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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม สีจราจร ไดประกาศใชครัง้ แรกเปนมาตรฐานเลขที่ มอก.415-2525 ในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 99 ตอนที่ 88 วันที่ 25 มิถนุ ายน พุทธศักราช 2525 ประกาศแกไขปรับปรุงครัง้ ที่ 1
เปนมาตรฐานเลขที่ มอก.415-2531 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 105 ตอนที่ 34 วันที่ 3 มีนาคม
พุทธศักราช 2531 และไดแกไขปรับปรุงโดยยกเลิกและกำหนดใหมเปนมาตรฐานเลขที่ มอก.415-2541 ใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 115 ตอนที่ 29 ง วันที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2541
ตอมาไดพิจารณาเห็นเปนการสมควรที่จะไดแกไขปรับปรุงเพื่อใหทันตอการพัฒนาทางวิชาการ ตลอดจนเพื่อให
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการผลิตในประเทศยิง่ ขึน้ จึงแกไขปรับปรุงโดยยกเลิกมาตรฐานเดิม และกำหนด
มาตรฐานนีข้ นึ้ ใหม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีก้ ำหนดขึน้ โดยใชขอ มูลจากผทู ำ ผใู ช และเอกสารตอไปนีเ้ ปนแนวทาง
ASTM D 713-90
Standard Practice for Conducting Road Service Tests on Fluid Traffic
(reapproved 1998)
Marking Materials
ASTM D 968-93
Standard Test Methods for Abrasion Resistance of Organic Coatings by
(reapproved 2001)
Falling Abrasive
ASTM D 969-85 (1998) Test Method for Laboratory Determination of Degree of Bleeding of
Traffic Paint
ASTM D 2244-02
Standard Practice for Calculation of Color Tolerance and Color Differences
From Instrumentally Measured Color Coordinate
ASTM E 308–01
Standard Practice for Computing the Colors of Objects by using the CIE
System
ASTM E 1347-03
Standard Test Method for Color and Color-Difference Measurement by
Tristimulus (Filter) Colorimetry
ASTM G 155-00
Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for Exposure
of Non-Metallic Materials
Fed Spec. A-A-2886A
Paint, traffic, solvent based
May 1, 1997
SUPERSEDING
A-A-2886
September 20, 1994
Fed Spec. TT-P-1952D
Paint, traffic and airfield marking, waterborne
January 7, 1994
SUPERSEDING
TT-P-001952C
June 10, 1993

(3)

FED-STD-595B
December 15, 1989
Change Notice 1
January 11, 1994
มอก.285
เลม 1-2521
เลม 2-2521
เลม 3-2521
เลม 4-2521
เลม 6–2524
เลม 7-2524
เลม 8-2524
เลม 11-2524
เลม 12-2524
เลม 13-2524
เลม 14-2524
เลม 19-2525
เลม 24-2526
เลม 31-2527
เลม 34-2527
เลม 41-2531
เลม 44-2531
เลม 45-2531
มอก.543-2528

Colors used in Government Procurement

วิธที ดสอบสี วารนชิ และวัสดุทเี่ กีย่ วของ
การชักตัวอยาง
การตรวจและการเตรียมตัวอยางเพือ่ ทดสอบ
แผนทดสอบและการเตรียม
การเคลือบ
การหาสารทีร่ ะเหยและสารทีไ่ มระเหย
การหาความหนาแนน
การหาความละเอียด
ภาวะในภาชนะบรรจุ
เสถียรภาพตอการเก็บ
การประเมินระดับการนอนกนของสี
การหาความหนืด
ความทนทานตอการดัดโคง
สมบัตใิ นการใชงาน
การเกิดฝา
การหาปริมาณผงสี
การหาผงหยาบและฝา
ระยะเวลาการแหงของสีจราจร
นิยามศัพททเี่ กีย่ วของกับสี วารนชิ และวัสดุทเี่ กีย่ วของ
ลูกแกวทีใ่ ชกบั วัสดุทำเครือ่ งหมายบนผิวทาง

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมไดพจิ ารณามาตรฐานนีแ้ ลว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 3331 ( พ.ศ. 2548 )
ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรือ่ ง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
สีจราจร
โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม สีจราจร มาตรฐานเลขที่ มอก. 415-2541
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2351 (พ.ศ.2541)
เรือ่ ง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม สีจราจร ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 และออกประกาศ
กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม สีจราจร มาตรฐานเลขที่ มอก. 415-2548 ขึน้ ใหม ดังมีรายการละเอียด
ตอทายประกาศนี้
ทัง้ นี้ ใหมผี ลเมือ่ พนกำหนด 270 วัน นับแตวนั ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2548
วัฒนา เมืองสุข
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

สีจราจร
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมสีจราจรสำหรับใชงานบนผิวจราจร เชน ผิวทางซีเมนตคอนกรีต
แอสฟลตคอนกรีต ผิวทางลาดแอสฟลต และผิวถนนทีเ่ ปนอิฐธรรมดาหรืออิฐเคลือบ ทางหลวง สะพาน อุโมงค
และลานจอดรถ

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ ใหเปนไปตาม มอก.285 เลม 45 และดังตอไปนี้
2.1 สีจราจร หมายถึง สีแบบผสมเสร็จชนิดไมผสมลูกแกวสำหรับใชตเี สนและทำเครือ่ งหมายจราจรตาง ๆ บน
ผิวทางคอนกรีตหรือแอสฟลต และจะสะทอนแสงไดเมือ่ โรยลูกแกวบนผิวหนา
หมายเหตุ ลูกแกว ในทีน่ ี้ หมายถึง ลูกแกวทีใ่ ชกบั วัสดุทำเครือ่ งหมายบนผิวทางตาม มอก.543

3. สี
3.1 สีจราจรแบงตามสีเปนสีขาว สีเหลือง และสีอนื่ ๆ ตาม FED-STD-595B
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4. คุณลักษณะที่ตองการ
4.1 คุณลักษณะทางปริมาณ
ตองเปนไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางปริมาณ
(ขอ 4.1)
รายการที่
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

คุณลักษณะ
ผงสี รอยละโดยน้ําหนัก ไมนอยกวา
สารที่ไมระเหย รอยละโดยน้ําหนัก ไมนอยกวา
ความขนเหลว (consistency) หนวยเครบส
ความหนาแนน กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ไมนอยกวา
ความละเอียด ไมโครเมตร ไมเกิน
ผงหยาบและฝาที่คางบนแรง 45 ไมโครเมตร
รอยละโดยน้ําหนักผงสี ไมเกิน
ระยะเวลาการแหง นาที ไมเกิน
อัตราสวนการละลายสีแอสฟลต ไมนอยกวา
กําลังซอนแสง (contrast ratio) รอยละ ไมนอยกวา
- สีขาว
- สีเหลือง
ความทนการขัดสี ปริมาตรของทราย ลูกบาศกเดซิเมตร ไมนอยกวา
ฟลมสีที่เตรียมโดยวิธีอบ
–สีขาว
–สีเหลือง
ฟลมสีที่ผานการทดสอบความทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวิธีเรงภาวะ
–สีขาว
–สีเหลือง

หมายเหตุ สีอื่นๆ ไมตองทดสอบกำลังซอนแสงและความทนการขัดสี
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เกณฑที่กําหนด
50
70
70 ถึง 90
1.28
80
1.0

15
0.9

วิธีทดสอบตาม
มอก.285 เลม 34
มอก.285 เลม 6
มอก.285 เลม 14
มอก.285 เลม 7
มอก.285 เลม 8
มอก.285 เลม 41 โดย
ใชตัวทําละลายที่เหมาะสม
หรือที่ผูทําแนะนํา
มอก.285 เลม 44
ขอ 8.3
ขอ 8.4

92
80
ขอ 8.5
70
60
52
46
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4.2 คุณลักษณะทางคุณภาพ
4.2.1 สี
4.2.1.1 สีขาวตองมีคา การสะทอนแสงทีม่ มุ 45/0 องศา ไมนอ ยกวารอยละ 85
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 8.6
4.2.1.2 สีเหลืองตองมีคา การสะทอนแสงทีม่ มุ 45/0 องศา ไมนอ ยกวารอยละ 58 และสีทไี่ ดตอ งเทียบไดกบั
แถบสีมาตรฐาน 33538 ตาม FED–STD–595B โดย CIE (L*a*b*) คลาดเคลือ่ นไดไมเกิน 6.0
หนวย
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 8.6
4.2.1.3 สีอนื่ ๆ เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.6 แลวสีทไี่ ดตอ งเทียบไดกบั แถบสีมาตรฐาน ตาม FED–STD–595B
โดย CIE (L* a* b*) คลาดเคลือ่ นไดไมเกิน 6.0 หนวย
หมายเหตุ 1. ในกรณีทมี่ ขี อ โตแยง ใหใชแถบสีมาตรฐานตาม FED–STD–595B ปลา สุด
2. กรณีที่เปนสีอื่น ๆ การเทียบสีกับแถบสีมาตรฐานตาม FED–STD–595B ปลาสุด
ใหใชแถบสี 34136 (สีแดง) 34138 (สีเขียว) 35180 (สีน้ำเงิน) 37038 (สีดำ) หรือตาม
ขอตกลงระหวางผูที่เกี่ยวของ

4.2.2 ภาวะในภาชนะบรรจุ
เมื่อเปดฝาภาชนะบรรจุครั้งแรก สีจราจรตองไมปรากฏสนิม และกลิ่นที่เกิดจากการบูดเนา ไมมีฝาสี
ลอยอยทู ผี่ วิ หนา และไมนอนกนมากเกินไป (ลักษณะการนอนกนอยใู นอัตรา 6 ถึง 10 ตาม มอก.285
เลม 13) คนใหเขาเปนเนือ้ เดียวกันไดงา ย ไมรวมตัวกันเปนกอน ไมนอนกนแข็ง
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม มอก.285 เลม 11
4.2.3 การเกิดฝาสี
ในภาชนะที่บรรจุสีจราจรไวสามในสี่สวนและปดสนิท สีจราจรตองไมรวมตัวเปนฝาสีลอยอยูที่ผิวหนา
ภายในเวลา 48 ชัว่ โมง เมือ่ ทดสอบตาม มอก.285 เลม 31
4.2.4 เสถียรภาพตอการเก็บ
สีจราจรทีผ่ า นการทดสอบเสถียรภาพตอการเก็บโดยวิธเี รงภาวะตาม มอก.285 เลม 12 ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 50
องศาเซลเซียส ± 1 องศาเซลเซียสแลว ตองเปนดังนี้
4.2.4.1 ไมนอนกนแข็ง (ลักษณะการนอนกนอยใู นอัตรา 4 ถึง 10 ตาม มอก.285 เลม 13)
4.2.4.2 ไมเปนผงหยาบ ไมเปนเม็ด ไมเปนวนุ เหนียว ไมรวมตัวเปนฝาสี
4.2.4.3 เมื่อทดสอบความขนเหลวตาม มอก.285 เลม 14 แลว คาความขนเหลวตองอยูในชวง 70
หนวยเครบส ถึง 90 หนวยเครบส และความขนเหลวจะเปลีย่ นแปลงจากขนเหลวกอนเก็บไดไมเกิน
10 หนวยเครบส
4.2.5 ความทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวิธเี รงภาวะ
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.7 แลว สีขาวตองมีคา การสะทอนแสงทีม่ มุ 45/0 องศา ไมนอ ยกวารอยละ 80
สีเหลืองตองยังคงมีสมบัตเิ ปนไปตามขอ 4.2.1.2 และสีอนื่ ๆ ตองยังคงมีสมบัตเิ ปนไปตามขอ 4.2.1.3
4.2.6 ความทนตอการดัดโคง
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.8 แลว ฟลม ของสีตอ งทนตอการดัดโคงไดโดยยังคงติดแนนกับแผนทดสอบ ไมรา ว
หรือลอน
–3–
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4.2.7 ความทนน้ำ
เมื่อทดสอบตามขอ 8.9 แลว ฟลมของสีตองไมออนตัว ไมพอง ไมหลุดลอกจากแผนทดสอบ และสี
ตองยังคงเปนไปตามขอ 4.2.1
4.2.8 สมบัตใิ นการพน
ตองพนไดงาย ฟลมของสีที่แหงแลวตองเรียบสม่ำเสมอ ไมขรุขระ ไมเปนเม็ด และไมมีขอบกพรอง
อืน่ ๆ
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 8.10

5. การบรรจุ
5.1 ใหบรรจุสจี ราจรในภาชนะทีส่ ะอาด แหงและปดไดสนิท
5.2 หากมิไดกำหนดไวเปนอยางอืน่ ขนาดบรรจุของสีจราจรตองเปนดังนี้
5.2.1 4 ลูกบาศกเดซิเมตร
5.2.2 50 ลูกบาศกเดซิเมตร

6. เครือ่ งหมายและฉลาก
6.1 ทีภ่ าชนะบรรจุสจี ราจรทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็น
ไดงา ย ชัดเจน และไมลบเลือนงาย
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามชือ่ มาตรฐานนี้
(2) สี
(3) ปริมาตรสุทธิ เปนลูกบาศกเดซิเมตร
(4) เดือน ปทที่ ำ
(5) รหัสรนุ ทีท่ ำ
(6) คำแนะนำเกีย่ วกับการใช
(7) คำเตือนเกีย่ วกับอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได เชน ติดไฟงาย มีสารพิษ หามรับประทาน ระวังเขาตา เก็บให
พนมือเด็ก
(8) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ พรอมสถานทีต่ งั้ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน

7. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
7.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
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8. การทดสอบ
8.1 หากมิไดกำหนดไวเปนอยางอืน่ ใหทดสอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ
รอยละ 65 ± รอยละ 5
8.2 การตรวจสอบและการเตรียมตัวอยาง แผนทดสอบ และการเคลือบใหเปนไปตาม มอก.285 เลม 2 เลม 3
และเลม 4 ตามลำดับ
8.3 การทดสอบอัตราสวนการละลายสีแอสฟลต
8.3.1 การเตรียมแผนทดสอบ
ใชแผนแอสฟลตอมิ่ ตัวมาตรฐาน (standard asphalt-saturated felt) ขนาด 127 มิลลิเมตร x 254
มิลลิเมตร เปนแผนทดสอบ ใชแถบกาวใสที่ทนตอตัวทำละลายของสี ขนาด 127 มิลลิเมตร x 127
มิลลิเมตร ปดพืน้ ทีบ่ นแผนแอสฟลตอมิ่ ตัวมาตรฐานไวครึง่ หนึง่ เพือ่ ปองกันการละลายสีแอสฟลต แลว
เคลือบสีตวั อยางบนแผนทดสอบดวยเครือ่ งทำฟลม ใหไดความหนาของฟลม ขณะเปยก 380 ไมโครเมตร
± 2 ไมโครเมตร ปลอยไวใหแหงในแนวนอนนาน 48 ชัว่ โมง
8.3.2 วิธที ดสอบ
ใหปฏิบตั ติ าม ASTM D 969
8.3.3 การประเมินผล
เมือ่ ครบ 48 ชัว่ โมงแลว นำไปหาคาการสะทอนแสง ตามทีก่ ำหนดไวใน ASTM E 1347 แลวคำนวณ
หาอัตราสวนการละลายสีแอสฟลต จากสูตร
อัตราสวนการละลายสีแอสฟลต = ba
เมื่อ a คือ คาการสะทอนแสงเฉลีย่ ทีอ่ า นไดจากแผนทดสอบ 3 ตำแหนงบนดานทีไ่ มปด แถบกาวใส
b คือ คาการสะทอนแสงเฉลีย่ ทีอ่ า นไดจากแผนทดสอบ 3 ตำแหนงบนดานทีป่ ด แถบกาวใส
8.4 การทดสอบกำลังซอนแสง
ใหปฏิบตั ติ าม มอก.285 เลม 16 โดยเคลือบสีตวั อยางใหไดความหนาของฟลม ขณะเปยก 125 ไมโครเมตร
± 5 ไมโครเมตร
8.5 การทดสอบความทนการขัดสี
8.5.1 การเตรียมแผนทดสอบ
(1) ฟลม สีทเี่ ตรียมโดยวิธอี บ
เตรียมแผนทดสอบโดยเคลือบสีตัวอยางลงบนกระจกหรือแผนโลหะ ใหไดความหนาของฟลม
เมื่อแหง 80 ไมโครเมตร ± 2 ไมโครเมตร หลังจากปลอยแผนทดสอบไวนาน 24 ชั่วโมง
นำแผนทดสอบไปอบในตอู บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียส ± 1 องศาเซลเซียส นาน 3 ชัว่ โมง
ปลอยไวทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ งนาน 30 นาที
(2) ฟลม สีทผี่ า นการทดสอบความทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวิธเี รงภาวะ
ใชแผนทดสอบทีผ่ า นการทดสอบตามขอ 8.7 แลว

–5–

มอก. 415–2548
8.5.2 วิธที ดสอบ
ใหปฏิบตั ติ าม ASTM D 968 Method A โดยใชทรายมาตรฐานหรือเทียบเทาครัง้ ละ 2 ลูกบาศกเดซิเมตร
และประเมินคาตามทีก่ ำหนดในตารางที่ 1 ฟลม ของสีตอ งไมถกู ขัดสีจนถึงพืน้ ผิวของแผนทดสอบ
8.6 การทดสอบสี
เตรียมแผนทดสอบโดยเคลือบสีตวั อยางลงบนกระจกหรือแผนโลหะ ใหไดความหนาของฟลม ขณะเปยก 380
ไมโครเมตร ± 5 ไมโครเมตร หลังจากปลอยแผนทดสอบไวนาน 24 ชั่วโมง นำแผนทดสอบไปทดสอบ
การสะทอนแสงตามวิธที กี่ ำหนดใน ASTM E 1347 และสีตามวิธที กี่ ำหนดใน ASTM D 2244
8.7 การทดสอบความทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวิธเี รงภาวะ
เตรียมแผนทดสอบตามขอ 8.5.1(1) ปลอยทิง้ ไวนาน 48 ชัว่ โมง แลวนำไปเขาเครือ่ งเรงภาวะตามทีก่ ำหนดใน
ASTM G 155 โดยใหแบล็กพาเนล (black panel) มีอุณหภูมิ 63 องศาเซลเซียส ± 3 องศาเซลเซียส
ในวัฏจักรดังนี้ คือ รับแสงนาน 102 นาที รับแสงและพนน้ำนาน 18 นาที ใหแผนทดสอบอยใู นเครือ่ งเรงภาวะ
นาน 720 ชัว่ โมง เมือ่ ครบกำหนด นำแผนทดสอบมาไวทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ งนาน 24 ชัว่ โมง แลวนำไปทดสอบดังนี้
8.7.1 ฟลม สีขาวและสีเหลือง นำไปหาคาการสะทอนแสงทีม่ มุ 45/0 องศา ตาม ASTM E 1347
8.7.2 ฟลม สีเหลืองและสีอนื่ ๆ นำไปทดสอบสีตาม ASTM D 2244
8.8 การทดสอบความทนตอการดัดโคง
นำแผนเหล็กเคลือบดีบกุ หนาประมาณ 0.3 มิลลิเมตร ขนาดประมาณ 76 มิลลิเมตร x 127 มิลลิเมตร ที่
ทำความสะอาดแลว และลูบเบา ๆ ดวยกระดาษซิลคิ อนคารไบดทมี่ ขี นาดความคม 320 เคลือบสีตวั อยาง
ดวยเครือ่ งทำฟลม ใหไดความหนาของฟลม ขณะเปยก 127 ไมโครเมตร ± 2 ไมโครเมตร ปลอยไวใหแหง
ในแนวนอนทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งนาน 18 ชัว่ โมง แลวอบในตอู บทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียส ± 1 องศาเซลเซียส
นาน 2 ชั่วโมง ปลอยใหเย็นที่อุณหภูมิหองนานอยางนอยครึ่งชั่วโมง แลวนำไปดัดโคงรอบเมนเดรลขนาด
เสนผานศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร ตามวิธที กี่ ำหนดใน มอก.285 เลม 19 แลวตรวจพินจิ ฟลม ของสี
8.9 การทดสอบความทนน้ำ
เคลือบสีตวั อยางบนกระจกทีส่ ะอาดโดยใชเครือ่ งทำฟลม ใหไดความหนาของฟลม ขณะเปยก 380 ไมโครเมตร
± 2 ไมโครเมตร ปลอยไวใหแหงในแนวนอนที่อุณหภูมิหองนาน 72 ชั่วโมง แชแผนทดสอบในน้ำกลั่นที่
อุณหภูมหิ อ งลึกครึง่ แผนไวนาน 18 ชัว่ โมง แลวปลอยไวใหแหงทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งนาน 2 ชัว่ โมง
8.10 การทดสอบสมบัตใิ นการพน
พนสีตวั อยางลงบนแผนเหล็กเคลือบดีบกุ หรือแผนอะลูมเิ นียมทีว่ างอยใู นแนวนอนใหไดความหนาของฟลม
ขณะเปยกประมาณ 380 ไมโครเมตร ± 5 ไมโครเมตร แลวทดสอบตามวิธที กี่ ำหนดใน มอก.285 เลม 24
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 7.1)
ก.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง สีจราจรทีม่ สี แี ละสวนประกอบเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธเี ดียวกัน ทีท่ ำหรือสงมอบหรือ
ซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางทีก่ ำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทีต่ อ งการ การบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
ใหปฏิบตั ติ าม มอก.285 เลม 1
ก.2.2 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางสีจราจรตองเปนไปตามขอ 4. ขอ 5. และขอ 6. ทุกขอ จึงจะถือวาสีจราจรรุนนั้นเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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ภาคผนวก ข.
คำแนะนำวิธใี ชสจี ราจร
ข.1 สีจราจรตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีเ้ ปนสีผสมเสร็จ สามารถนำไปใชงานไดทนั ที ในกรณีทจี่ ำเปน
ตองเจือจางใหใชทนิ เนอรตามคำแนะนำของผทู ำ จุดประสงคเพือ่ ใชกบั ทางหลวง สะพาน อุโมงค ถนน หรือ
ทีจ่ อดรถทีม่ พี นื้ ผิวเปนคอนกรีตหรือแอสฟลต โดยใชเครือ่ งมือตีเสนจราจรทัว่ ไป ใหไดความหนาของฟลม
ขณะเปยกประมาณ 380 ไมโครเมตร สีจราจรนีอ้ าจใชกบั ลูกแกวเพือ่ ชวยใหมองเห็นไดชดั เจนในเวลากลางคืน
โดยใชลกู แกวทีม่ คี ณ
ุ ภาพตาม มอก.543 โรยบนฟลม ของสีกอ นสีแหงหรืออยตู วั (drop on method) อัตรา
การกระจายของลูกแกวบนฟลม ของสี 720 กิโลกรัมตอสีจราจร 1 ลูกบาศกเมตร (2.7 กิโลกรัมตอสีจราจร
1 แกลลอน)
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