.5

7. เครื่องหมายและฉลาก
7.1 ทีเ่ หล็กแผนมวนและเหล็กแผนแถบทุกมวน และทีเ่ หล็กแผนหนาและเหล็กแผนบางทุกมัด รวมทัง้ เหล็กแผนหนา
หรือเหล็กแผนบางทีม่ กี ารสงมอบเปนแผน (ไมรวมเปนมัด) ทุกแผน อยางนอยตองมีเลข อักษรหรือเครือ่ งหมาย
แจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็น ไดงาย ชัดเจน ไมลบเลือนและ/หรือหลุดลอกงาย
(1) ชนิด ลักษณะขอบ และชัน้ คุณภาพ
(2) เหล็กแผนกรณีที่รดี ปรับผิว (เฉพาะเหล็กแผนหนาหรือเหล็กแผนบาง)
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(3) ความหนา  ความกวาง  ความยาว เปน มิลลิเมตร  มิลลิเมตร  มิลลิเมตร (กรณีเหล็กแผนมวน
และเหล็กแผนแถบไมตอ งระบุความยาว)
(4) จํานวนแผนในมัด (กรณีเหล็กแผนหนาหรือเหล็กแผนบางที่เปนมัด) หรือมวลเปนกิโลกรัม (กรณี
เหล็กแผนมวนหรือเหล็กแผนแถบ หาคาโดยการชัง่ )
(5) หมายเลขการหลอมหรือรหัสรุน
(6) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
(7) ประเทศทีท่ ํา
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขา งตน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 มิติ
9.1.1 ความหนา
9.1.1.1 เครื่องมือ
เครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง 0.005 มิลลิเมตร
9.1.1.2 วิธีวดั
(1) เหล็กแผนมวนและเหล็กแผนแถบ
กรณีขอบรีด (เฉพาะเหล็กแผนมวน) ความกวางตั้งแต 50 มิลลิเมตรขึ้นไป วัดหางจากขอบ
เปนระยะไมนอยกวา 25 มิลลิเมตรจากขอบขางทั้งสอง ถาความกวางนอยกวา 50 มิลลิเมตร
วัดตรงแนวกึ่งกลาง โดยวัดอยางนอย 3 จุดของแตละขอบ
กรณีขอบตัด ความกวางตั้งแต 30 มิลลิเมตรขึน้ ไป วัดหางจากขอบเปนระยะไมนอยกวา 15
มิลลิเมตร จากขอบขางทั้งสอง ถาความกวางนอยกวา 30 มิลลิเมตร วัดตรงแนวกึ่งกลาง โดย
วัดอยางนอย 3 จุดของแตละขอบ
(2) เหล็กแผนหนาและเหล็กแผนบาง
กรณีขอบรีด วัดหางจากขอบเปนระยะไมนอยกวา 25 มิลลิเมตรจากขอบทุกดาน โดยวัด
อยางนอย 3 จุดของแตละขอบ
กรณีขอบตัด วัดหางจากขอบเปนระยะไมนอยกวา 15 มิลลิเมตรจากขอบทุกดาน โดยวัด
อยางนอย 3 จุดของแตละขอบ
9.1.1.3 การรายงานผล
รายงานผลเปนคาเฉลีย่
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9.1.2 ความกวาง
9.1.2.1 วัดความกวางดวยเครือ่ งวัดละเอียด 1 มิลลิเมตร ที่ตําแหนงหางจากปลายประมาณ 100 มิลลิเมตร
ทั้ง 2 ปลายสําหรับเหล็กแผนหนาและเหล็กแผนบาง และประมาณ 1 000 มิลลิเมตร ทั้ง 2 ปลาย
สําหรับเหล็กแผนมวนและเหล็กแผนแถบ แลวรายงานคาเฉลีย่
9.1.2.2 สําหรับเหล็กแผนขอบตัดซอย ใหใชเครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง 0.1 มิลลิเมตร
9.1.3 ความยาว
วัดความยาวดวยเครือ่ งวัดทีว่ ดั ไดละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร ทีต่ ําแหนงหางจากขอบประมาณ 100 มิลลิเมตร
ทั้ง 2 ขาง แลวรายงานคาเฉลี่ย
9.2 ระยะเบีย่ งเบนของขอบโคงทีด่ า นเวา
9.2.1 เหล็กแผนหนาขอบตัดและเหล็กแผนบางขอบตัด
วางตัวอยางบนพืน้ เรียบในแนวราบ ใชเครือ่ งวัดทีว่ ดั ไดละเอียดถึง 0.1 มิลลิเมตร วัดระยะเบีย่ งเบนสูงสุด
(a) ของขอบที่ดานเวา โดยใหมีความยาวเสนคอรดเทากับ 10 000 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 1
สําหรับเหล็กแผนหนาขอบตัดและเหล็กแผนบางขอบตั ดที่มีความยาวนอยกวา 10 000 มิลลิเมตร
ใหใชความยาวเต็มแผน
9.2.2 เหล็กแผนมวนขอบตัดและเหล็กแผนแถบ
ทดสอบเชนเดียวกับขอ 9.2.1 โดยใหมีความยาวเสนคอรดเทากับ 2 000 มิลลิเมตร

รูปที่ 1 การวัดระยะเบี่ยงเบนสูงสุดของขอบโคงทีด่ า นเวา
(ขอ 9.2.1)
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9.3 ความไมไดฉากของเหล็กแผนหนาขอบตัดและเหล็กแผนบางขอบตัด
วัดเสนทะแยงมุมทั้ง 2 เสนของแผนเหล็กตัวอยางดวยเครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 2
คาทีว่ ดั ได นํามาคํานวณหาคาความไมไดฉากจากสูตร
 X 2 - Y2 
A = 100 

 4LW 
เมื่อ A คือ ความไมไดฉากของเหล็กแผน หนวยเปนรอยละ
X คือ ความยาวของเสนทะแยงมุมเสนที่ 1 หนวยเปนมิลลิเมตร
Y คือ ความยาวของเสนทะแยงมุมเสนที่ 2 หนวยเปนมิลลิเมตร
L คือ ความยาวของแผนเหล็กตัวอยาง หนวยเปนมิลลิเมตร
W คือ ความกวางของเหล็กแผน หนวยเปนมิลลิเมตร

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 2 การวัดความไมไดฉาก
(ขอ 9.3)
9.4 ความราบของเหล็กแผนหนาและเหล็กแผนบาง
วางตัวอยางบนพืน้ เรียบในแนวราบ ใชเครือ่ งวัดที่วดั ไดละเอียดถึง 0.1 มิลลิเมตร วัดระยะหางระหวางผิวลาง
ของตัวอยางกับพืน้ ทีต่ าํ แหนงตางๆ อานคาสูงสุดใหละเอียดถึง 0.1 มิลลิเมตร เปนระยะเบีย่ งเบนของความราบ
9.5 ลักษณะรูปรางมวนเหล็ก
ใชเครือ่ งวัดทีล่ ะเอียดถึง 1 มิลลิเมตร วัดหาระยะหางระหวางขอบของชิน้ แผนเหล็กทีเ่ บีย่ งออกจากขอบของชัน้
แผนเหล็กทีเ่ ปนแนวปกติ (ทัง้ ทีเ่ วาเขาหรือนูนออก) โดยใหแนวระยะทีว่ ดั อยูใ นแนวขนานกับแนวแกนมวนเหล็ก
รายงานคาระยะเบีย่ งเบนทีม่ ากทีส่ ดุ
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 8.1)
ก.1 รุน ในทีน่ ี้ หมายถึง เหล็กแผนทีม่ ชี นิด ชัน้ คุณภาพและมิตเิ ดียวกัน ทําโดยกรรมวิธเี ดียวกัน ทีท่ าํ หรือสงมอบหรือ
ซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ําหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบ มิติ ระยะเบีย่ งเบนของขอบโคงทีด่ า นเวา ลักษณะทัว่ ไป
และลักษณะรูปรางมวนเหล็ก ของเหล็กแผนมวนและเหล็กแผนแถบ
ก.2.1.1 ชักตัวอยางเหล็กแผนมวนและเหล็กแผนแถบโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน ตามจํานวนที่กําหนดใน
ตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางทีไ่ มเปนไปตามขอ 4.2 ขอ 4.3 ขอ 6.1 และขอ 6.2 ในแตละรายการตองไมเกินเลข
จํานวนที่ยอมรับทีก่ ําหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือวาเหล็กแผนมวนและเหล็กแผนแถบรุนนัน้ เปน
ไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบมิติ ระยะเบีย่ งเบนของขอบโคงทีด่ านเวา ลักษณะทัว่ ไป
และลักษณะรูปรางมวนเหล็ก ของเหล็กแผนมวนและเหล็กแผนแถบ
(ขอ ก.2.1)
ขนาดรุน
มวน
ไมเกิน 100
100 ขึ้นไป

ขนาดตัวอยาง
มวน
3
13

เลขจํานวนที่ยอมรับ
0
1

หมายเหตุ การทดสอบมิติใหตัดตัวอยางยาว 2 เมตร หางจากตนมวน 1 000 มิลลิเมตร
กรณีเหล็กแผนมวนที่ไมผานกระบวนการตอเนื่องใดๆ (as rolled) อาจวัดมิติ
โดยตัดตัวอยางหางจากตนมวน 3 000 มิลลิเมตร

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบมิติ ระยะเบีย่ งเบนของขอบโคงทีด่ า นเวา ความไมไดฉาก
ความราบ และลักษณะทัว่ ไป ของเหล็กแผนหนาและเหล็กแผนบาง
ก.2.2.1 ชักตัวอยางเหล็กแผนหนาและเหล็กแผนบางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน ตามจํานวนที่กําหนดไวใน
ตารางที่ ก.2
ก.2.2.2 จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 4.2 ขอ 4.3 ขอ 4.4 ขอ 4.5 และขอ 6.1 ในแตละรายการ
ตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับที่กําหนดในตารางที่ ก.2 จึงจะถือวาเหล็กแผนหนาและเหล็กแผน
บางรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
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ตารางที่ ก.2 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบมิติ ระยะเบีย่ งเบนของขอบโคงทีด่ า นเวา ความไมไดฉาก
ความราบ และลักษณะทัว่ ไป ของเหล็กแผนหนาและเหล็กแผนบาง
(ขอ ก.2.2)
ขนาดรุน
แผน
ไมเกิน 100
101 ขึ้นไป

ขนาดตัวอยาง
แผน
3
13

เลขจํานวนที่ยอมรับ
0
1

ก.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบสวนประกอบทางเคมี
ก.2.3.1 ชักตัวอยางที่เปนไปตามเกณฑที่กําหนดในขอ ก.2.1.2 หรือขอ ก.2.2.2 แลว จํานวน 3 แผน
ก.2.3.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.1 จึงจะถือวาเหล็กแผนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางเหล็กแผนตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 และขอ ก.2.3.2 ทุกขอ จึงจะถือวาเหล็กแผน
รุน นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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