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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมกระเบือ้ งเซรามิกนี้ ไดประกาศใชครัง้ แรกเปน
1) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผาปูพนื้ มาตรฐานเลขที่ 37-2516 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับ
พิเศษ เลม 90 ตอนที่ 71 วันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2516 และไดแกไขปรับปรุงโดยยกเลิกมาตรฐานเดิม
และกําหนดมาตรฐานขึ้นใหม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1032 วันที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช
2529 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม 103 ตอนที่ 110 วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2529
2) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผาเคลือบบุผนังภายใน มาตรฐานเลขที่ มอก.613-2529 ใน
ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม 103 ตอนที่ 110 วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2529
3) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผาบุผนังภายนอก มาตรฐานเลขที่มอก.614-2529 ใน
ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม 103 ตอนที่ 110 วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2529
ต อ มาได พิ จ ารณาเห็ น สมควรแก ไ ขปรั บ ปรุ งมาตรฐานดั งกล า วให สอดคล อ งกั บ มาตรฐานระหว า งประเทศ
จึงยกเลิกมาตรฐานเดิมและกําหนดมาตรฐานนีข้ นึ้ ใหม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ กําหนดขึน้ โดยใชเอกสารตอไปนีเ้ ปนแนวทาง
ISO 13006-1998
Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking
มอก.2398
กระเบื้องเซรามิก
เลม 2–2553
วิธตี รวจสอบมิตแิ ละคุณภาพผิวหนา
เลม 3–2553
วิธหี าการดูดซึมน้าํ ความพรุนปรากฎ ความหนาแนนสัมพัทธปรากฎและ
ความหนาแนนรวม
เลม 4–2553
วิธหี ามอดุลสั แตกราวและความตานแรงกดแตก
เลม 6–2553
วิธีหาความทนการขัดถูลึก สําหรับกระเบื้องชนิดไมเคลือบ
เลม 7–2553
วิธีหาความทนการขัดถูผวิ หนา สําหรับกระเบือ้ งชนิดเคลือบ
เลม 11–2553 วิธีหาความทนการรานของกระเบือ้ งชนิดเคลือบ
เลม 13–2553 วิธหี าความทนสารเคมี
เลม 14–2553 วิธหี าความทนการเปรอะเปอ น

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมไดพจิ ารณามาตรฐานนีแ้ ลว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ 4391 ( พ.ศ. 2555 )
ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระเบือ้ งดินเผาปูพื้น
กระเบื้องดินเผาเคลือบบุผนังภายใน และกระเบื้องดินเผาบุผนังภายนอก
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมกระเบือ้ งเซรามิก
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผาปูพื้น มาตรฐานเลขที่
มอก.37-2529 กระเบื้องดินเผาเคลือบบุผนังภายใน มาตรฐานเลขที่ มอก.613-2529 และกระเบื้องดินเผาบุผนัง
ภายนอก มาตรฐานเลขที่ มอก.614-2529
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1032(พ.ศ.2529)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระเบื้องดินเผาปูพื้น ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2529 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 1034 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระเบื้องดินเผาเคลือบบุผนังภายใน ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2529
ประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม ฉบั บที่ 1035 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระเบื้องดินเผาบุผนังภายนอก
ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2529 และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก
มาตรฐานเลขที่ มอก.2508–2555 ขึ้นใหม ดังมีรายการละเอียดตอทายประกาศนี้
ทัง้ นี้ ใหมผี ลตัง้ แตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดใหผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมกระเบือ้ งเซรามิก ตองเปน
ไปตามมาตรฐานที่ มอก.2508–2555
ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555
หมอมราชวงศพงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กระเบื้องเซรามิก
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมกระเบือ้ งเซรามิกขึน้ รูปดวยวิธอี ดั รีดหรือวิธอี ดั แหง ชนิดเคลือบ
และชนิดไมเคลือบ ใชสําหรับปูพนื้ หรือบุผนัง
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีไ้ มครอบคลุม
1.2.1 กระเบื้องเซรามิก พื้นที่ไมเกิน 10 000 mm2 (ตารางมิลลิเมตร)
1.2.2 กระเบื้องเซรามิกขึน้ รูปดวยวิธีอดั แหง ไมเคลือบผิวและมีคาการดูดซึมน้ํามากกวารอยละ 10
1.2.3 กระเบือ้ งเซรามิกตกแตง

2. บทนิยาม
ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 กระเบือ้ งเซรามิก ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “กระเบื้อง” หมายถึง วัสดุแผนบางทําดวยดิน และ/หรือ
วัตถุดบิ อนินทรียอ ื่นๆ ใชสําหรับปูพนื้ หรือบุผนัง ขึน้ รูปดวยวิธีอดั รีด (extruding) หรือวิธีอดั แหง (pressing)
ที่ อุณหภู มิ หองแลว อบให แห ง อาจมีการเผาบิสกิต (biscuit) กอน แล วเผาด ว ยอุณ หภู มิ ที่ เหมาะสม
เพื่อใหไดสมบัติตามตองการ ไมติดไฟและทนตอแสง (unaffected by light) ผิวกระเบื้องมีทั้งชนิดเคลือบ
และชนิดไมเคลือบ
2.2 กระเบือ้ งเซรามิกตกแตง หมายถึง กระเบือ้ งสําหรับใชตกแตงใหสวยงาม ไดแก กระเบือ้ งดินเผาเคลือบผิวราน
กระเบือ้ งเทอราคอตตา กระเบื้องเผาตกแตง กระเบือ้ งเคลือบผลึก กระเบื้องเสริมประกอบ กระเบื้องตกแตง
ผิ วหน าด วยวั สดุอื่ น และกระเบื้ องเคลือบที่จงใจทําใหมีจุดสีหรือรูเข็มกระจายบนผิวเคลือบหรือมีเฉดสี
ไมสม่าํ เสมอในรุน เดียวกัน
2.2.1 กระเบือ้ งดินเผาเคลือบผิวราน หมายถึง กระเบือ้ งเซรามิกตกแตง ชนิดเคลือบ ทีผ่ ิวเคลือบมีลกั ษณะราน
ซึง่ เกิดขึน้ ระหวางกระบวนการผลิต ผิวเคลือบเปนมันวาว มีเฉดสีหลากหลายแตกตางกันไปในแตละแผน
เชน กระเบื้องทองถิ่นของจังหวัดลําปาง อางทอง นครปฐม ราชบุรี
2.2.2 กระเบื้องดินเผาเทอราคอตตา (terra cotta) หมายถึง กระเบื้องเซรามิกตกแตง ที่ผลิตจากดินแดงหรือ
ดินทีม่ เี หล็กออกไซดสงู มีทงั้ ขึน้ รูปดวยวิธอี ดั รีด วิธอี ดั แหง และขึน้ รูปดวยมือ การดูดซึมน้าํ สูง ไมเคลือบผิว
ในกรณีทเี่ คลือบผิวตองเปนเคลือบใสเทานัน้
2.2.3 กระเบื้องเผาตกแตง (decorative firing) หมายถึง กระเบื้องเซรามิกตกแตงที่นํามาตกแตงลวดลาย
บนผิวหนาเพิ่มเติม เชน ติดสติกเกอร พิมพลาย ทาสี โรยแกว แลวนําไปเผาที่อุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิ
ที่ใชผลิตกระเบื้อง อาจเผามากกวาหนึ่งครั้งก็ได อุณหภูมิที่ใชเผาและจํานวนครั้งในการเผาขึ้นอยูกับสี
ทีน่ ํามาตกแตง
–1–
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2.2.4 กระเบือ้ งเคลือบผลึก (crystal glaze) หมายถึง กระเบือ้ งเซรามิกตกแตงทีเ่ กิดปฏิกริ ยิ าการตกผลึกขึน้ บน
หรือในผิวเคลือบ
2.2.5 กระเบือ้ งเสริมประกอบ หมายถึง กระเบือ้ งเซรามิกตกแตงทีม่ รี ปู รางพิเศษหรือทําขึน้ เพือ่ ใชงานเฉพาะ เชน
จมูกบันได กาบกลวย เขามุม จบมุม จบขอบ บัวเชิงผนัง
2.2.6 กระเบือ้ งตกแตงผิวหนาดวยวัสดุอนื่ หมายถึง กระเบือ้ งเซรามิกตกแตงทีน่ ํามาตกแตงลวดลายบนผิวหนา
บางสวนหรือทั้งหมดดวยวัสดุอื่น เชน หินธรรมชาติ เรซิน โลหะ แตไมเผาซ้ํา
2.3 ผิ ว เคลื อบ (glazed surface) หมายถึ ง ผิ ว ของกระเบื้ องที่ มี สารเคลื อบคลุ มผิ ว หลั ง ผ านการเผา
แลวมีลักษณะคลายเนื้อแกว (vitrified covering) น้ําซึมผานไมได ผิวเคลือบมีลักษณะตางๆ เชน ทึบ มัน
ดาน
2.4 ผิวรองพื้น (engobed surface) หมายถึง ผิวของกระเบื้องที่เคลือบดวยสารรองพื้น มีดินเปนสวนผสมหลัก
หลั ง ผ านการเผาแล ว ผิ ว ด า น น้ํ า อาจซึ มผ านได กระเบื้ องที่ รองพื้ น ด ว ยผิ ว รองพื้ น เพี ย งอย างเดี ย ว
จัดเปนกระเบือ้ งชนิดไมเคลือบ
2.5 ผิวขัดมัน (polished surface) หมายถึง ผิวของกระเบื้องชนิดไมเคลือบ ทําใหเปนมันเงาโดยใชเครื่องขัดผิว
ในขัน้ ตอนสุดทายของกระบวนการผลิต
2.6 กระเบื้ องขึ้นรูปดวยวิธีอัดรีด (extruded tiles, สัญลักษณ A) หมายถึง กระเบื้ องขึ้นรูปในขณะเนื้อดิน
อยูใ นสถานะพลาสติก (plastic state) ในเครือ่ งอัดรีด ดินทีร่ ดี ออกมานําไปตัดเปนแผนตามขนาดทีก่ ําหนดไว
กระเบือ้ งขึน้ รูปดวยวิธอี ดั รีดจําแนกเปน “กระเบือ้ งควบคุมขนาด (precision)” หรือ “กระเบือ้ งทัว่ ไป (natural)”
โดยกระเบือ้ งควบคุมขนาดเปนกระเบือ้ งขึน้ รูปดวยวิธอี ดั รีดโดยเทคนิคเฉพาะทําใหมเี กณฑความคลาดเคลือ่ น
ของมิตินอ ยกวากระเบือ้ งทัว่ ไป
2.7 กระเบื้องขึ้นรูปดวยวิธีอัดแหง (dry-pressed tiles, สัญลักษณ B) หมายถึง กระเบื้องขึ้นรูปจากเนื้อดินผสม
ทีบ่ ดละเอียด แลวขึน้ รูปในแบบ (mould) โดยการอัดดวยความดันสูง
2.8 สเปเซอรลักส (spacer lugs) หมายถึง สวนที่ยื่นออกมาจากแนวขอบกระเบื้อง ซึ่งเมื่อนํากระเบื้องสองแผน
มาวางตอกันแลว สวนที่ยื่นออกมาจากขอบกระเบื้องแตละดานจะแยกกระเบื้องที่นํามาวางตอกันออกจาก
กันไมนอยกวาระยะความกวางของรอยตอทีก่ ําหนดไว (ดูรูปที่ 2)
2.9 การดูดซึมน้ํา (water absorption, สัญลักษณ E) หมายถึง สัดสวนโดยมวลของน้ําตอมวลแหงของกระเบื้อง
คิดเปนรอยละ
2.10 รายละเอียดขนาด (description of size) ใหดูรูปที่ 1 และรูปที่ 2 สําหรับกระเบื้องที่เปนแผนสี่เหลี่ยม
มุมฉากเทานัน้ กระเบื้องทีไ่ มเปนสีเ่ หลี่ยมมุมฉากใหขนาดเทากับสี่เหลีย่ มมุมฉากที่กระเบือ้ งนั้นบรรจุลงพอดี
2.10.1 ขนาดระบุ (nominal size) หมายถึง ขนาดเพือ่ ใชอธิบายผลิตภัณฑ
2.10.2 ขนาดใช งาน (work size, สัญลั กษณ W) หมายถึง ขนาดกระเบื้ องที่ กําหนดไว สําหรับการผลิ ต
เพื่อใหขนาดจริงอยูในชวงคาคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ขนาดใชงานกําหนดดวยความกวาง ความยาว
และความหนา
2.10.3 ขนาดจริง (actual size) หมายถึง ขนาดที่ไดจากการวัดผิวหนาของกระเบื้อง
2.10.4 ขนาดประสาน (coordinating size, สัญลักษณ C) หมายถึง ขนาดใชงานรวมความกวางของรอยตอ
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2.10.5 ขนาดพิกดั (modular size) หมายถึง ขนาดกระเบือ้ งทีเ่ ปนไปตามคาหนวยพิกัดมูลฐาน พ 2พ 3พ และ
5พ รวมทั้งหนวยพิกัดคูณหรือหนวยอนุพิกัด เมื่อ 1พ เทากับ 100 mm (มิลลิเมตร)
2.10.6 ขนาดที่ไมใชพิกัด (non-modular size) หมายถึง ขนาดของกระเบื้องที่ไมเปนไปตามคาหนวยพิกัด
มูลฐาน พ
2.10.7 เกณฑความคลาดเคลื่อน (tolerance) หมายถึง ความแตกตางระหวางคาขีดจํากัด (permissible limit)
ของขนาดกระเบื้อง

ขนาดประสาน (C) = ขนาดใชงาน (W) + รอยตอ (J)
ขนาดใชงาน (W) = ความกวาง (w) ความยาว (l) และความหนา (t)
รูปที่ 1 ขนาดกระเบือ้ ง
(ขอ 2.10)

ขนาดประสาน (C)
ขนาดใชงาน (W)

= ขนาดใชงาน (W) + รอยตอ (J)
= ความกวาง (w) ความยาว (l) และความหนา (t)

รูปที่ 2 ขนาดกระเบือ้ งมีสเปเซอรลักส
(ขอ 2.8 และขอ 2.10)
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3. ประเภท กลุม ชนิด แบบ และชั้นคุณภาพ
3.1 ประเภท กลุมและกลุม ยอย
กระเบื้องแบงเปน ประเภท กลุมและกลุมยอย ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประเภท กลุม และกลุม ยอยของกระเบือ้ ง
(ขอ 3.1)
ประเภท

กลุม
ดูดซึมน้ําต่ํา (I), E  3 %

ขึ้นรูปดวยวิธีอัดรีด (A)

ดูดซึมน้ําปานกลาง (II),
3 %  E  10 %
ดูดซึมน้ําสูง (III), E  10 %
ดูดซึมน้ําต่ํา (I), E  3 %

ขึ้นรูปดวยวิธีอัดแหง (B)

ดูดซึมน้ําปานกลาง (II),
3 %  E  10 %
ดูดซึมน้ําสูง (III), E  10 %
(เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)

3.2 ชนิด
กระเบื้องแบงตามการเคลือบเปน 2 ชนิด คือ
3.2.1 ชนิดเคลือบ
4.2.2 ชนิดไมเคลือบ
3.3 แบบ
กระเบื้องแบงตามการใชงานเปน 4 แบบ คือ
3.3.1 แบบปูพนื้ ภายใน
3.3.2 แบบปูพนื้ ภายนอก
3.3.3 แบบบุผนังภายใน
3.3.4 แบบบุผนังภายนอก
3.4 ชัน้ คุณภาพ
กระเบือ้ งแบงตามคุณภาพผิวหนาเปน 3 ชัน้ คุณภาพ คือ
3.5.1 ชัน้ คุณภาพ 1
3.5.2 ชัน้ คุณภาพ 2
3.5.3 ชัน้ คุณภาพ 3
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กลุมยอย
a-1
a-2
b-1
b-2
a
b
a
b

สัญลักษณ
AI
AIIa-1
AIIa-2
AIIb-1
AIIb-2
AIII
BIa
BIb
BIIa
BIIb

-
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4. มิติและเกณฑความคลาดเคลื่อน
4.1 มิติและเกณฑคลาดเคลื่อน ใหเปนไปตามตารางที่ 2 ถึง ตารางที่ 12

5. คุณลักษณะที่ตองการ
5.1 คุณภาพผิวหนา
5.1.1 ชัน้ คุณภาพ 1
เมื่ อทดสอบตาม มอก.2398 เลม 2 แล ว ต องไมเ ห็น รอยร าว ราน จุ ด ด าง ผิ วไม เรีย บ รูเ ข็ ม
การเกิดผลึกเคลือบ จุดตําหนิ ตําหนิใตเคลือบ ตําหนิการตกแตง รอยบิ่น เคลือบพอง ขอบไมเรียบ
และรอยตะเข็บ
5.1.2 ชัน้ คุณภาพ 2
เมื่อทดสอบตาม มอก.2398 เลม 2 โดยมองในแนวตั้งฉากหางจากกระเบื้องเปนระยะ 3 m (เมตร)
แลวตองไมเห็น รอยราว ราน จุดดาง ผิวไมเรียบ รูเข็ม การเกิดผลึกเคลือบ จุดตําหนิ ตําหนิใตเคลือบ
ตําหนิการตกแตง รอยบิ่น เคลือบพอง ขอบไมเรียบ และรอยตะเข็บ
5.1.3 ชัน้ คุณภาพ 3
ตองเปนไปตามขอ 5.1.2 โดยมี
(1) รอยบิ่น พื้นที่ไมเกิน 25 mm2 ตอจุด ไมเกิน 2 จุด พื้นที่รวมกันไดไมเกิน 50 mm2
(2) ราน ไมเกิน 2 เสน ความยาวรวมกันไดไมเกิน 25 mm
(3) จุดดาง ไมเกิน 2 จุด พื้นที่รวมกันไดไมเกิน 50 mm2
5.2 สมบัตทิ างฟสกิ สและสมบัตทิ างเคมี
ใหเปนไปตามตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 12
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ตารางที่ 2 มิติ สมบัติทางฟสิกสและสมบัตทิ างเคมี ของกระเบือ้ ง AI
(ขอ 4.1 และขอ 5.2)
มิติ
ความกวางและความยาว
ผูทําเปนผูกําหนดขนาดใชงาน ดังตอไปนี้
1) สําหรับกระเบื้องพิกัด ใหความกวางของรอยตอ
อยูระหวาง 3 mm ถึง 11 mm
2) สําหรับกระเบื้องที่ไมใชพิกัด ความแตกตางของขนาดใชงานและขนาดระบุ
ตองไมเกิน 3mm
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดเฉลี่ยของกระเบื้องจํานวน 10 แผน (20 หรือ 40 ดาน)
ความหนา
1) ผูทําเปนผูกําหนดความหนา
2) ความเบี่ยงเบนของความหนาเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน
เปนรอยละของความหนาของขนาดใชงาน
ความตรงของขอบ1)
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความตรง เปนรอยละของขนาดใชงาน

กระเบื้องควบคุมขนาด

กระเบื้องทั่วไป

 1.0

 2.0

แตไมเกิน  2 mm
 1.0

แตไมเกิน  4 mm
 1.5

 10

 10

 0.5

 0.6

 1.0

 1.0

 0.5

 1.5

 0.5

 1.5

 0.8

 1.5

พรีซิชัน
คาเฉลี่ย  3.0
แตละแผนไมเกิน 3.3

เนเจอรัล
คาเฉลี่ย  3.0
แตละแผนไมเกิน 3.3

ไมนอยกวา 1 100
ไมนอยกวา 600

ไมนอยกวา 1 100
ไมนอยกวา 600

1)

ความไดฉาก
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความไดฉาก เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความราบของผิว
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความราบ เปนรอยละ
1) ความโคงตรงกลางตามแนวเสนทแยงมุม
2) ความโคงที่ขอบ
3) ความบิดเบี้ยวตามแนวเสนทแยงมุม
สมบัติทางฟสิกส
การดูดซึมน้ํา เปนรอยละโดยมวล5)
ความตานแรงกดแตก เปนนิวตัน
1) ความหนา  7.5 mm
2) ความหนา  7.5 mm
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ตารางที่ 2 มิติ สมบัตทิ างฟสิกสและสมบัติทางเคมี ของกระเบือ้ ง AI (ตอ)
สมบัติทางฟสิกส
โมดุลัสแตกราว เปนนิวตันตอตารางเมตร
(ไมสามารถใชกับกระเบื้องที่มีคาความตานแรงกดแตก  3 000 N)
ความทนการขัดถู
1) ความทนการขัดถูลึกของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดไมเคลือบ :
ปริมาตรที่หลุดออกมา เปนลูกบาศกมิลลิเมตร
2) ความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ2)
ความทนการราน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)3)
สมบัติทางเคมี
ความทนการเปรอะเปอน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)
ความทนสารเคมี
ความทนกรดและดางความเขมขนต่ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
4)

2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ
ความทนสารทําความสะอาดในบานและเกลือบําบัดสระวายน้ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
4)

2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ

หมายเหตุ

1)
2)
3)
4)

กระเบื้องควบคุมขนาด
คาเฉลี่ยไมนอยกวา 23
แตละแผนไมนอยกวา 18

กระเบื้องทั่วไป
คาเฉลี่ยไมนอยกวา 23
แตละแผนไมนอยกวา 18

ไมเกิน 275

ไมเกิน 275

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ
ตองไมราน
กระเบื้องควบคุมขนาด
ไมนอยกวาระดับ 3

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ
ตองไมราน
กระเบื้องทั่วไป
ไมนอยกวาระดับ 3

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ

ไมนอยกวาระดับ GB
ไมนอยกวาระดับ UB

ไมนอยกวาระดับ GB
ไมนอยกวาระดับ UB

ไมตองทดสอบกระเบื้องที่มีรูปรางโคง
ระดับของความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบใหเปนไป ตาม มอก.2398 เลม 7
วิธีที่ใชในการตกแตงกระเบื้ องบางชนิดอาจทําใหเกิดการรานได ดังนั้นผูทําตองระบุวาไมสามารถใช
มอก.2398 เลม 11 ในการทดสอบการรานในกรณีใดบาง
หากเกิดความแตกตางของเฉดสีเพียงเล็กนอยจะไมพิจารณาวาเปนผลเนื่องจากการกัดกรอนของสารเคมี
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ตารางที่ 3 มิติ สมบัตทิ างฟสกิ สและสมบัติทางเคมี ของกระเบือ้ ง AIIa-1
(ขอ 4.1 และขอ 5.2)
มิติ
ความกวางและความยาว
ผูทําเปนผูกําหนดขนาดใชงาน ดังตอไปนี้
1) สําหรับกระเบื้องพิกัด ใหความกวางของรอยตอ
อยูระหวาง 3 mm ถึง 11 mm
2) สําหรับกระเบื้องที่ไมใชพิกัด ความแตกตางของขนาดใชงานและขนาดระบุ
ตองไมเกิน 3 mm
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดเฉลี่ยของกระเบื้องจํานวน 10 แผน (20 หรือ 40 ดาน)
ความหนา
1) ผูทําเปนผูกําหนดความหนา
2) ความเบี่ยงเบนของความหนาเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน
เปนรอยละของความหนาของขนาดใชงาน
ความตรงของขอบ1)
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความตรง เปนรอยละของขนาดใชงาน

กระเบื้องควบคุมขนาด

กระเบื้องทั่วไป

 1.25

 2.0

แตไมเกิน  2 mm
 1.0

แตไมเกิน  4 mm
 1.5

 10



10

 0.5

 0.6

 1.0

 1.0

 0.5

 1.5

 0.5

 1.5

 0.8

 1.5

1)

ความไดฉาก
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความไดฉาก เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความราบของผิว
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความราบ เปนรอยละ
1) ความโคงตรงกลางตามแนวเสนทแยงมุม
2) ความโคงที่ขอบ
3) ความบิดเบี้ยวตามแนวเสนทแยงมุม
สมบัติทางฟสิกส

กระเบื้องควบคุมขนาด
กระเบื้องทั่วไป
คาเฉลี่ย 3.0  E  6.0 คาเฉลี่ย 3.0  E  6.0
แตละแผนไมเกิน 6.5
แตละแผนไมเกิน 6.5

การดูดซึมน้ํา เปนรอยละโดยมวล
ความตานแรงกดแตก เปนนิวตัน
1) ความหนา  7.5 mm
2) ความหนา  7.5 mm

ไมนอยกวา 950
ไมนอยกวา 600
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ไมนอยกวา 950
ไมนอยกวา 600

มอก. 2508–2555
ตารางที่ 3 มิติ สมบัตทิ างฟสิกสและสมบัติทางเคมี ของกระเบือ้ ง AIIa-1 (ตอ)
สมบัติทางฟสิกส
โมดุลัสแตกราว เปนนิวตันตอตารางมิลลิเมตร
(ไมสามารถใชกับกระเบื้องที่มีคาความตานแรงกดแตก  3 000 N)
ความทนการขัดถู
1) ความทนการขัดถูลึกของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดไมเคลือบ :
ปริมาตรที่หลุดออกมา เปนลูกบาศกมิลลิเมตร
2) ความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ2)
ความทนการราน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)3)
สมบัติทางเคมี
ความทนการเปรอะเปอน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)
ความทนสารเคมี
ความทนกรดและดางความเขมขนต่ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
4)

2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ
ความทนสารทําความสะอาดในบานและเกลือบําบัดสระวายน้ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ4)

หมายเหตุ

1)
2)
3)
4)

กระเบื้องควบคุมขนาด
คาเฉลี่ยไมนอยกวา 20
แตละแผนไมนอยกวา 18

กระเบื้องทั่วไป
คาเฉลี่ยไมนอยกวา 20
แตละแผนไมนอยกวา 18

ไมเกิน 393

ไมเกิน 393

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ
ตองไมราน
กระเบื้องควบคุมขนาด
ไมนอยกวาระดับ 3

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ
ตองไมราน
กระเบื้องทั่วไป
ไมนอยกวาระดับ 3

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ

ไมนอยกวาระดับ GB
ไมนอยกวาระดับ UB

ไมนอยกวาระดับ GB
ไมนอยกวาระดับ UB

ไมตองทดสอบกระเบื้องที่มีรูปรางโคง
ระดับของความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้นชนิดเคลือบใหเปนไปตาม มอก.2398 เลม 7
วิธีที่ใชในการตกแตงกระเบื้ องบางชนิดอาจทําใหเกิดการรานได ดังนั้นผูทําตองระบุวาไมสามารถใช
มอก.2398 เลม 11 ในการทดสอบการรานในกรณีใดบาง
หากเกิดความแตกตางของเฉดสีเพียงเล็กนอยจะไมพิจารณาวาเปนผลเนื่องจากการกัดกรอนของสารเคมี
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มอก. 2508–2555
ตารางที่ 4 มิติ สมบัตทิ างฟสิกสและสมบัติทางเคมี ของกระเบือ้ ง AIIa-2
(ขอ 4.1 และขอ 5.2)
มิติ
ความกวางและความยาว
ผูทําเปนผูกําหนดขนาดใชงาน ดังตอไปนี้
1) สําหรับกระเบื้องพิกัด ใหความกวางของรอยตอ
อยูระหวาง 3 mm ถึง 11 mm
2) สําหรับกระเบื้องที่ไมใชพิกัด ความแตกตางของขนาดใชงานและขนาดระบุ
ตองไมเกิน 3 mm
ความเบี่ยงเบน ของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดเฉลี่ยของกระเบื้อง จํานวน 10 แผน (20 หรือ 40 ดาน)
ความหนา
1) ผูทําเปนผูกําหนดความหนา
2) ความเบี่ยงเบนของความหนาเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน
เปนรอยละความหนาของขนาดใชงาน
ความตรงของขอบ1)
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความตรง เปนรอยละของขนาดใชงาน

กระเบื้องควบคุมขนาด

กระเบื้องทั่วไป

 1.5

 2.0

แตไมเกิน  2 mm
 1.5

แตไมเกิน  4 mm
 1.5

 10



10

 1.0

 1.0

 1.0

 1.0

 1.0

 1.5

 1.0

 1.5

 1.5

 1.5

1)

ความไดฉาก
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความไดฉาก เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความราบของผิว
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความราบ เปนรอยละ
1) ความโคงตรงกลางตามแนวเสนทแยงมุม
2) ความโคงที่ขอบ
3) ความบิดเบี้ยวตามแนวเสนทแยงมุม
สมบัติทางฟสิกส

กระเบื้องควบคุมขนาด
กระเบื้องทั่วไป
คาเฉลี่ย 3.0  E  6.0 คาเฉลี่ย 3.0  E  6.0
แตละแผนไมเกิน 6.5
แตละแผนไมเกิน 6.5

การดูดซึมน้ํา เปนรอยละโดยมวล
ความตานแรงกดแตก เปนนิวตัน
1) ความหนา  7.5 mm
2) ความหนา  7.5 mm

ไมนอยกวา 800
ไมนอยกวา 600
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ไมนอยกวา 800
ไมนอยกวา 600

มอก. 2508–2555
ตารางที่ 4 มิติ สมบัตทิ างฟสิกสและสมบัติทางเคมี ของกระเบือ้ ง AIIa-2 (ตอ)
สมบัติทางฟสิกส
โมดุลัสแตกราว เปนนิวตันตอตารางมิลลิเมตร
(ไมสามารถใชกับกระเบื้องที่มีคาความตานแรงกดแตก  3 000 N)
ความทนการขัดถู
1) ความทนการขัดถูลึกของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดไมเคลือบ :
ปริมาตรที่หลุดออกมา เปนลูกบาศกมิลลิเมตร

กระเบื้องควบคุมขนาด
คาเฉลี่ยไมนอยกวา 13
แตละแผนไมนอยกวา 11

กระเบื้องทั่วไป
คาเฉลี่ยไมนอยกวา 13
แตละแผนไมนอยกวา 11

ไมเกิน 541

ไมเกิน 541

2) ความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ2)

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ
ตองไมราน
กระเบื้องควบคุมขนาด
ไมนอยกวาระดับ 3

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ
ตองไมราน
กระเบื้องทั่วไป
ไมนอยกวาระดับ 3

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ

ไมนอยกวาระดับ GB
ไมนอยกวาระดับ UB

ไมนอยกวาระดับ GB
ไมนอยกวาระดับ UB

ความทนการราน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)3)
สมบัติทางเคมี
ความทนการเปรอะเปอน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)
ความทนสารเคมี
ความทนกรดและดางความเขมขนต่ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
4)

2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ
ความทนสารทําความสะอาดในบานและเกลือบําบัดสระวายน้ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
4)

2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ

หมายเหตุ

1)
2)
3)
4)

ไมตองทดสอบกระเบื้องที่มีรูปรางโคง
ระดับของความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ ใหเปนไปตาม มอก.2398 เลม 7
วิธีที่ใชในการตกแตงกระเบื้ องบางชนิดอาจทําใหเกิดการรานได ดังนั้นผูทําตองระบุวาไมสามารถใช
มอก.2398 เลม 11 ในการทดสอบการรานในกรณีใดบาง
หากเกิดความแตกตางของเฉดสีเพียงเล็กนอยจะไมพิจารณาวาเปนผลเนื่องจากการกัดกรอนของสารเคมี
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มอก. 2508–2555
ตารางที่ 5 มิติ สมบัตทิ างฟสกิ สและสมบัตทิ างเคมี ของกระเบือ้ ง AIIb-1
(ขอ 4.1 และขอ 5.2)
มิติ
ความกวางและความยาว
ผูทําเปนผูกําหนดขนาดใชงาน ดังตอไปนี้
1) สําหรับกระเบื้องพิกัด ใหความกวางของรอยตอ
อยูระหวาง 3 mm ถึง 11 mm
2) สําหรับกระเบื้องที่ไมใชพิกัด ความแตกตางของขนาดใชงานและขนาดระบุ
ตองไมเกิน  3 mm
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดเฉลี่ยของกระเบื้อง จํานวน 10 แผน (20 หรือ 40 ดาน)
ความหนา
1) ผูทําเปนผูกําหนดความหนา
2) ความเบี่ยงเบนของความหนาเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน
เปนรอยละของความหนาของขนาดใชงาน
ความตรงของขอบ1)
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความตรง เปนรอยละของขนาดใชงาน

กระเบื้องควบคุมขนาด

กระเบื้องทั่วไป

 2.0

 2.0

แตไมเกิน  2 mm
 1.5

แตไมเกิน  4 mm
 1.5

 10



 1.0

 1.0

 1.0

 1.0

 1.0

 1.5

 1.0

 1.5

 1.5

 1.5

1)

ความไดฉาก
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความไดฉาก เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความราบของผิว
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความราบเปนรอยละ
1) ความโคงตรงกลางตามแนวเสนทแยงมุม
2) ความโคงที่ขอบ
3) ความบิดเบี้ยวตามแนวเสนทแยงมุม
สมบัติทางฟสิกส
การดูดซึมน้ํา เปนรอยละโดยมวล
ความตานแรงกดแตก เปนนิวตัน
โมดุลัสแตกราว เปนนิวตันตอตารางมิลลิเมตร
(ไมสามารถใชไดกับกระเบื้องที่มีคาความตานแรงกดแตก  3 000 N)
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กระเบื้องควบคุมขนาด
กระเบื้องทั่วไป
คาเฉลี่ย 6  E  10
คาเฉลี่ย 6  E  10
แตละแผนไมเกิน 11
แตละแผนไมเกิน 11
ไมนอยกวา 900
ไมนอยกวา 900
คาเฉลี่ยไมนอยกวา 17.5 คาเฉลี่ยไมนอยกวา 17.5
แตละแผนไมนอยกวา 15 แตละแผนไมนอยกวา 15

มอก. 2508–2555
ตารางที่ 5 มิติ สมบัตทิ างฟสกิ สและสมบัติทางเคมี ของกระเบือ้ ง AIIb-1 (ตอ)
สมบัติทางฟสิกส
ความทนการขัดถู
1) ความทนการขัดถูลึกของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดไมเคลือบ :
ปริมาตรที่หลุดออกมา เปนลูกบาศกมิลลิเมตร
2) ความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ2)
ความทนการราน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)3)
สมบัติทางเคมี
ความทนการเปรอะเปอน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)
ความทนสารเคมี
ความทนกรดและดางความเขมขนต่ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
4)

2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ
ความทนสารทําความสะอาดในบานและเกลือบําบัดสระวายน้ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
4)

2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ

หมายเหตุ

1)
2)
3)
4)

กระเบื้องควบคุมขนาด

กระเบื้องทั่วไป

ไมเกิน 649

ไมเกิน 649

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ
ตองไมราน
กระเบื้องควบคุมขนาด
ไมนอยกวาระดับ 3

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ
ตองไมราน
กระเบื้องทั่วไป
ไมนอยกวาระดับ 3

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ

ไมนอยกวาระดับ GB
ไมนอยกวาระดับ UB

ไมนอยกวาระดับ GB
ไมนอยกวาระดับ UB

ไมตองทดสอบกระเบื้องที่มีรูปรางโคง
ระดับของความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบใหเปนไปตาม มอก.2398 เลม 7
วิธีที่ใชในการตกแตงกระเบื้ องบางชนิดอาจทําใหเกิดการรานได ดังนั้นผูทําตองระบุวาไมสามารถใช
มอก.2398 เลม 11 ในการทดสอบการรานในกรณีใดบาง
หากเกิดความแตกตางของเฉดสีเพียงเล็กนอยจะไมพิจารณาวาเปนผลเนื่องจากการกัดกรอนของสารเคมี
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มอก. 2508–2555
ตารางที่ 6 มิติ สมบัตทิ างฟสกิ สและสมบัตทิ างเคมี ของกระเบือ้ ง AIIb-2
(ขอ 4.1 และขอ 5.2)
มิติ
ความกวางและความยาว
ผูทําเปนผูกําหนดขนาดใชงาน ดังตอไปนี้
1) สําหรับกระเบื้องพิกัด ใหความกวางของรอยตอ
อยูระหวาง 3 mm ถึง 11 mm
2) สําหรับกระเบื้องที่ไมใชพิกัด ความแตกตางของขนาดใชงานและขนาดระบุ
ตองไมเกิน  3 mm
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละ ของขนาดใชงาน
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดเฉลี่ยของกระเบื้อง จํานวน 10 แผน (20 หรือ 40 ดาน)
ความหนา
1) ผูทําเปนผูกําหนดความหนา
2) ความเบี่ยงเบนของความหนาเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน
เปนรอยละของความหนาของขนาดใชงาน
ความตรงของขอบ1)
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความตรง เปนรอยละของขนาดใชงาน

กระเบื้องควบคุมขนาด

กระเบื้องทั่วไป

 2.0

 2.0

แตไมเกิน  2 mm
 1.5

แตไมเกิน  4 mm
 1.5

 10



10

 1.0

 1.0

 1.0

 1.0

 1.0

 1.5

 1.0

 1.5

 1.5

 1.5

กระเบื้องควบคุมขนาด
คาเฉลี่ย 6  E  10
แตละแผนไมเกิน 11
ไมนอยกวา 750
คาเฉลี่ยไมนอยกวา 9
แตละแผนไมนอยกวา 8

กระเบื้องทั่วไป
คาเฉลี่ย 6  E  10
แตละแผนไมเกิน 11
ไมนอยกวา 750
คาเฉลี่ยไมนอยกวา 9
แตละแผนไมนอยกวา 8

1)

ความไดฉาก
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความไดฉาก เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความราบของผิว
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความราบ เปนรอยละ
1) ความโคงตรงกลางตามแนวเสนทแยงมุม
2) ความโคงที่ขอบ
3) ความบิดเบี้ยวตามแนวเสนทแยงมุม
สมบัติทางฟสิกส
การดูดซึมน้ํา เปนรอยละโดยมวล
ความตานแรงกดแตก เปนนิวตัน
โมดุลัสแตกราว เปนนิวตันตอตารางมิลลิเมตร
(ไมสามารถใชกับกระเบื้องมีคาความตานแรงกดแตก  3 000 N)
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มอก. 2508–2555
ตารางที่ 6 มิติ สมบัตทิ างฟสกิ สและสมบัติทางเคมี ของกระเบือ้ ง AIIb-2 (ตอ)
สมบัติทางฟสิกส
ความทนการขัดถู
1) ความทนการขัดถูลึกของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดไมเคลือบ :
ปริมาตรที่หลุดออกมา เปนลูกบาศกมิลลิเมตร
2) ความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ2)
ความทนการราน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)3)
สมบัติทางเคมี
ความทนการเปรอะเปอน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)
ความทนสารเคมี
ความทนกรดและดางความเขมขนต่ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ4)
ความทนสารทําความสะอาดในบานและเกลือบําบัดสระวายน้ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
4)

2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ

หมายเหตุ

1)
2)
3)
4)

กระเบื้องควบคุมขนาด

กระเบื้องทั่วไป

ไมเกิน 1 062

ไมเกิน 1 062

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ
ตองไมราน
กระเบื้องควบคุมขนาด
ไมนอยกวาระดับ 3

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ
ตองไมราน
กระเบื้องทั่วไป
ไมนอยกวาระดับ 3

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ

ไมนอยกวาระดับ GB
ไมนอยกวาระดับ UB

ไมนอยกวาระดับ GB
ไมนอยกวาระดับ UB

ไมตองทดสอบกระเบื้องที่มีรูปรางโคง
ระดับของความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ ใหเปนไปตาม มอก.2398 เลม 7
วิธีที่ใชในการตกแตงกระเบื้ องบางชนิดอาจทําใหเกิดการรานได ดังนั้นผูทําตองระบุวาไมสามารถใช
มอก.2398 เลม 11 ในการทดสอบการรานในกรณีใดบาง
หากเกิดความแตกตางของเฉดสีเพียงเล็กนอยจะไมพิจารณาวาเปนผลเนื่องจากการกัดกรอนของสารเคมี
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มอก. 2508–2555
ตารางที่ 7 มิติ สมบัตทิ างฟสกิ สและสมบัติทางเคมี ของกระเบือ้ ง AIII
(ขอ 4.1 และขอ 5.2)
มิติ
ความกวางและความยาว
ผูทําเปนผูกําหนดขนาดใชงาน ดังตอไปนี้
1) สําหรับกระเบื้องพิกัด ใหความกวางของรอยตอ
อยูระหวาง 3 mm ถึง 11 mm
2) สําหรับกระเบื้องที่ไมใชพิกัด ความแตกตางของขนาดใชงานและขนาดระบุ
ตองไมเกิน  3 mm
คาความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดเฉลี่ยของกระเบื้อง จํานวน 10 แผน (20 หรือ 40 ดาน)
ความหนา
1) ผูทําเปนผูกําหนดความหนา
2) ความเบี่ยงเบนของความหนาเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน
เปนรอยละของความหนาของขนาดใชงาน
ความตรงของขอบ1)
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความตรง เปนรอยละของขนาดใชงาน

กระเบื้องควบคุมขนาด

กระเบื้องทั่วไป

 2.0

 2.0

แตไมเกิน  2 mm
 1.5

แตไมเกิน  4 mm
 1.5

 10



10

 1.0

 1.0

 1.0

 1.0

 1.0

 1.5

 1.0

 1.5

 1.5

 1.5

กระเบื้องควบคุมขนาด
E  10
ไมนอยกวา 600
คาเฉลี่ยไมนอยกวา 8
แตละแผนไมนอยกวา 7

กระเบื้องทั่วไป
E  10
ไมนอยกวา 600
คาเฉลี่ยไมนอยกวา 8
แตละแผนไมนอยกวา 7

1)

ความไดฉาก
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความไดฉาก เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความราบของผิว
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความราบเปนรอยละ
1) ความโคงตรงกลางตามแนวเสนทแยงมุม
2) ความโคงที่ขอบ
3) ความบิดเบี้ยวตามแนวเสนทแยงมุม
สมบัติทางฟสิกส
การดูดซึมน้ํา เปนรอยละโดยมวล
ความตานแรงกดแตก เปนนิวตัน
โมดุลัสแตกราว เปนนิวตันตอตารางมิลลิเมตร
(ไมสามารถใชกับกระเบื้องที่มีคาความตานแรงกดแตก  3 000 N)

–16–

มอก. 2508–2555
ตารางที่ 7 มิติ สมบัติทางฟสิกสและสมบัตทิ างเคมี ของกระเบือ้ ง AIII (ตอ)
สมบัติทางฟสิกส
ความทนการขัดถู
1) ความทนการขัดถูลึกของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดไมเคลือบ :
ปริมาตรที่หลุดออกมา เปนลูกบาศกมิลลิเมตร
2) ความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ2)
ความทนการราน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)3)
สมบัติทางเคมี
ความทนการเปรอะเปอน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)
ความทนสารเคมี
ความทนกรดและดางความเขมขนต่ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ4)
ความทนสารทําความสะอาดในบานและเกลือบําบัดสระวายน้ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
4)

2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ

กระเบื้องควบคุมขนาด

กระเบื้องทั่วไป

ไมเกิน 2 365

ไมเกิน 2 365

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ
ตองไมราน
กระเบื้องควบคุมขนาด
ไมนอยกวาระดับ 3

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ
ตองไมราน
กระเบื้องทั่วไป
ไมนอยกวาระดับ 3

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ

ไมนอยกวาระดับที่ผูทํา
ระบุไวในแบบ

ไมนอยกวาระดับ GB
ไมนอยกวาระดับ UB

ไมนอยกวาระดับ GB
ไมนอยกวาระดับ UB

หมายเหตุ 1) ไมตองทดสอบกระเบื้องที่มีรูปรางโคง
2) ระดับของความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ ใหเปนไปตาม มอก.2398 เลม 7
3) วิธีที่ใชในการตกแตงกระเบื้ องบางชนิดอาจทําใหเกิดการรานได ดังนั้นผูทําตองระบุวาไมสามารถใช
มอก.2398 เลม 11 ในการทดสอบการรานในกรณีใดบาง
4) หากเกิดความแตกตางของเฉดสีเพียงเล็กนอยจะไมพิจารณาวาเปนผลเนื่องจากการกัดกรอนของสารเคมี
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มอก. 2508–2555
ตารางที่ 8 มิติ สมบัตทิ างฟสิกสและสมบัตทิ างเคมี ของกระเบื้อง BIa
(ขอ 4.1 และขอ 5.2)
พื้นที่ผิวหนาของกระเบื้อง (S) (ตารางเซนติเมตร)
S  410
100  S  190 190  S  410

มิติ
ความกวางและความยาว
ผูทําเปนผูกําหนดขนาดใชงาน ดังตอไปนี้
1) สําหรับกระเบื้องพิกัด ใหความกวางของรอยตอ
อยูระหวาง 2 mm ถึง 5 mm
2) สําหรับกระเบื้องที่ไมใชพิกัด ความแตกตางของขนาดใชงานและขนาดระบุ
ตองไมเกิน  รอยละ 2 (แตไมเกิน  5 mm)
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดเฉลี่ยของกระเบื้อง จํานวน 10 แผน (20 หรือ 40 ดาน)
ความหนา
1) ผูทําเปนผูกําหนดความหนา
2) ความเบี่ยงเบนของความหนาเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน
เปนรอยละของความหนาของขนาดใชงาน
ความตรงของขอบ1)
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความตรง เปนรอยละของขนาดใชงาน

 1.0

 0.75

 0.6

0.5

 0.5

0.5

10

5

5

0.5

 0.5

0.5

0.6

 0.6

0.6

0.5

 0.5

0.5

0.5

 0.5

0.5

0.5

 0.5

0.5

1)

ความไดฉาก
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความไดฉาก เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความราบของผิว
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความราบ เปนรอยละ
1) ความโคงตรงกลางตามแนวเสนทแยงมุม
2) ความโคงที่ขอบ
3) ความบิดเบี้ยวตามแนวเสนทแยงมุม
สมบัติทางฟสิกส

ขอกําหนด
คาเฉลี่ย  0.5
แตละแผนไมเกิน 0.6

การดูดซึมน้ํา เปนรอยละโดยมวล
ความตานแรงกดแตก เปนนิวตัน
1) ความหนา  7.5 mm
2) ความหนา  7.5 mm

ไมนอยกวา 1 300
ไมนอยกวา 700
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มอก. 2508–2555
ตารางที่ 8 มิติ สมบัตทิ างฟสกิ สและสมบัตทิ างเคมี ของกระเบือ้ ง BIa (ตอ)
สมบัติทางฟสิกส
โมดุลัสแตกราว เปนนิวตันตอตารางมิลลิเมตร
(ไมสามารถใชกับกระเบื้องที่มีคาความตานแรงกดแตก  3 000 N)
ความทนการขัดถู
1) ความทนการขัดถูลึกของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดไมเคลือบ :
ปริมาตรที่หลุดออกมา เปนลูกบาศกมิลลิเมตร
2) ความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ2)
ความทนการราน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)3)
สมบัติทางเคมี
ความทนการเปรอะเปอน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)
ความทนสารเคมี
ความทนกรดและดางความเขมขนต่ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
4)

2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ
ความทนสารทําความสะอาดในบานและเกลือบําบัดสระวายน้ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ
1)
2)
3)
4)

ไมเกิน 175
ไมนอยกวาระดับที่ผูทําระบุไวในแบบ
ตองไมราน
ขอกําหนด
ไมนอยกวาระดับ 3

ไมนอยกวาระดับที่ผูทําระบุไวในแบบ
ไมนอยกวาระดับที่ผูทําระบุไวในแบบ
ไมนอยกวาระดับ GB
ไมนอยกวาระดับ UB

4)

หมายเหตุ

ขอกําหนด
คาเฉลี่ยไมนอยกวา 35
แตละแผนไมนอยกวา 32

ไมตองทดสอบกระเบื้องที่มีรูปรางโคง
ระดับของความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ ใหเปนไปตาม มอก.2398 เลม 7
วิธีที่ใชในการตกแตงกระเบื้ องบางชนิดอาจทําใหเกิดการรานได ดังนั้นผูทําตองระบุวาไมสามารถใช
มอก.2398 เลม 11 ในการทดสอบการรานในกรณีใดบาง
หากเกิดความแตกตางของเฉดสีเพียงเล็กนอยจะไมพิจารณาวาเปนผลเนื่องจากการกัดกรอนของสารเคมี

–19–

มอก. 2508–2555
ตารางที่ 9 มิติ สมบัตทิ างฟสกิ สและสมบัติทางเคมี ของกระเบือ้ ง BIb
(ขอ 4.1 และขอ 5.2)
พื้นที่ผิวหนาของกระเบื้อง (S) (ตารางเซนติเมตร)
100  S  190 190  S  410
S  410

มิติ
ความกวางและความยาว
ผูทําเปนผูกําหนดขนาดใชงาน ดังตอไปนี้
1) สําหรับกระเบื้องพิกัด ใหความกวางของรอยตอ
อยูระหวาง 2 mm ถึง 5 mm
2) สําหรับกระเบื้องที่ไมใชพิกัด ความแตกตางของขนาดใชงานและขนาดระบุ
ตองไมเกิน  รอยละ 2 (แตไมเกิน  5 mm)
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดเฉลี่ยของกระเบื้อง จํานวน 10 แผน (20 หรือ 40 ดาน)
ความหนา
1) ผูทําเปนผูกําหนดความหนา
2) ความเบี่ยงเบนของความหนาเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน
เปนรอยละของความหนาของขนาดใชงาน
ความตรงของขอบ1)
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากคาความตรง เปนรอยละของขนาดใชงาน
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ความไดฉาก
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความไดฉาก เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความราบของผิว
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความราบ เปนรอยละ
1) ความโคงตรงกลางตามแนวเสนทแยงมุม
2) ความโคงที่ขอบ
3) ความบิดเบี้ยวตามแนวเสนทแยงมุม
สมบัติทางฟสิกส

ขอกําหนด
คาเฉลี่ย 0.5  E  3
แตละแผนไมเกิน 3.3

การดูดซึมน้ํา เปนรอยละโดยมวล
ความตานแรงกดแตก เปนนิวตัน
1) ความหนา  7.5 mm
2) ความหนา  7.5 mm

ไมนอยกวา 1 100
ไมนอยกวา 700
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มอก. 2508–2555
ตารางที่ 8 มิติ สมบัตทิ างฟสกิ สและสมบัติทางเคมี ของกระเบือ้ ง BIb (ตอ)
สมบัติทางฟสิกส
โมดุลัสแตกราว เปนนิวตันตอตารางมิลลิเมตร
(ไมสามารถใชกับกระเบื้องที่มีคาความตานแรงกดแตก  3 000 N)
ความทนการขัดถู
1) ความทนการขัดถูลึกของกระเบื้องแบบปูพื้นชนิดไมเคลือบ :
ปริมาตรที่หลุดออกมา เปนลูกบาศกมิลลิเมตร
2) ความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ2)
ความทนการราน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)3)
สมบัติทางเคมี
ความทนการเปรอะเปอน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)
ความทนสารเคมี
ความทนกรดและดางความเขมขนต่ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
4)

2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ
ความทนสารทําความสะอาดในบานและเกลือบําบัดสระวายน้ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ
1)
2)
3)
4)

ไมเกิน 175
ไมนอยกวาระดับที่ผูทําระบุไวในแบบ
ตองไมราน
ขอกําหนด
ไมนอยกวาระดับ 3

ไมนอยกวาระดับที่ผูทําระบุไวในแบบ
ไมนอยกวาระดับที่ผูทําระบุไวในแบบ
ไมนอยกวาระดับ GB
ไมนอยกวาระดับ UB

4)

หมายเหตุ

ขอกําหนด
คาเฉลี่ยไมนอยกวา 30
แตละแผนไมนอยกวา 27

ไมตองทดสอบกระเบื้องที่มีรูปรางโคง
ระดับของความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบใหเปนไปตาม มอก.2398 เลม 7
วิธีที่ใชในการตกแตงกระเบื้องบางชนิดอาจทําใหเกิดการรานได ดังนั้ นผูทําตองระบวาไมสามารถใช
มอก.2398 เลม 11 ในการทดสอบการรานในกรณีใดบาง
หากเกิดความแตกตางของเฉดสีเพียงเล็กนอยจะไมพิจารณาวาเปนผลเนื่องจากการกัดกรอนของสารเคมี
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มอก. 2508–2555
ตารางที่ 10 มิติ สมบัตทิ างฟสกิ สและสมบัติทางเคมี ของกระเบือ้ ง BIIa
(ขอ 4.1 และขอ 5.2)
พื้นที่ผิวหนาของกระเบื้อง(S) (ตารางเซนติเมตร)
S  410
100  S  190 190  S  410

มิติ
ความกวางและความยาว
ผูทําเปนผูกําหนดขนาดใชงาน ดังตอไปนี้
1) สําหรับกระเบื้องพิกัด ใหความกวางของรอยตอ
อยูระหวาง 2 mm ถึง 5 mm
2) สําหรับกระเบื้องที่ไมใชพิกัด ความแตกตางของขนาดใชงานและขนาดระบุ
ตองไมเกิน  รอยละ 2 (แตไมเกิน  5 mm)
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดเฉลี่ยของกระเบื้อง จํานวน 10 แผน (20 หรือ 40 ดาน)
ความหนา
1) ผูทําเปนผูกําหนดความหนา
2) ความเบี่ยงเบนของความหนาเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน
เปนรอยละของความหนาของขนาดใชงาน
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1)

ความตรงของขอบ
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความตรง เปนรอยละของขนาดใชงาน
1)

ความไดฉาก
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความไดฉาก เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความราบของผิว
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความราบ เปนรอยละ
1) ความโคงตรงกลางตามแนวเสนทแยงมุม
2) ความโคงที่ขอบ
3) ความบิดเบี้ยวตามแนวเสนทแยงมุม
สมบัติทางฟสิกส

ขอกําหนด
คาเฉลี่ย 3 E  6
แตละแผนไมเกิน 6.5

การดูดซึมน้ํา เปนรอยละโดยมวล
ความตานแรงกดแตก เปนนิวตัน
1) ความหนา  7.5 mm
2) ความหนา  7.5 mm

ไมนอยกวา 1 000
ไมนอยกวา 600
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มอก. 2508–2555
ตารางที่ 10 มิติ สมบัตทิ างฟสกิ สและสมบัติทางเคมี ของกระเบือ้ ง BIIa (ตอ)
สมบัติทางฟสิกส
โมดุลัสแตกราว เปนนิวตันตอตารางมิลลิเมตร
(ไมสามารถใชกับกระเบื้องที่มีคาความตานแรงกดแตก  3 000 N)
ความทนการขัดถู
1) ความทนการขัดถูลึกของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดไมเคลือบ :
ปริมาตรที่หลุดออกมา เปนลูกบาศกมิลลิเมตร
2) ความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ2)
ความทนการราน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)3)
สมบัติทางเคมี
ความทนการเปรอะเปอน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)
ความทนสารเคมี
ความทนกรดและดางความเขมขนต่ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
4)

2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ
ความทนสารทําความสะอาดในบานและเกลือบําบัดสระวายน้ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ
1)
2)
3)
4)

ไมเกิน 345
ไมนอยกวาระดับที่ผูทําระบุไวในแบบ
ตองไมราน
ขอกําหนด
ไมนอยกวาระดับ 3

ไมนอยกวาระดับที่ผูทําระบุไวในแบบ
ไมนอยกวาระดับที่ผูทําระบุไวในแบบ
ไมนอยกวาระดับ GB
ไมนอยกวาระดับ UB

4)

หมายเหตุ

ขอกําหนด
คาเฉลี่ยไมนอยกวา 22
แตละแผนไมนอยกวา 20

ไมตองทดสอบกระเบื้องที่มีรูปรางโคง
ระดับของความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ ใหเปนไปตาม มอก.2398 เลม 7
วิธีที่ใชในการตกแตงกระเบื้ องบางชนิดอาจทําใหเกิดการรานได ดังนั้นผูทําตองระบุวาไมสามารถใช
มอก.2398 เลม 11 ในการทดสอบการรานในกรณีใดบาง
หากเกิดความแตกตางของเฉดสีเพียงเล็กนอยจะไมพิจารณาวาเปนผลเนื่องจากการกัดกรอนของสารเคมี
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มอก. 2508–2555
ตารางที่ 11 มิติ สมบัติทางฟสกิ สและสมบัตทิ างเคมี ของกระเบือ้ ง BIIb
(ขอ 4.1 และขอ 5.2)
พื้นที่ผิวหนาของกระเบื้อง (S) (ตารางเซนติเมตร)
S  410
100  S  190 190  S  410

มิติ
ความกวางและความยาว
ผูทําเปนผูกําหนดขนาดใชงาน ดังตอไปนี้
1) สําหรับกระเบื้องพิกัด ใหความกวางของรอยตอ
อยูระหวาง 2 mm ถึง 5 mm
2) สําหรับกระเบื้องที่ไมใชพิกัด ความแตกตางของขนาดใชงานและขนาดระบุ
ตองไมเกิน  รอยละ 2 (แตไมเกิน  5 mm)
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดเฉลี่ยของกระเบื้อง จํานวน 10 แผน (20 หรือ 40 ดาน)
ความหนา
1) ผูทําเปนผูกําหนดความหนา
2) ความเบี่ยงเบนของความหนาเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน
เปนรอยละของความหนาของขนาดใชงาน
ความตรงของขอบ1)
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความตรง เปนรอยละของขนาดใชงาน
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1)

ความไดฉาก
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความไดฉาก เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความราบของผิว
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความราบ เปนรอยละ
1) ความโคงตรงกลางตามแนวเสนทแยงมุม
2) ความโคงที่ขอบ
3) ความบิดเบี้ยวตามแนวเสนทแยงมุม
สมบัติทางฟสิกส

ขอกําหนด
คาเฉลี่ย 6 E  10
แตละแผนไมเกิน 11

การดูดซึมน้ํา เปนรอยละโดยมวล
ความตานแรงกดแตก เปนนิวตัน
1) ความหนา  7.5 mm
2) ความหนา  7.5 mm

ไมนอยกวา 800
ไมนอยกวา 500
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มอก. 2508–2555
ตารางที่ 11 มิติ สมบัติทางฟสิกสและสมบัตทิ างเคมี ของกระเบือ้ ง BIIb (ตอ)
สมบัติทางฟสิกส
โมดุลัสแตกราว เปนนิวตันตอตารางมิลลิเมตร
(ไมสามารถใชกับกระเบื้องที่มีคาความตานแรงกดแตก  3 000 N)
ความทนการขัดถู
1) ความทนการขัดถูลึกของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดไมเคลือบ :
ปริมาตรที่หลุดออกมา เปนลูกบาศกมิลลิเมตร
2) ความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ2)
ความทนการราน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)3)
สมบัติทางเคมี
ความทนการเปรอะเปอน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)
ความทนสารเคมี
ความทนกรดและดางความเขมขนต่ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ4)
ความทนสารทําความสะอาดในบานและเกลือบําบัดสระวายน้ํา
1) กระเบื้องชนิดเคลือบ
1)
2)
3)
4)

ไมเกิน 540
ไมนอยกวาระดับที่ผูทําระบุไวในแบบ
ตองไมราน
ขอกําหนด
ไมนอยกวาระดับ 3

ไมนอยกวาระดับที่ผูทําระบุไวในแบบ
ไมนอยกวาระดับที่ผูทําระบุไวในแบบ
ไมนอยกวาระดับ GB
ไมนอยกวาระดับ UB

2) กระเบื้องชนิดไมเคลือบ4)

หมายเหตุ

ขอกําหนด
คาเฉลี่ยไมนอยกวา 18
แตละแผนไมนอยกวา 16

ไมตองทดสอบกระเบื้องที่มีรูปรางโคง
ระดับของความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ ใหเปนไปตาม มอก.2398 เลม 7
วิธีที่ใชในการตกแตงกระเบื้ องบางชนิดอาจทําใหเกิดการรานได ดังนั้นผูทําตองระบุวาไมสามารถใช
มอก.2398 เลม 11 ในการทดสอบการรานในกรณีใดบาง
หากเกิดความแตกตางของเฉดสีเพียงเล็กนอยจะไมพิจารณาวาเปนผลเนื่องจากการกัดกรอนของสารเคมี
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ตารางที่ 12 มิติ สมบัติทางฟสกิ สและสมบัตทิ างเคมี ของกระเบือ้ ง BIII
(ขอ 4.1 และขอ 5.2)
มิติ
ความกวาง (w) และความยาว (l)
ผูทําเปนผูกําหนดขนาดใชงาน ดังตอไปนี้
1) สําหรับกระเบื้องพิกัดใหความกวางของรอยตอ
อยูระหวาง 1.5 mm ถึง 5 mm
2) สําหรับกระเบื้องที่ไมใชพิกัด ความแตกตางของขนาดใชงานและขนาดระบุ
ตองไมเกิน 2 mm
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
เปนรอยละของขนาดใชงาน4)
ความเบี่ยงเบนของขนาดเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน (2 หรือ 4 ดาน)
4)

เปนรอยละของขนาดเฉลี่ยของกระเบื้อง จํานวน 10 แผน (20 หรือ 40 ดาน)
ความหนา
1) ผูทําเปนผูกําหนดความหนา
2) ความเบี่ยงเบนของความหนาเฉลี่ย ของกระเบื้องแตละแผน
เปนรอยละของความหนาของขนาดใชงาน

ไมมีสเปเซอร

มีสเปเซอร

l  12 cm:  0.75
l  12 cm:  0.5

 0.6
- 0.3

l  12 cm:  0.5
l  12 cm:  0.3

 0.25

 10

 10

 0.3

 0.3

 0.5

 0.3

 0.5

0.8 mm

– 0.3

– 0.2

1)

ความตรงของขอบ
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความตรง เปนรอยละของขนาดใชงาน
1)

ความไดฉาก
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความไดฉาก เปนรอยละของขนาดใชงาน
ความราบของผิว
ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความราบ เปนรอยละ
1) ความโคงตรงกลางตามแนวเสนทแยงมุม

mm
0.8 mm
– 0.2 mm

 0.5

2) ความโคงที่ขอบ

– 0.3
 0.5

3) ความบิดเบี้ยวตามแนวเสนทแยงมุม
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 0.5 mm
 0.75

สําหรับ S 250 cm2

mm สําหรับ S  250 cm2

มอก. 2508–2555
ตารางที่ 12 มิติ สมบัติทางฟสิกสและสมบัตทิ างเคมี ของกระเบือ้ ง BIII (ตอ)
สมบัติทางฟสิกส

ขอกําหนด
คาเฉลี่ย  10
ถาคาเฉลี่ยสูงกวา 20 ผูทําจะตองแจงใหทราบ
แตละแผนไมนอยกวา 9

การดูดซึมน้ํา เปนรอยละโดยมวล
ความตานแรงกดแตก เปนนิวตัน 5)
1) ความหนา  7.5 mm
2) ความหนา  7.5 mm
โมดุลัสแตกราว เปนนิวตันตอตารางมิลลิเมตร
(ไมสามารถใชกับกระเบื้องที่มีคาความแข็งแรง  3 000 N)
1) ความหนา  7.5 mm
2) ความหนา  7.5 mm
ความทนการขัดถู

ไมนอยกวา 600
ไมนอยกวา 200

ไมนอยกวา 15
ไมนอยกวา 12

ความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ2)
ความทนการราน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)3)
สมบัติทางเคมี
ความทนการเปรอะเปอน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)
ความทนสารเคมี
ความทนสารทําความสะอาดในบานและเกลือบําบัดสระวายน้ํา

หมายเหตุ

1)
2)
3)
4)
5)

ไมนอยกวาระดับที่ผูทําระบุไวในแบบ
ตองไมราน
ขอกําหนด
ไมนอยกวาระดับ 3
ไมนอยกวาระดับ GB

ไมตองทดสอบกระเบื้องที่มีรูปรางโคง
ระดับของความทนการขัดถูผิวหนาของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ ใหเปนไปตาม มอก.2398 เลม 7
วิธีที่ใชในการตกแตงกระเบื้ องบางชนิดอาจทําใหเกิดการรานได ดังนั้นผูทําตองระบุวาไมสามารถใช
มอก.2398 เลม 11 ในการทดสอบการรานในกรณีใดบาง
สําหรับกระเบื้องที่มีขอบเคลือบติดกันดานเดียวหรือมากกวา
กระเบื้องที่มีความตานแรงกดแตกนอยกวา 400 นิวตัน ผูทําตองระบุเปนกระเบื้องแบบบุผนังเทานั้น
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6. การบรรจุ
6.1 ใหบรรจุกระเบื้ องในกลอง หีบหอ หรื อภาชนะบรรจุที่เหมาะสม เพื่อปองกันความเสียหายอันจะเกิ ดขึ้น
ในระหวางขนสงและเก็บรักษา

7. เครื่องหมายและฉลาก
7.1 ทีก่ ระเบือ้ งทุกแผน อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมาย แจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย ชัดเจน
ติดแนน หรือถาวร
(1) ชื่อผูทํา หรือโรงงานทีท่ ํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
(2) ประเทศทีท่ ํา
7.2 ที่กลอง หรือภาชนะบรรจุกระเบื้องทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน ติดแนน หรือถาวร
(1) ประเภท กลุมและกลุม ยอย หรือสัญลักษณ
(2) คําวา พรีซิชนั หรือ เนเจอรัล (เฉพาะกระเบื้องประเภทขึ้นรูปดวยวิธีอัดรีด)
(3) ชนิด
(4) แบบ
(5) ชัน้ คุณภาพ
(6) รูปราง (กรณีทไี่ มเปนสีเ่ หลีย่ มมุมฉาก)
(7) ขนาดระบุเปนเซนติเมตร ขนาดใชงานเปนมิลลิเมตร
ตัวอยาง เชน 25 cm x 12.5 cm (w 240 mm x 115 mm x 10 mm)
(8) จํานวนแผน หรือพืน้ ทีใ่ ชงานของกระเบื้องใน 1 หนวยบรรจุภัณฑ เปนตารางเมตร
(9) สีหรือลวดลาย
(10) วัน เดือน ป ที่ทํา
(11) ชื่อผูทํา หรือโรงงานทีท่ ํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
(12) ประเทศทีท่ ํา
7.3 ทีเ่ อกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ หรือแค็ตตาล็อก ตองแจงรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ระดับความทนการขัดถูผวิ หนาของกระเบือ้ งแบบปูพนื้ ชนิดเคลือบ
(2) ระดับความทนสารเคมี (ความทนกรดและดางความเขมขนต่าํ )
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขา งตน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 8.1)
ก.1 รุน ในทีห่ มายถึง กระเบือ้ งประเภท ชนิด แบบ กลุม กลุม ยอย ชัน้ คุณภาพ ขนาดใชงาน รูปราง สี และลวดลาย
เดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ําหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบมิติ คุณภาพผิวหนา สมบัตทิ างฟสกิ สและสมบัตทิ างเคมี
ก.2.1.1 ชักตัวอยางโดยวิธีสมุ จากรุน เดียวกัน ตามจํานวนทีก่ ําหนดในตารางที่ ก.1
ตารางที่ ก.1 รายการทดสอบและแผนการชักตัวอยาง
(ขอ ก.2.1.1)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วิธีทดสอบตาม ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนที่ยอมรับ
มอก.2398
(แผน)
(แผน)
มิติ
10
0
คุณภาพผิวหนา (เฉพาะชั้นคุณภาพ 1 และ 2)
เลม 2
20
1
คุณภาพผิวหนา (เฉพาะชั้นคุณภาพ 3)
20
2
การดูดซึมน้ํา
เลม 3
5
0
ความตานแรงกดแตกและโมดุลัสแตกราว
เลม 4
7
0
ความทนการขัดถูลึก (เฉพาะแบบปูพื้น ชนิดไมเคลือบ)
เลม 6
5
0
ความทนการขัดถูผิวหนา (เฉพาะแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ)
เลม 7
11
0
ความทนการราน (เฉพาะชนิดเคลือบ)
เลม 11
5
0
ความทนสารเคมี
เลม 13
5
0
ความทนการเปรอะเปอน (เฉพาะชนิดเคลือบ)
เลม 14
5
0
รายการทดสอบ

ก.2.1.2 ตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 4.1 ขอ 5.1 และขอ 5.2 ตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับในตารางที่
ก.1 จึงจะถือวากระเบือ้ งรุนนัน้ เปนไปตามเกณฑกําหนด
ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางกระเบื้องตองเปนไปตาม ขอ ก.2.1.2 จึงจะถือวากระเบื้องรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมนี้
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