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รายการประกอบแบบก่ อสร้ างมาตรฐาน
“งานหลังคาสําหรั บกระเบือ้ งหลังคาไฟเบอร์ ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น พรีม่า”
1. ขอบเขตของงาน
งานหลังคาสําหรับกระเบื ้องหลังคาไฟเบอร์ ซีเมนต์ หมายถึงงานหลังคาที่มุงด้ วยกระเบื ้องหลังคาไฟเบอร์
ซีเมนต์บโครงหลังคาเหล็ก ใช้ ผลิตภัณฑ์ตราสินค้ า กระเบือ้ งหลังคาไฟเบอร์ ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่ น พรี ม่า ของ
บริ ษทั เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด
2. โครงหลังคาเหล็ก
2.1 มาตรฐานการก่ อสร้ าง
หากมิ ไ ด้ ร ะบุเ ป็ นอย่า งอื่ น ให้ ถือปฏิ บัติตาม “มาตรฐานสํ าหรั บอาคารเหล็กรู ปพรรณ” ของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยทุกประการ
2.2 วัสดุ
2.2.1 เหล็กรู ปพรรณทัง้ หมดต้ องมีคุณสมบัติสอดคล้ องกับมาตรฐาน มอก.1227(ฉบับล่าสุด)
หรื อ ASTM A7 (ฉบับล่าสุด) หรื อเทียบเท่า สําหรับขนาดและรู ปหน้ าตัดให้ ใช้ ตามที่ระบุ
ไว้ ในแบบรูป ยกเว้ นแปรับกระเบื ้อง ให้ ใช้ แปเหล็กเคลือบสังกะสีสําเร็จรูปตามรายละเอียด
ในข้ อ 3.1.2
2.2.2 ลวดเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามมาตรฐาน ASTM A233 (ฉบับล่าสุด)
โดยใช้ ลวดเชื่อมไฟฟ้าชนิด E 6013 หรื อเทียบเท่า
2.3 การป้องกันเหล็กมิให้ ผุกร่ อน
2.3.1 การทําความสะอาดผิวที่จะทาสี
- ก่อนทาสีบนผิวใดๆต้ องขัดผิวโลหะให้ สะอาดโดยใช้ เครื่ องมือขัด เช่นจานคาร์ บอรันดัม
หรื อเครื่ องมือชนิดอื่นที่เหมาะสม จากนันให้
้ ขดั ด้ วยแปรงลวดเหล็กและกระดาษทราย
เพื่อขจัดเศษโลหะที่หลุดร่ อนออกให้ หมด แต่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ เครื่ องขัด
ด้ วยลวดเป็ นระยะเวลานานเพราะอาจทําให้ เนื ้อโลหะไหม้ ได้
- สําหรับรอยเชื่อมและผิวเหล็กที่ได้ รับความกระทบกระเทือนจากการเชื่อม ต้ องเตรี ยม
ผิวสําหรับทาสีใหม่เช่นเดียวกับผิวทัว่ ไปตามวิธีที่กล่าวมาข้ างต้ น
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- ก่อนที่จะทาสีบนผิวที่ ทาสี ไว้ ก่อนให้ ขจัดสีที่ร่อนหลุดออกให้ หมด และต้ องทํ าความ
สะอาดพื ้นที่สว่ นที่ถกู นํ ้ามันและไขมันต่างๆ แล้ วปล่อยให้ แห้ งสนิทก่อนจะทาสีทบั
2.3.2 สีรองพื ้นหากมิได้ ระบุเป็ นอย่างอื่นให้ ทาสีรองพื ้นเคลือบกันสนิม (Rustoleum) 2 ครัง้ ก่อน
นําไปติดตัง้ เมื่อติดตังแล้
้ วเสร็ จต้ องทาซํ ้ารอยเชื่อมและรอยถลอกต่างๆให้ เรี ยบร้ อย
2.3.3 สีจริ ง ภายหลังเก็บสีรองพื ้นแล้ วเสร็จ หากมิได้ ระบุเป็ นอย่างอื่นให้ ทาสีจริ งอีก 2 ครัง้ ด้ วยสี
นํ ้าอคิลิค Emulsion ของ ICI หรื อเทียบเท่า
3. กระเบือ้ งหลังคาไฟเบอร์ ซีเมนต์
3.1 หลักการทั่วไป
3.1.1 การมุงกระเบื ้องและครอบหลังคา ตลอดจนการติดตังอุ
้ ปกรณ์ หลังคาต่างๆให้ ติดตังตาม
้
มาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต
3.1.2 แปรั บกระเบือ้ งหลังคา หากไม่ได้ ระบุเป็ นอย่างอื่นให้ ใช้ แป เอสซีจี สําหรับกระเบื ้องไฟ
เบอร์ ซีเมนต์ รุ่ น พรี ม่า ของบริ ษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง จํากัด ซึ่งเป็ นแป
เหล็กเคลือบสังกะสีสําเร็ จรู ป ใช้ สําหรับหลังคาที่มีมมุ ยกไม่เกิน 45Oโดยวางจันทันห่างกัน
ไม่เกิน1. 0 ม.
3.1.3 การติด ตั ง้ แป ให้ ยึดแปติดกับจัน ทัน เหล็กด้ วยตะปูเ กลี ยวยึดแปของบริ ษัท เอสซี จี
ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด โดยดําเนินการติดตังตามกรรมวิ
้
ธีของผู้ผลิต
การจัดระยะห่ างของแป ต้ องจัดระยะแปให้ ถกู ต้ องตามข้ อกํ าหนดการใช้ กระเบื ้องของ
ผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยติดตังแปรั
้ บกระเบื ้องตลอดแนวเชิงชาย ดังนี ้
-ติดตังแปรั
้ บหางกระเบื ้องตลอดแนวเชิงชาย
-แปแถวแรกบริ เวณเชิงชาย ให้ หา่ งจากหลังแปรับหางกระเบื ้องถึงหลังแปแถวแรก 50ซม.
-แปแถวคูบ่ นสุดบริ เวณสันหลังคา ให้ หา่ งระหว่างกัน 5 ซม.
-แปแถวอื่นๆที่เหลือ ให้ จดั ระยะแปที่ 50 ซม.แถวสุดท้ ายที่สนั หลังคา 50 ซม.
3.1.4 ก่ อ นเริ่ ม งานมุ งหลั งคา
ให้ ผ้ ูรับจ้ างขออนุมัติต่อผู้ควบคุม งานของผู้ว่าจ้ าง เพื่ อ
ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของงานโครงหลังคา และงานติดตังแป
้ ซึ่งให้ ดําเนินการเป็ นสอง
ขันตอนดั
้
งนี ้
- การขออนุมัติเพื่อตรวจงานโครงหลังคา ให้ ดําเนินภายหลังติดตังวางโครงหลั
้
งคา
เหล็ก ตลอดจนติดตังไม้
้ เชิงชาย ไม้ ปัน้ ลมต่างๆแล้ วเสร็ จ
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- การขออนุ มัติเพื่อติดตัง้ แป ให้ ผ้ รู ับจ้ างดําเนินการจัดทําแบบ As-built (แบบที่ทํา
สรุ ปหลังการก่อสร้ างที่ผ้ อู อกแบบไม่ทราบ)โครงหลังคาพร้ อมดําเนินการจัดแประยะ
แป เพื่อขออนุมตั ติ ดิ ตังแปตามระยะที
้
่นําเสนอ
3.1.5 การติดตัง้ แผ่ นสะท้ อนความร้ อน เอสซีจี ให้ ใช้ แผ่นสะท้ อนความร้ อน เอสซีจี ซึ่งเป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษัท เอสซี จี ซิ เ มนต์ -ผลิ ตภัณ ฑ์ ก่ อสร้ าง จํ า กัด โดยให้ ผ้ ูรั บ จ้ า งปูแผ่ น
สะท้ อนความร้ อนไว้ ใต้ แป ตามมาตรฐานการติดตังและกรรมวิ
้
ธีของผู้ผลิต
3.1.6 การมุงกระเบือ้ ง ต้ องมุงได้ แนวตรงสวยงาม ( ห้ ามมุงสลับแผ่น )หลังจากมุงหลังคาแล้ ว
เสร็ จให้ ผ้ ูรับจ้ างทําการเปลี่ยนกระเบื ้องใหม่ในกรณีที่กระเบื ้องหลังคาที่มุงไว้ บิ่นแตกร้ าว
หรื อเลอะสี ตลอดจนสิ่งสกปรกต่างๆออกให้ หมดทุกแผ่นก่อนขออนุมตั สิ ง่ งานหลังคา
3.1.7 การยึด กระเบื อ้ ง หากมิ ไ ด้ ร ะบุเ ป็ นอย่ า งอื่ น ให้ ทํ า การยึ ดกระเบื อ้ งด้ ว ยคลิ ป ล็ อ คยึด

3.1.8

3.1.9
3.1.10

3.1.11

3.1.12

กระเบื ้องทุกแผ่น แผ่นละ 2 ตัว โดยอุปกรณ์ ยึดกระเบื ้องทุกประเภทให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ตรา
สิ น ค้ าเดี ยวกับกระเบื อ้ งมุง หลัง คาไฟเบอร์ ซี เ มนต์ สํ าหรั บขนาดและประเภทของตะปู
เกลียวยึดกระเบื ้องดูรายละเอียดในข้ อ 3.2.3
การติดตัง้ ครอบหลังคาตามแนวสันหลังคาและตะเข้ สัน ให้ ติดตังด้
้ วยชุดแผ่นปิ ดลอน
สันหลังคาตะเข้ สนั ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด ซึ่งเป็ น
การยึดครอบเชิงกล โดยการใช้ ตะปูเกลียวยึดครอบหลังคาติดกับชุดแผ่นปิ ดลอน ติดตัง้
ตลอดแนวสันหลังคาและตะเข้ สนั ก่อนติดตังครอบหลั
้
งคา
รางนํา้ ตะเข้ หากมิได้ ระบุเป็ นอย่างอื่นให้ ใช้ รางนํ ้าตะเข้ ผลิตภัณฑ์ของ บริ ษัท เอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด
การติดตัง้ รางนํา้ ตะเข้ ให้ สอดใต้ แผ่นกระเบื ้อง การต่อระหว่างท่อนรางนํ ้าตะเข้ ให้ วาง
ท่อนบนทับท่อนล่าง ซ้ อนทับไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตรไม่ต้องบัดกรี พร้ อมยึดรัง้ รางนํ ้า
ตะเข้ ที่บริ เวณปลายขอบปี กรางทังสองข้
้
างด้ วยตะปูเกลียวให้ ติดกับโครงสร้ างหลังคาให้
แน่น ห้ ามตอก หรื อเจาะรูบริ เวณร่องรางนํ ้าตะเข้ หรื อกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็ น
เหตุให้ รางนํ ้าตะเข้ เกิดการรั่วซึมโดยเด็ดขาด
ในกรณีท่ ีมีการต่ อรางนํา้ ตะเข้ ในลักษณะเหมือนขากางเกง เช่น บริ เวณรางนํ ้าตะเข้
ของ Dormer เป็ นต้ น ให้ ตดั รางนํ ้าตะเข้ ทงั ้ สองขาในลักษณะเข้ ามุม 45O แล้ วปิ ดทับ
รอยต่อดังกล่าวตลอดแนวด้ วยแผ่นปิ ดรอยต่อโดยไม่ต้องบัดกรี รอยต่อ สํ าหรั บแผ่นปิ ด
รอยต่อให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด
กระเบือ้ งส่ วนที่จําเป็ นต้ องตัด เช่น กระเบื ้องบริ เวณตะเข้ สนั ,ตะเข้ ราง เป็ นต้ น ให้ ตดั
กระเบื ้องด้ วยมอเตอร์ ไฟเบอร์ อย่างประณีต พร้ อมยึดเศษกระเบื ้องให้ แน่นไม่ไหลหลุดโดย
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ใช้ คลิปล็อคยึดขอบล่างของแผ่นกระเบื ้องและยึดหัวแผ่นกระเบืองเศษเข้ ากับกระเบื ้องแผ่น
เต็มด้ วยตะปูเกลียว ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด
3.1.13 การปิ ดลอนกระเบือ้ งบริ เวณเชิงชาย ให้ ใช้ แผ่นปิ ดเชิงชายพลาสติกปิ ดที่ด้านในไม้ บวั
เชิงชายใต้ ท้องกระเบื ้อง เพื่อปิ ดช่องว่างระหว่างลอนกระเบื ้องกับขอบด้ านบนของไม้ บวั
เชิงชายตลอดแนวเชิงชาย โดยใช้ แผ่นปิ ดเชิงชายตราสินค้ าเดียวกับกระเบื ้องมุงหลังคาไฟ
เบอร์ ซีเมนต์ และต้ องเลือกใช้ แผ่นปิ ดเชิงชายให้ เข้ ากับรู ปลอนของกระเบื ้องมุงหลังคาไฟ
เบอร์ ซีเมนต์ด้วย
3.2 วัสดุ
3.2.1 กระเบื อ้ งมุ ง หลัง คาไฟเบอร์ ซี เ มนต์ และครอบหลัง คาประเภทต่า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นหมวดนี ้
กําหนดให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด โดยสีของ
กระเบื ้องหลังคาจะกําหนดภายหลัง ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวประกอบด้ วย
- กระเบื ้องมุงหลังคา ครอบกระเบื ้อง ที่เป็ นผลิตภัณฑ์ในตรา สินค้ า เอสซีจี
3.2.2 อุปกรณ์หลังคาที่ใช้ ประกอบการมุงหลังคาตามรายละเอียดในข้ อ 3.2.3, ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ของบริ ษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด
3.2.3 รายละเอียดประเภทของอุปกรณ์หลังคาที่ระบุใช้ จําแนกตามชนิดกระเบื ้อง เป็ นดังนี ้
อุปกรณ์ หลังคาที่ระบุใช้
1.แป เอสซีจี
พร้ อมตะปูเกลียวยึดแป
2.แผ่นสะท้ อนความร้ อน
เอสซีจี
4.ชุดแผ่นปิ ดลอนสันหลังคาและ
ตะเข้ สนั
5. แผ่นปิ ดรอยต่อ เอสซีจี
6. แผ่นปิ ดเชิงชาย
7. สีทากระเบื ้องหลังคา

รายละเอียด
- แป สําหรับกระเบื ้องไฟเบอร์ ซีเมนต์ รุ่น พรี มา่ เป็ นแปเหล็กชุบสังกะสีกนั สนิมที่ผลิตจาก
แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีที่ได้ มอก.50 ( ฉบับล่าสุด) โดยเคลือบสังกะสีเทียบเท่าเกรด Z220
- ตะปูเกลียวยึดแป(Self-Drilling Batten Screw) เป็ นตะปูเหล็กชุบสังกะสีกนั สนิม ปลาย
สว่านสามารถเจาะเหล็กหนาไม่เกิน 3.2 มม.ได้ โดยไม่ต้องเจาะรูนาํ
- มีอลูมิเนียมฟอยล์ 2 หน้ า มีโครงสร้ างทังหมด
้
6 ชัน้ ผสมสารป้องกันการลามไฟ มีเส้ นใย
แก้ ว 3 ทางช่วยเสริ มความแข็งแรง และใช้ Polyethylene เป็ นกาวเชื่อมประสาน โดยมี
ความหนาแน่น 170 กรัม/ตร.ม.
- ใช้ ในการติดตังครอบบริ
้
เวณสันหลังคาและตะเข้ สนั
- ชุดแผ่นปิ ดลอนสันหลังคา ใช้ ปิดใต้ ครอบสันโค้ งบริเวณสันหลังคา
- ชุดแผ่นปิ ดลอนตะเข้ สนั ใช้ ปิดใต้ ครอบสันโค้ งบริ เวณตะเข้ สนั
- ใช้ ปิดรอยต่อระหว่างกระเบื ้องกับครอบ ทําจากแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ ยึดโครงแผ่นด้ วย

ตะแกรงอลูมเิ นียม ไม่ดดู ซึมนํ ้า ขนาด 28 ซม. X 40 ซม.
- ใช้ ปิดด้ านในไม้ บวั เชิงชายใต้ ท้องกระเบื ้อง แทนการทําไม้ คว้ านลอน ทําจากแผ่นพลาสติก
PVC (Poly Vinyl Choride)
- ทาซ่อมแซมสีกระเบื ้องหลังคา ทาบนแผ่นปิ ดรอยต่อ
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3.2.4 กระเบื อ้ งที่ ไ ม่ไ ด้ ใ ช้ แ ป เอสซี จี สํ า หรั บ กระเบื อ้ งไฟเบอร์ ซี เ มนต์ รุ่ น พรี ม่า ให้ เ ลื อ กใช้
อุปกรณ์ยดึ กระเบื ้องให้ เหมาะสมกับแป โดยใช้ หลักการพิจารณา ดังนี ้

ประเภทของแป

ขนาดและอุปกรณ์ ยดึ กระเบือ้ ง

1. ขอยึดหลังคา เอสซีจี รุ่น พรี มา่ ขนาด 1 นิ ้ว

ใช้ กบั แปเหล็กกล่อง 1 นิ ้ว

2. ขอยึดหลังคา เอสซีจี รุ่น พรี มา่ ขนาด 1.5 นิ ้ว

ใช้ กบั แปเหล็กกล่อง หรื อแปไม้ 1 นิ ้วครึ่ง

3. ขอยึดหลังคา กับแปตัว C เอสซีจี รุ่น พรี มา่

ใช้ กบั แปเหล็ก ตัวC75 หรื อ C100
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