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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม สจีราจร ไดประกาศใชครัง้แรกเปนมาตรฐานเลขที ่มอก.415-2525 ในราชกจิจา
นเุบกษา  ฉบบัพเิศษ  เลม 99  ตอนที ่88  วนัที ่25 มถินุายน พทุธศกัราช 2525 ประกาศแกไขปรบัปรงุครัง้ที ่1
เปนมาตรฐานเลขที ่ มอก.415-2531 ในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ เลม 105 ตอนที ่ 34 วนัที ่ 3 มนีาคม
พุทธศักราช 2531 และไดแกไขปรับปรุงโดยยกเลิกและกำหนดใหมเปนมาตรฐานเลขที่ มอก.415-2541 ใน
ราชกจิจานเุบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เลม 115 ตอนที ่29 ง วนัที ่9 เมษายน พทุธศกัราช 2541
ตอมาไดพิจารณาเห็นเปนการสมควรที่จะไดแกไขปรับปรุงเพื่อใหทันตอการพัฒนาทางวิชาการ ตลอดจนเพื่อให
เหมาะสมและสอดคลองกบัสภาพการผลติในประเทศยิง่ขึน้ จงึแกไขปรบัปรงุโดยยกเลกิมาตรฐานเดมิ และกำหนด
มาตรฐานนีข้ึน้ใหม
มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีก้ำหนดขึน้โดยใชขอมลูจากผทูำ ผใูช และเอกสารตอไปนีเ้ปนแนวทาง

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
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คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมไดพจิารณามาตรฐานนีแ้ลว   เหน็สมควรเสนอรฐัมนตรปีระกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511

FED-STD-595B Colors used in Government Procurement
December 15, 1989
Change Notice 1
January 11, 1994

มอก.285 วธิทีดสอบส ีวารนชิ และวสัดทุีเ่กีย่วของ
เลม 1-2521 การชกัตวัอยาง
เลม 2-2521 การตรวจและการเตรยีมตวัอยางเพือ่ทดสอบ
เลม 3-2521 แผนทดสอบและการเตรยีม
เลม 4-2521 การเคลอืบ
เลม 6–2524 การหาสารทีร่ะเหยและสารทีไ่มระเหย
เลม 7-2524 การหาความหนาแนน
เลม 8-2524 การหาความละเอยีด
เลม 11-2524 ภาวะในภาชนะบรรจุ
เลม 12-2524 เสถยีรภาพตอการเกบ็
เลม 13-2524 การประเมนิระดบัการนอนกนของสี
เลม 14-2524 การหาความหนดื
เลม 19-2525 ความทนทานตอการดดัโคง
เลม 24-2526 สมบตัใินการใชงาน
เลม 31-2527 การเกดิฝา
เลม 34-2527 การหาปรมิาณผงสี
เลม 41-2531 การหาผงหยาบและฝา
เลม 44-2531 ระยะเวลาการแหงของสจีราจร
เลม 45-2531 นยิามศพัททีเ่กีย่วของกบัส ีวารนชิ และวสัดทุีเ่กีย่วของ

มอก.543-2528 ลกูแกวทีใ่ชกบัวสัดทุำเครือ่งหมายบนผวิทาง
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ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
ฉบบัที ่3331 ( พ.ศ. 2548 )

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
พ.ศ. 2511

เรือ่ง  ยกเลกิและกำหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
สจีราจร

โดยทีเ่ปนการสมควรปรบัปรงุมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม สจีราจร มาตรฐานเลขที ่มอก. 415-2541
อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. 2511

รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรมออกประกาศยกเลกิประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัที ่2351 (พ.ศ.2541)
เรือ่ง ยกเลกิและกำหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม สจีราจร ลงวนัที ่21 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2541 และออกประกาศ
กำหนดมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม สจีราจร มาตรฐานเลขที ่มอก. 415-2548 ขึน้ใหม ดงัมรีายการละเอยีด
ตอทายประกาศนี้

ทัง้นี ้ใหมผีลเมือ่พนกำหนด 270 วนั นบัแตวนัทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา เปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที ่12 เมษายน พ.ศ. 2548

รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรม
วฒันา  เมอืงสขุ
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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

สีจราจร

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีค้รอบคลมุสจีราจรสำหรบัใชงานบนผวิจราจร เชน ผวิทางซเีมนตคอนกรตี

แอสฟลตคอนกรตี ผวิทางลาดแอสฟลต และผวิถนนทีเ่ปนอฐิธรรมดาหรอือฐิเคลอืบ ทางหลวง สะพาน อโุมงค
และลานจอดรถ

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้ ใหเปนไปตาม มอก.285 เลม 45 และดงัตอไปนี้

2.1 สจีราจร  หมายถงึ  สแีบบผสมเสรจ็ชนดิไมผสมลกูแกวสำหรบัใชตเีสนและทำเครือ่งหมายจราจรตาง ๆ   บน
ผวิทางคอนกรตีหรอืแอสฟลต  และจะสะทอนแสงไดเมือ่โรยลกูแกวบนผวิหนา
หมายเหตุ ลกูแกว ในทีน่ี ้หมายถงึ ลกูแกวทีใ่ชกบัวสัดทุำเครือ่งหมายบนผวิทางตาม มอก.543

3. สี
3.1 สจีราจรแบงตามสเีปนสขีาว สเีหลอืง และสอีืน่ ๆ  ตาม FED-STD-595B
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4. คุณลักษณะที่ตองการ
4.1 คณุลกัษณะทางปรมิาณ

ตองเปนไปตามตารางที ่1

ตารางที ่1 คณุลกัษณะทางปรมิาณ
(ขอ 4.1)

หมายเหตุ สีอื่นๆ ไมตองทดสอบกำลังซอนแสงและความทนการขัดสี

รายการท่ี คุณลักษณะ เกณฑท่ีกําหนด วิธีทดสอบตาม

1 ผงสี รอยละโดยนํ้าหนัก ไมนอยกวา 50 มอก.285 เลม 34
2 สารท่ีไมระเหย รอยละโดยนํ้าหนัก ไมนอยกวา 70 มอก.285 เลม 6
3 ความขนเหลว (consistency) หนวยเครบส 70 ถึง 90 มอก.285 เลม 14
4 ความหนาแนน กรัมตอลกูบาศกเซนติเมตร ไมนอยกวา 1.28 มอก.285 เลม 7
5 ความละเอียด  ไมโครเมตร ไมเกิน 80 มอก.285 เลม 8
6 ผงหยาบและฝาท่ีคางบนแรง 45  ไมโครเมตร 1.0 มอก.285 เลม 41 โดย

รอยละโดยนํ้าหนักผงสี ไมเกิน ใชตัวทําละลายท่ีเหมาะสม

หรอืท่ีผูทําแนะนํา

7 ระยะเวลาการแหง นาที ไมเกิน 15 มอก.285 เลม 44
8 อัตราสวนการละลายสีแอสฟลต ไมนอยกวา 0.9 ขอ 8.3
9 กําลงัซอนแสง (contrast ratio) รอยละ ไมนอยกวา ขอ 8.4

     - สีขาว 92
     - สีเหลือง 80

10 ความทนการขัดสี ปริมาตรของทราย ลกูบาศกเดซเิมตร ไมนอยกวา ขอ 8.5
  ฟลมสีท่ีเตรียมโดยวิธีอบ
     –สขีาว 70
     –สเีหลอืง 60
  ฟลมสีท่ีผานการทดสอบความทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวิธีเรงภาวะ
     –สขีาว 52
     –สเีหลอืง 46
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4.2 คณุลกัษณะทางคณุภาพ

4.2.1 สี

4.2.1.1 สขีาวตองมคีาการสะทอนแสงทีม่มุ 45/0 องศา ไมนอยกวารอยละ 85
การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 8.6

4.2.1.2 สเีหลอืงตองมคีาการสะทอนแสงทีม่มุ 45/0 องศา ไมนอยกวารอยละ 58 และสทีีไ่ดตองเทยีบไดกบั
แถบสมีาตรฐาน 33538 ตาม FED–STD–595B โดย CIE (L*a*b*) คลาดเคลือ่นไดไมเกนิ 6.0
หนวย

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 8.6
4.2.1.3 สอีืน่ ๆ  เมือ่ทดสอบตามขอ 8.6 แลวสทีีไ่ดตองเทยีบไดกบัแถบสมีาตรฐาน ตาม FED–STD–595B

โดย CIE (L* a* b*) คลาดเคลือ่นไดไมเกนิ 6.0 หนวย
หมายเหตุ 1. ในกรณทีีม่ขีอโตแยง  ใหใชแถบสมีาตรฐานตาม FED–STD–595B ปลาสดุ

2. กรณีที่เปนสีอื่น ๆ การเทียบสีกับแถบสีมาตรฐานตาม FED–STD–595B ปลาสุด

ใหใชแถบส ี 34136 (สแีดง) 34138 (สเีขยีว) 35180 (สนี้ำเงนิ) 37038 (สดีำ) หรอืตาม

ขอตกลงระหวางผูที่เกี่ยวของ

4.2.2 ภาวะในภาชนะบรรจุ

เมื่อเปดฝาภาชนะบรรจุครั้งแรก  สีจราจรตองไมปรากฏสนิม และกลิ่นที่เกิดจากการบูดเนา ไมมีฝาสี
ลอยอยทูีผ่วิหนา  และไมนอนกนมากเกนิไป (ลกัษณะการนอนกนอยใูนอตัรา 6 ถงึ 10 ตาม มอก.285
เลม 13) คนใหเขาเปนเนือ้เดยีวกนัไดงาย ไมรวมตวักนัเปนกอน ไมนอนกนแขง็
การทดสอบใหปฏบิตัติาม มอก.285 เลม 11

4.2.3 การเกดิฝาสี

ในภาชนะที่บรรจุสีจราจรไวสามในสี่สวนและปดสนิท สีจราจรตองไมรวมตัวเปนฝาสีลอยอยูที่ผิวหนา
ภายในเวลา 48 ชัว่โมง  เมือ่ทดสอบตาม มอก.285 เลม 31

4.2.4 เสถยีรภาพตอการเกบ็

สจีราจรทีผ่านการทดสอบเสถยีรภาพตอการเกบ็โดยวธิเีรงภาวะตาม มอก.285 เลม 12 ทีอ่ณุหภมู ิ50
องศาเซลเซยีส ± 1 องศาเซลเซยีสแลว ตองเปนดงันี้

4.2.4.1 ไมนอนกนแขง็ (ลกัษณะการนอนกนอยใูนอตัรา 4 ถงึ 10 ตาม มอก.285 เลม 13)
4.2.4.2 ไมเปนผงหยาบ ไมเปนเมด็ ไมเปนวนุเหนยีว ไมรวมตวัเปนฝาสี
4.2.4.3 เมื่อทดสอบความขนเหลวตาม มอก.285 เลม 14 แลว คาความขนเหลวตองอยูในชวง 70

หนวยเครบส ถงึ 90 หนวยเครบส และความขนเหลวจะเปลีย่นแปลงจากขนเหลวกอนเกบ็ไดไมเกนิ
10 หนวยเครบส

4.2.5 ความทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวธิเีรงภาวะ

เมือ่ทดสอบตามขอ 8.7 แลว สขีาวตองมคีาการสะทอนแสงทีม่มุ 45/0 องศา ไมนอยกวารอยละ 80
สเีหลอืงตองยงัคงมสีมบตัเิปนไปตามขอ 4.2.1.2 และสอีืน่ ๆ  ตองยงัคงมสีมบตัเิปนไปตามขอ 4.2.1.3

4.2.6 ความทนตอการดดัโคง

เมือ่ทดสอบตามขอ 8.8 แลว  ฟลมของสตีองทนตอการดดัโคงไดโดยยงัคงตดิแนนกบัแผนทดสอบ  ไมราว
หรอืลอน
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4.2.7 ความทนน้ำ

เมื่อทดสอบตามขอ 8.9 แลว ฟลมของสีตองไมออนตัว ไมพอง ไมหลุดลอกจากแผนทดสอบ และสี
ตองยงัคงเปนไปตามขอ 4.2.1

4.2.8 สมบตัใินการพน

ตองพนไดงาย ฟลมของสีที่แหงแลวตองเรียบสม่ำเสมอ ไมขรุขระ ไมเปนเม็ด  และไมมีขอบกพรอง
อืน่ ๆ
การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 8.10

5. การบรรจุ
5.1 ใหบรรจสุจีราจรในภาชนะทีส่ะอาด แหงและปดไดสนทิ
5.2 หากมไิดกำหนดไวเปนอยางอืน่ ขนาดบรรจขุองสจีราจรตองเปนดงันี้

5.2.1 4 ลกูบาศกเดซเิมตร
5.2.2 50 ลกูบาศกเดซเิมตร

6. เครือ่งหมายและฉลาก
6.1 ทีภ่าชนะบรรจสุจีราจรทกุหนวย อยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็

ไดงาย ชดัเจน และไมลบเลอืนงาย
(1) ชือ่ผลติภณัฑตามชือ่มาตรฐานนี้

(2) สี

(3) ปรมิาตรสทุธ ิเปนลกูบาศกเดซเิมตร
(4) เดอืน ปทีท่ำ
(5) รหสัรนุทีท่ำ

(6) คำแนะนำเกีย่วกบัการใช

(7) คำเตอืนเกีย่วกบัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได เชน ตดิไฟงาย มสีารพษิ หามรบัประทาน ระวงัเขาตา เกบ็ให
พนมอืเดก็

(8) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ พรอมสถานทีต่ัง้ หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

7. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
7.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
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8. การทดสอบ
8.1 หากมไิดกำหนดไวเปนอยางอืน่ ใหทดสอบทีอ่ณุหภมู ิ27 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ

รอยละ 65 ± รอยละ 5
8.2 การตรวจสอบและการเตรยีมตวัอยาง แผนทดสอบ และการเคลอืบใหเปนไปตาม มอก.285 เลม 2 เลม 3

และเลม 4 ตามลำดบั
8.3 การทดสอบอตัราสวนการละลายสแีอสฟลต

8.3.1 การเตรยีมแผนทดสอบ

ใชแผนแอสฟลตอิม่ตวัมาตรฐาน (standard asphalt-saturated felt) ขนาด 127 มลิลเิมตร  x 254
มิลลิเมตร เปนแผนทดสอบ ใชแถบกาวใสที่ทนตอตัวทำละลายของสี ขนาด 127 มิลลิเมตร x 127
มลิลเิมตร  ปดพืน้ทีบ่นแผนแอสฟลตอิม่ตวัมาตรฐานไวครึง่หนึง่เพือ่ปองกนัการละลายสแีอสฟลต  แลว
เคลอืบสตีวัอยางบนแผนทดสอบดวยเครือ่งทำฟลมใหไดความหนาของฟลมขณะเปยก 380 ไมโครเมตร
± 2 ไมโครเมตร ปลอยไวใหแหงในแนวนอนนาน 48 ชัว่โมง

8.3.2 วธิทีดสอบ

ใหปฏบิตัติาม ASTM D 969
8.3.3 การประเมนิผล

เมือ่ครบ 48 ชัว่โมงแลว นำไปหาคาการสะทอนแสง ตามทีก่ำหนดไวใน ASTM E 1347 แลวคำนวณ
หาอตัราสวนการละลายสแีอสฟลต จากสตูร

อตัราสวนการละลายสแีอสฟลต  =

เมื่อ a คือ คาการสะทอนแสงเฉลีย่ทีอ่านไดจากแผนทดสอบ 3 ตำแหนงบนดานทีไ่มปดแถบกาวใส
b คือ คาการสะทอนแสงเฉลีย่ทีอ่านไดจากแผนทดสอบ 3 ตำแหนงบนดานทีป่ดแถบกาวใส

8.4 การทดสอบกำลงัซอนแสง

ใหปฏบิตัติาม มอก.285 เลม 16 โดยเคลอืบสตีวัอยางใหไดความหนาของฟลมขณะเปยก 125 ไมโครเมตร
± 5 ไมโครเมตร

8.5 การทดสอบความทนการขดัสี

8.5.1 การเตรยีมแผนทดสอบ

(1) ฟลมสทีีเ่ตรยีมโดยวธิอีบ

เตรียมแผนทดสอบโดยเคลือบสีตัวอยางลงบนกระจกหรือแผนโลหะ ใหไดความหนาของฟลม
เมื่อแหง 80 ไมโครเมตร ± 2 ไมโครเมตร หลังจากปลอยแผนทดสอบไวนาน 24 ชั่วโมง
นำแผนทดสอบไปอบในตอูบทีอ่ณุหภมู ิ105 องศาเซลเซยีส ± 1 องศาเซลเซยีส นาน 3 ชัว่โมง
ปลอยไวทีอ่ณุหภมูหิองนาน 30 นาที

(2) ฟลมสทีีผ่านการทดสอบความทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวธิเีรงภาวะ

ใชแผนทดสอบทีผ่านการทดสอบตามขอ 8.7 แลว

a
b
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8.5.2 วธิทีดสอบ

ใหปฏบิตัติาม ASTM D 968 Method A โดยใชทรายมาตรฐานหรอืเทยีบเทาครัง้ละ 2 ลกูบาศกเดซเิมตร
และประเมนิคาตามทีก่ำหนดในตารางที ่1 ฟลมของสตีองไมถกูขดัสจีนถงึพืน้ผวิของแผนทดสอบ

8.6 การทดสอบสี

เตรยีมแผนทดสอบโดยเคลอืบสตีวัอยางลงบนกระจกหรอืแผนโลหะ ใหไดความหนาของฟลมขณะเปยก  380
ไมโครเมตร ± 5 ไมโครเมตร หลังจากปลอยแผนทดสอบไวนาน 24 ชั่วโมง นำแผนทดสอบไปทดสอบ
การสะทอนแสงตามวธิทีีก่ำหนดใน ASTM E 1347 และสตีามวธิทีีก่ำหนดใน ASTM D 2244

8.7 การทดสอบความทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวธิเีรงภาวะ

เตรยีมแผนทดสอบตามขอ 8.5.1(1) ปลอยทิง้ไวนาน 48 ชัว่โมง แลวนำไปเขาเครือ่งเรงภาวะตามทีก่ำหนดใน
ASTM G 155 โดยใหแบล็กพาเนล (black panel) มีอุณหภูมิ 63 องศาเซลเซียส ± 3 องศาเซลเซียส
ในวฏัจกัรดงันี ้คอื รบัแสงนาน 102 นาท ีรบัแสงและพนน้ำนาน 18 นาท ีใหแผนทดสอบอยใูนเครือ่งเรงภาวะ
นาน 720 ชัว่โมง เมือ่ครบกำหนด นำแผนทดสอบมาไวทีอ่ณุหภมูหิองนาน 24 ชัว่โมง แลวนำไปทดสอบดงันี้

8.7.1 ฟลมสขีาวและสเีหลอืง นำไปหาคาการสะทอนแสงทีม่มุ 45/0 องศา ตาม ASTM E 1347
8.7.2 ฟลมสเีหลอืงและสอีืน่ๆ นำไปทดสอบสตีาม ASTM D 2244

8.8 การทดสอบความทนตอการดดัโคง

นำแผนเหลก็เคลอืบดบีกุหนาประมาณ 0.3 มลิลเิมตร ขนาดประมาณ 76 มลิลเิมตร x 127 มลิลเิมตร ที่
ทำความสะอาดแลว  และลบูเบา ๆ ดวยกระดาษซลิคิอนคารไบดทีม่ขีนาดความคม 320 เคลอืบสตีวัอยาง
ดวยเครือ่งทำฟลมใหไดความหนาของฟลมขณะเปยก 127 ไมโครเมตร  ± 2 ไมโครเมตร  ปลอยไวใหแหง
ในแนวนอนทีอ่ณุหภมูหิองนาน 18  ชัว่โมง แลวอบในตอูบทีม่อีณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส ± 1 องศาเซลเซยีส
นาน 2 ชั่วโมง ปลอยใหเย็นที่อุณหภูมิหองนานอยางนอยครึ่งชั่วโมง แลวนำไปดัดโคงรอบเมนเดรลขนาด
เสนผานศนูยกลาง 6 มลิลเิมตร  ตามวธิทีีก่ำหนดใน มอก.285 เลม 19 แลวตรวจพนิจิฟลมของสี

8.9 การทดสอบความทนน้ำ

เคลอืบสตีวัอยางบนกระจกทีส่ะอาดโดยใชเครือ่งทำฟลม ใหไดความหนาของฟลมขณะเปยก 380 ไมโครเมตร
± 2 ไมโครเมตร ปลอยไวใหแหงในแนวนอนที่อุณหภูมิหองนาน 72 ชั่วโมง แชแผนทดสอบในน้ำกลั่นที่
อณุหภมูหิองลกึครึง่แผนไวนาน 18 ชัว่โมง แลวปลอยไวใหแหงทีอ่ณุหภมูหิองนาน 2 ชัว่โมง

8.10 การทดสอบสมบตัใินการพน

พนสตีวัอยางลงบนแผนเหลก็เคลอืบดบีกุ หรอืแผนอะลมูเินยีมทีว่างอยใูนแนวนอนใหไดความหนาของฟลม
ขณะเปยกประมาณ 380 ไมโครเมตร ± 5 ไมโครเมตร แลวทดสอบตามวธิทีีก่ำหนดใน มอก.285 เลม 24
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ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ

(ขอ 7.1)

ก.1 รนุ ในทีน่ี ้หมายถงึ สจีราจรทีม่สีแีละสวนประกอบเดยีวกนั ทำโดยกรรมวธิเีดยีวกนั ทีท่ำหรอืสงมอบหรอื
ซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกนั

ก.2 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ ใหเปนไปตามแผนการชกัตวัอยางทีก่ำหนดตอไปนี ้หรอือาจใชแผนการชกั
ตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบคณุลกัษณะทีต่องการ การบรรจ ุและเครือ่งหมายและฉลาก
ใหปฏบิตัติาม มอก.285 เลม 1

ก.2.2 เกณฑตดัสนิ

ตัวอยางสีจราจรตองเปนไปตามขอ 4. ขอ 5. และขอ 6. ทุกขอ จึงจะถือวาสีจราจรรุนนั้นเปนไปตาม
มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้
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ภาคผนวก ข.
คำแนะนำวธิใีชสจีราจร

ข.1 สจีราจรตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีเ้ปนสผีสมเสรจ็  สามารถนำไปใชงานไดทนัท ี ในกรณทีีจ่ำเปน
ตองเจอืจางใหใชทนิเนอรตามคำแนะนำของผทูำ จดุประสงคเพือ่ใชกบัทางหลวง สะพาน อโุมงค ถนน หรอื
ทีจ่อดรถทีม่พีืน้ผวิเปนคอนกรตีหรอืแอสฟลต  โดยใชเครือ่งมอืตเีสนจราจรทัว่ไป  ใหไดความหนาของฟลม
ขณะเปยกประมาณ 380 ไมโครเมตร  สจีราจรนีอ้าจใชกบัลกูแกวเพือ่ชวยใหมองเหน็ไดชดัเจนในเวลากลางคนื
โดยใชลกูแกวทีม่คีณุภาพตาม มอก.543 โรยบนฟลมของสกีอนสแีหงหรอือยตูวั (drop on method) อตัรา
การกระจายของลกูแกวบนฟลมของส ี720 กโิลกรมัตอสจีราจร 1 ลกูบาศกเมตร (2.7 กโิลกรมัตอสจีราจร
1 แกลลอน)


