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รายการประกอบแบบก่อสร้างมาตรฐาน 
“งานหลังคาสาํหรับกระเบือ้งหลังคาเซรามคิ รุ่น Excella Classic” 

 

1. ขอบเขตของงาน 

 

งานหลงัคาสําหรับกระเบือ้งหลงัคาเซรามิค หมายถึงงานหลงัคาท่ีมงุด้วยกระเบือ้งหลงัคาเซรามิคบนโครง

หลังคาเหล็ก โดยครอบคลุมเฉพาะกระเบือ้งหลังคาเซรามิค ประเภทท่ีมีรางลิน้รับนํา้ด้านข้างกระเบือ้ง 

(Interlocking Tile) ใช้ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า กระเบือ้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี ของ บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จาํกัด   

   

2. โครงหลังคาเหล็ก 

 

2.1 มาตรฐานการก่อสร้าง 

หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้ถือปฏิบัติตาม “มาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของ

วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยทกุประการ 

2.2 วัสดุ 

2.2.1 เหล็กรูปพรรณทัง้หมดต้องมีคุณสมบตัิสอดคล้องกับมาตรฐาน มอก.1227(ฉบบัล่าสุด) 

หรือ ASTM A7 (ฉบบัลา่สดุ) หรือเทียบเท่า สําหรับขนาดและรูปหน้าตดัให้ใช้ตามท่ีระบไุว้

ในแบบรูป  ยกเว้นแปรับกระเบือ้งให้ใช้แปเหล็กเคลือบสงักะสีสําเร็จรูปตามรายละเอียดใน

ข้อ 3.1.2 

2.2.2 ลวดเช่ือมโครงหลงัคาเหล็ก ต้องมีคณุสมบตัิตามมาตรฐาน ASTM A233 (ฉบบัล่าสุด) 

โดยใช้ลวดเช่ือมไฟฟ้าชนิด E 6013 หรือเทียบเทา่ 

2.3 การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 

2.3.1 การทําความสะอาดผิวท่ีจะทาสี 

- ก่อนทาสีบนผิวใดๆต้องขดัผิวโลหะให้สะอาดโดยใช้เคร่ืองมือขดั เช่นจานคาร์บอรันดมั 

หรือเคร่ืองมือชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม  จากนัน้ให้ขดัด้วยแปรงลวดเหล็กและกระดาษทราย

เพ่ือขจดัเศษโลหะท่ีหลดุร่อนออกให้หมด  แต่ต้องพยายามหลีกเล่ียงการใช้เคร่ืองขดั

ด้วยลวดเป็นระยะเวลานานเพราะอาจทําให้เนือ้โลหะไหม้ได้ 

- สําหรับรอยเช่ือมและผิวเหล็กท่ีได้รับความกระทบกระเทือนจากการเช่ือม ต้องเตรียม

ผิวสําหรับทาสีใหมเ่ชน่เดียวกบัผิวทัว่ไปตามวิธีท่ีกลา่วมาข้างต้น 
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- ก่อนท่ีจะทาสีบนผิวท่ีทาสีไว้ก่อนให้ขจัดสีท่ีร่อนหลุดออกให้หมด  และต้องทําความ

สะอาดพืน้ท่ีสว่นท่ีถกูนํา้มนัและไขมนัตา่งๆ แล้วปลอ่ยให้แห้งสนิทก่อนจะทาสีทบั 

2.3.2 สีรองพืน้หากมิได้ระบเุป็นอยา่งอ่ืนให้ ทาสีรองพืน้เคลือบกนัสนิม (Rustoleum) 2 ครัง้ก่อน

นําไปตดิตัง้ เม่ือตดิตัง้แล้วเสร็จต้องทาซํา้รอยเช่ือมและรอยถลอกตา่งๆให้เรียบร้อย 

2.3.3 สีจริง ภายหลงัเก็บสีรองพืน้แล้วเสร็จ หากมิได้ระบเุป็นอย่างอ่ืนให้ทาสีจริงอีก 2 ครัง้ด้วยสี

นํา้อคลิิค Emulsion ของ ICI หรือเทียบเทา่ 

 

3. หลังคากระเบือ้งหลังคาเซรามิค 

 

3.1 หลักการท่ัวไป 

3.1.1 การมุงกระเบือ้งและครอบหลังคา ตลอดจนการติดตัง้อุปกรณ์หลังคาต่างๆให้ติดตัง้

ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต 

3.1.2 แปรับกระเบือ้งหลังคา หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ แป เอสซีจี ขนาดความหนา 

0.55 มม.ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัดซึ่งเป็นแปเหล็กเคลือบ

สงักะสีสําเร็จรูปใช้สําหรับหลงัคาท่ีมีมมุยกไมเ่กิน 45O โดยวางจนัทนัหา่งกนัไมเ่กิน 1.0 ม. 

3.1.3 การติดตัง้แป ให้ยึดแปติดกับจันทันเหล็กด้วยตะปูเกลียวยึดแปของบริษัท เอสซีจี            

ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จํากดั โดยดําเนินการตดิตัง้ตามกรรมวิธีของผู้ผลิต   

3.1.4 การจัดระยะห่างของแป ต้องจดัระยะแปให้ถกูต้องตามข้อกําหนดการใช้กระเบือ้งของ

ผู้ผลิตโดยเคร่งครัดโดยจดัระยะแปเป็นดงันี ้

- แถวแรกบริเวณเชิงชาย ให้หา่งจากขอบนอกไม้บวัเชิงชายถึงหลงัแป 32 ซม. 

- แถวคูบ่นสดุบริเวณสนัหลงัคา ให้หา่งระหวา่งกนั 6-8 ซม. 

- แถวอ่ืนๆท่ีเหลือ ให้จดัระยะแปท่ี 32 – 34 ซม. 

3.1.5 ก่อนเร่ิมงานมุงหลังคา ให้ผู้ รับจ้างขออนมุตัติอ่ผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้าง  เพ่ือตรวจสอบ

ความเรียบร้อยของงานโครงหลงัคา และงานตดิตัง้แปซึง่ให้ดําเนินการเป็นสองขัน้ตอนดงันี ้

- การขออนุมัติเพ่ือตรวจงานโครงหลังคาให้ดําเนินภายหลงัติดตัง้วางโครงหลงัคา

เหล็ก ตลอดจนตดิตัง้ไม้เชิงชาย ไม้ปัน้ลมตา่งๆแล้วเสร็จ   

- การขออนุมัติเพ่ือติดตัง้แป ให้ผู้ รับจ้างดําเนินการจัดทําแบบ As-built (แบบท่ีทํา

สรุปหลงัการก่อสร้างท่ีผู้ออกแบบไม่ทราบ)โครงหลงัคาพร้อมดําเนินการจดัแประยะ

แป เพ่ือขออนมุตัติดิตัง้แปตามระยะท่ีนําเสนอ   
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3.1.6 การติดตัง้แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ให้ใช้แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด โดยให้ผู้ รับจ้างปูแผ่น

สะท้อนความร้อนไว้ใต้แป ตามมาตรฐานการตดิตัง้และกรรมวิธีของผู้ผลิต  

3.1.7 การมุงกระเบือ้ง ต้องมุงสลบัแผ่นได้แนวตรงสวยงาม หลงัจากมุงหลงัคาแล้วเสร็จให้ผู้

รับจ้างทําการเปล่ียนกระเบือ้งใหมใ่นกรณีท่ีกระเบือ้งหลงัคาท่ีมงุไว้บิ่นแตกร้าว หรือเลอะสี 

ตลอดจนสิง่สกปรกตา่งๆออกให้หมดทกุแผน่ก่อนขออนมุตัสิง่งานหลงัคา   

3.1.8 การยึดกระเบือ้ง หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้ทําการยึดกระเบือ้งด้วยตะปูเกลียวยึด

กระเบือ้งทุกแผ่น และยึดกระเบือ้งแถวแรกทุกแผ่นตลอดแนวเชิงชายด้วยขอยึดเชิงชาย  

โดยอปุกรณ์ยดึกระเบือ้งทกุประเภทให้ใช้ผลิตภณัฑ์ตราสินค้าเดียวกบักระเบือ้งมงุหลงัคา

เซรามิค สําหรับขนาดและประเภทของตะปเูกลียวยึดกระเบือ้งดรูายละเอียดในข้อ 3.2.3 

และ 3.2.5 

3.1.9 การติดตัง้ครอบหลังคาตามแนวสันหลังคาและตะเข้สันให้ติดตัง้ครอบหลงัคาระบบ

แห้งด้วยการใช้ชดุอปุกรณ์ยึดครอบแบบแห้ง (Dry Tech System) ผลิตภณัฑ์ของบริษัท

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  จํากัด  ซึ่งเป็นการยึดครอบเชิงกลโดยการใช้ตะปู

เกลียวยึดครอบหลังคาติดกับชุดเหล็กรองรับครอบและติดตัง้แผ่นรองครอบ (Ridge 

Flashing)คลมุกระเบือ้งตลอดแนวสนัหลงัคาและตะเข้สนัก่อนตดิตัง้ครอบหลงัคา 

3.1.10 รางนํา้ตะเข้หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้ใช้รางนํา้ตะเข้ ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอสซีจี      

ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จํากดั   

3.1.11 การติดตัง้รางนํา้ตะเข้ ให้สอดใต้แผ่นกระเบือ้ง  การต่อระหว่างท่อนรางนํา้ตะเข้ให้วาง

ท่อนบนทบัท่อนล่าง  ซ้อนทบัไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตรไม่ต้องบดักรี  พร้อมยึดรัง้รางนํา้

ตะเข้ท่ีบริเวณปลายขอบปีกรางทัง้สองข้างด้วยตะปเูกลียวให้ติดกับโครงสร้างหลงัคาให้

แนน่  ห้ามตอก หรือเจาะรูบริเวณร่องรางนํา้ตะเข้ หรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดอนัเป็น

เหตใุห้รางนํา้ตะเข้เกิดการร่ัวซมึโดยเดด็ขาด 

3.1.12 ในกรณีท่ีมีการต่อรางนํา้ตะเข้ในลักษณะเหมือนขากางเกงเช่น บริเวณรางนํา้ตะเข้

ของ Dormer เป็นต้น ให้ตดัรางนํา้ตะเข้ทัง้สองขาในลกัษณะเข้ามมุ 45Oแล้วปิดทบัรอยตอ่

ดงักลา่วตลอดแนวด้วยแผน่ปิดรอยตอ่โดยไมต้่องบดักรีรอยตอ่สําหรับแผ่นปิดรอยตอ่ให้ใช้

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จํากดั  

3.1.13 กระเบือ้งส่วนท่ีจําเป็นต้องตัดเช่น กระเบือ้งบริเวณตะเข้สัน,ตะเข้ราง เป็นต้น ให้ตดั

กระเบือ้งด้วยมอเตอร์ไฟเบอร์อย่างประณีต พร้อมยึดเศษกระเบือ้งให้แน่นไม่ไหลหลุด

ออกมาด้วยกาวEPOXY หรือยึดเศษกระเบือ้งให้แน่นด้วยลวดเคลือบสังกะสีแล้วมัด

กระเบือ้งเศษตดิกบักระเบือ้งข้างเคียง 
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3.1.14 บริเวณแนวรอยต่อระหว่างกระเบือ้งกับผนังก่ออิฐฉาบปูน เช่น บริเวณท่ีหลงัคารอบ

ล่างบรรจบกับผนัง เป็นต้น  หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้ติดตัง้ระบบครอบผนัง 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จํากดั ปิดคลุมตลอดแนวรอยต่อ

ดงักลา่ว  โดยท่ี 

- บริเวณแนวรอยตอ่ด้านหวักระเบือ้งชนกบัผนงัให้ใช้ ครอบโค้งผนงั ปิดคลมุ 

- บริเวณแนวรอยตอ่ด้านข้างกระเบือ้งชนกบัผนงัให้ใช้ ครอบข้างผนงั ปิดคลมุ 

และให้ตดิตัง้ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

3.1.15 บริเวณรอยต่อระหว่างกระเบือ้งและครอบ ถ้ามีลกัษณะดงัตอ่ไปนีห้ากไม่ได้ระบุเป็น

อย่างอ่ืนให้ติดตัง้แผ่นปิดรอยตอ่(Flashing) โดยใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  เพ่ือป้องกันร่ัวบริเวณรอยตอ่นัน้ๆด้วย   ลกัษณะของรอยตอ่ดงักล่าว

ประกอบด้วย 

- ปัน้ลมชนตะเข้สนั   ปัน้ลมชนสนัหลงัคา  

- ปัน้ลมชนครอบผนงั / ปีกคสล. ปัน้ลมชนเชิงชาย 

- สนัหลงัคาชนหวัตะเข้ราง  สนัหลงัคาชนครอบผนงั / ปีกคสล. 

- ตะเข้สนัชนครอบผนงั / ปีก คสล.  

- ตลอดจนลกัษณะของรอยตอ่จดุอ่ืนๆตามมาตรฐานการมงุกระเบือ้งหลงัคาของผู้ผลิต 

หรือจุดท่ีสถาปนิกเห็นสมควรต้องติดตัง้แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี (Flashing) เพ่ือการ

ป้องกนัร่ัว 

สําหรับสว่นของแผ่นปิดรอยตอ่ท่ีปิดคลมุกระเบือ้งและครอบ หากภายหลงัติดตัง้แล้วเสร็จ

สามารถมองเห็นได้ให้ใช้สีทากระเบือ้ง เอสซีจี สีเดียวกบักระเบือ้งมงุหลงัคาเซรามิคทาทบัแผ่นปิด

รอยต่อให้ดูกลมกลืนกับผืนหลังคา สําหรับสีทากระเบือ้งให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าเดียวกับ

กระเบือ้งมงุหลงัคาเซรามิค 

3.1.16 การติดตัง้แผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ใต้แป (SCG Roof Sarking) ถ้ามีลกัษณะ

หลงัคาดงัตอ่ไปนีห้ากไมไ่ด้ระบเุป็นอยา่งอ่ืนให้ตดิตัง้แผน่รองใต้หลงัคา เอสซีจี  กรุบนหลงั

จนัทนั โดยมีแป เอสซีจี กดทบัอยู่เพ่ือป้องกนัการร่ัวซึมในกรณีท่ีนํา้ฝนร่ัวซึมผ่านกระเบือ้ง

มงุหลงัคาลงมาได้ และติดตัง้แผ่นรองเชิงชาย เอสซีจีในแนวเชิงชายเพ่ือระบายนํา้ฝนออก

ท่ีเชิงชาย ลกัษณะหลงัคาดงักลา่วประกอบด้วย 

- กรณีท่ีมีการระบายนํา้จากตะเข้รางของหลงัคารอบบนลงมาสูห่ลงัคารอบลา่ง   

- ตลอดจนลกัษณะหลงัคาอ่ืนๆตามมาตรฐานการมงุกระเบือ้งหลงัคาของผู้ผลิต หรือจดุ

ท่ีสถาปนิกเห็นสมควรต้องตดิตัง้แผน่รองใต้หลงัคา เอสซีจี ใต้แปเพ่ือการป้องกนัร่ัว 
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สําหรับตําแหน่ง และขนาดพืน้ท่ีท่ีต้องติดตัง้แผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ใต้แปให้ดู

รายละเอียดในแบบรูป 

   การตดิตัง้แผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ใต้แป 

- ให้ปูแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ไว้บนหลงัจันทนัและมีแปกดทับโดยปูไปในทิศทาง

ขนานกบัแนวแป  ให้แผ่นรองใต้หลงัคาแผ่นบนซ้อนทบัแผ่นล่าง 20 ซม. ในกรณีท่ีมี

การตอ่ระหวา่งแผน่ให้ซ้อนทบักนั 15 ซม.บนหลงัจนัทนัเทา่นัน้  

- การปแูผ่นรองใต้หลงัคา เอสซีจี ต้องครอบคลมุพืน้ท่ีท่ีมีปัญหานํา้ตกจากหลงัคาบน

กระแทกทัง้หมด และต้องปยูาวตอ่เน่ืองจนถึงเชิงชาย ระวงัไม่ให้แผ่นรองใต้หลงัคาท่ี

ตดิตัง้แล้วเกิดทะลเุป็นรูโดยเด็ดขาด 

- บริเวณเชิงชายติดตัง้แผ่นรองเชิงชายใต้แผ่นรองใต้หลงัคา เพ่ือระบายนํา้ฝนออกท่ี

แนวเชิงชาย   

3.1.17 การปิดลอนกระเบือ้งบริเวณเชิงชาย ให้ใช้แผ่นปิดเชิงชายพลาสติกปิดท่ีด้านในไม้บวั

เชิงชายใต้ท้องกระเบือ้ง  เพ่ือปิดช่องว่างระหว่างลอนกระเบือ้งกับขอบด้านบนของไม้บวั

เชิงชายตลอดแนวเชิงชาย  โดยใช้แผ่นปิดเชิงชายตราสินค้าเดียวกับกระเบือ้งมุงหลงัคา

เซรามิค และต้องเลือกใช้แผ่นปิดเชิงชายให้เข้ากบัรูปลอนของกระเบือ้งมงุหลงัคาเซรามิค

ด้วย 

 

3.2 วัสดุ 

3.2.1 กระเบือ้งมุงหลงัคาเซรามิค และครอบหลงัคาประเภทต่างๆ ท่ีใช้ในหมวดนีกํ้าหนดให้ใช้

ผลิตภณัฑ์ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จํากดั โดยสีของกระเบือ้งหลงัคา

จะกําหนดภายหลงั  ผลิตภณัฑ์ดงักลา่วประกอบด้วย 

- กระเบือ้งมุงหลังคา ครอบกระเบือ้งและระบบครอบผนังท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ในตรา    

สินค้า เอสซีจี                                

3.2.2 อปุกรณ์หลงัคาท่ีใช้ประกอบการมงุหลงัคาตามรายละเอียดในข้อ 3.2.3, 3.2.4 และ3.2.5 

ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จํากดั  
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3.2.3 รายละเอียดประเภทของอปุกรณ์หลงัคาท่ีระบใุช้จําแนกตามชนิดกระเบือ้ง เป็นดงันี ้

 

อุปกรณ์หลังคา 

ที่ระบุใช้ 
รายละเอียด 

1.   แป เอสซีจี     ขนาดความ

หนา 0.55 มม.   พร้อมตะปู

เกลยีวยดึแป 

- แป เอสซีจี  เป็นแปเหลก็ชบุสงักะสกีนัสนิมท่ีผลติจากแผน่เหลก็เคลอืบสงักะสท่ีีได้ มอก.50 

( ฉบบัลา่สดุ)  โดยเคลอืบสงักะสเีทียบเทา่เกรด Z220  ขนาด 65 x 30 มม. หนา 0.55 มม. 

- ตะปเูกลยีวยดึแป(Self-Drilling Batten Screw) เป็นตะปเูหลก็ชบุสงักะสกีนัสนิม  ปลาย

สวา่นสามารถเจาะเหลก็หนาไมเ่กิน 3.2 มม.ได้โดยไมต้่องเจาะรูนํา 

2.   แผน่สะท้อนความร้อน   

เอสซีจี  

- มีอลมูิเนียมฟอยล์ 2 หน้า  มีโครงสร้างทัง้หมด 6 ชัน้ ผสมสารป้องกนัการลามไฟ  มีเส้นใย

แก้ว 3 ทางชว่ยเสริมความแข็งแรง  และใช้ Polyethylene เป็นกาวเช่ือมประสาน  โดยมี

ความหนาแนน่ 170 กรัม/ตร.ม. 

3.   ตะปเูกลยีวยดึกระเบือ้ง 
- ตะปเูกลยีวยดึกระเบือ้งปลายสวา่น ตราช้าง2.25นิว้ 

        ตะปเูกลยีวยดึกระเบือ้งปลายสวา่น ตราช้าง4นิว้ 

4.   ขอยดึเชิงชาย  เอสซจีี 
- ทําจากเหลก็เคลอืบสงักะสกีนัสนิม   ใช้เกาะยดึปลายกระเบือ้งแถวแรกทกุแผน่ตลอดแนว

เชิงชาย 

5.   ขอยดึกระเบือ้ง เอสซีจี 
- ทําจากเหลก็เคลอืบสงักะสกีนัสนิม ใช้เกาะยดึปลายกระเบือ้งทกุแผน่โดยใช้ร่วมกบัตะปู

เกลยีวยดึกระเบือ้ง   

6.   ชดุอปุกรณ์ติดตัง้ครอบแบบ

แห้ง Dry Tech System 

- ใช้ในการติดตัง้ครอบบริเวณสนัหลงัคาและตะเข้สนั  หนึง่ชดุประกอบด้วย 

- แผน่รองใต้ครอบ  เป็นแผน่ใยสงัเคราะห์กนันํา้ให้สามารถดดัเข้ากบัรูปลอนกระเบือ้ง  

มีแถบกาว Butyl Glue ตลอดความยาวทัง้ 2 ด้านใช้ในการยดึเกาะ 

- เหลก็รับครอบ เป็นเหลก็ C-Line เคลอืบสงักะสกีนัสนิท ใช้เจาะตะปเูกลยีวยดึครอบ 

- ขายดึเหลก็ ทําจากเหลก็เคลอืบสงักะสกีนัสนิม  ใช้ยดึเหลก็รับครอบติดกบัโครงสร้าง

หลงัคา 

- ตะปเูกลยีวยดึแป ใช้ยดึขายดึเหลก็ติดบัโครงหลงัคา  และยดึเหลก็รับครอบเข้ากบัขา

ยดึเหลก็ 

- ตะปเูกลยีวยดึกระเบือ้ง 2.5 นิว้ ปลายสวา่น  ใช้ยดึครอบติดกบัเหลก็รับครอบ 

7.    ระบบครอบผนงั  เอสซีจี - ใช้ปิดแนวรอยตอ่บริเวณท่ีผืนหลงัคาบรรจบกบัผนงั  หนึง่ชดุประกอบด้วย 

1. ครอบผนงั  ประกอบด้วย 

- ครอบโค้งผนงั  ใช้ปิดคลมุรอยตอ่บริเวณด้านหวักระเบือ้งชนผนงั 

- ครอบข้างผนงั  ใช้ปิดคลมุรอยตอ่บริเวณด้านข้างกระเบือ้งชนผนงั 

2. ชดุอปุกรณ์ยดึครอบผนงั  ประกอบด้วย 

- แผน่ปิดกนัร่ัว ใช้ปิดกนัร่ัว คณุสมบตัิเหมือนแผน่ปิดรอยตอ่ แตห่น้ากว้างเพียง     

14 ซม.  และยาว 5 ม. 
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- ซิลโิคน ใช้ยาแนวช่องวา่งระหวา่งผนงักบัเหลก็รองครอบผนงั        

 เป็นซิลโิคนประเภท Siliconized Acrylic Sealant  

- เหลก็รองครอบผนงั  ทําจากเหลก็เคลอืบสงักะสกีนัสนิม  ใช้เป็นตวัรองรับครอบ

ผนงัและปะกบัให้แผน่ปิดกนัร่ัวตดิแนบกบัผนงั 

- ตะปเูกลยีวยดึกระเบือ้ง 2.5 นิว้ ปลายสวา่น    ใช้ยดึครอบผนงัตดิกบัเหลก็รอง

ครอบผนงั 

- พกุพลาสติกสาํเร็จรูป  เป็นพกุพลาสติกท่ีมีตะปใูนตวั  ใช้ตอกยดึเหลก็รองครอบ

ผนงัให้ติดกบัผนงั 

 

8.   แผน่ปิดรอยตอ่  เอสซจีี - ใช้ปิดรอยตอ่ระหวา่งกระเบือ้งกบัครอบ  ทําจากแผน่พลาสติกสงัเคราะห์ ประเภท PIB 

(Polyisobuthylene) พร้อมแถวกาว Butyl Glue ตลอดแนวทัง้สองด้าน ไมด่ดูซมึนํา้ ขนาด 

28 ซม. X 40 ซม. 

9. แผน่ปิดเชิงชาย - ใช้ปิดด้านในไม้บวัเชิงชายใต้ท้องกระเบือ้ง  แทนการทําไม้คว้านลอน   ทําจากแผน่พลาสตกิ 

PVC (Poly Vinyl Choride) 

10. สทีากระเบือ้ง - ทาแตง่ขอบกระเบือ้งตะเข้ราง  ทาบนแผน่ปิดรอยตอ่  เป็นสปีระเภท Acrylic Water Base 

 

3.2.4 สําหรับกระเบือ้งมุงหลงัคาเซรามิค ถ้าหลังคาของอาคารท่ีก่อสร้างอยู่ในเง่ือนไขต่อไปนี ้

รวมถึงอาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และอาคารท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเส่ียงตอ่แรงลม  ต้องจดัทํา 

เอกสาร Fixing Recommendation เพ่ือกําหนดวิธีการยดึกระเบือ้งและครอบด้วยทกุครัง้ 

กลา่วคือ 

- หลงัคาท่ีคลมุอาคารท่ีสงูเกิน 2 ชัน้ขึน้ไป 

- หลงัคาของอาคารท่ีตัง้อยู่ริม หรือใกล้ปากอ่าว  แม่นํา้  ชายทะเล  ทะเลสาบ ในรัศมี

หา่งจากฝ่ังไมเ่กิน 500 เมตร 

- ตลอดจนอาคารในเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีสถาปนิกพิจารณาแล้ว เห็นสมควรท่ีต้องมีการระบใุช้ 

3.2.5 กรณีท่ีไม่ได้ใช้แป เอสซีจี ขนาดความหนา 0.55 มม. ให้เลือกใช้ขนาดตะปูเกลียวยึด

กระเบือ้งให้เหมาะสมกบัแป  โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดงันี ้
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ประเภทของแป 
ขนาดและประเภท 

ตะปูเกลียวยดึกระเบือ้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี 

1.  แป เอสซีจี ขนาดความหนา 0.70 มม. ตะปเูกลียวยึดกระเบือ้ง 2.25 นิว้ - ปลายสวา่น 

2. แปเหล็กกลอ่ง หรือ แปรูปตวัซี / รูปตวัย ูหนา

ไมเ่กิน 3.2 มม. 
ตะปเูกลียวยึดกระเบือ้ง 2.25 นิว้ - ปลายสวา่น 

3.แปเหล็กฉาก  30 มม.หนาไมเ่กิน3.2 มม. ตะปเูกลียวยึดกระเบือ้ง 4.0 นิว้ - ปลายสว่าน 

4.แปเหล็กฉาก  40 มม. หนาไมเ่กิน 3.2 มม.   ตะปเูกลียวยึดกระเบือ้ง 4.0 นิว้ - ปลายสว่าน 

5.แปเหล็กฉาก  50 มม. หนาไมเ่กิน 3.2 มม. ไมส่ามารถใช้อปุกรณ์ยึด  ท่ีมีใช้อยูใ่นปัจจบุนัได้ 
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