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1. ความต้องการทั่วไป 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคมุ

คณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้งานกระเบือ้ง ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอย่าง ชนิด และสีตา่งๆ ของกระเบือ้ง, เส้นขอบคิว้, วสัดยุาแนว พร้อม

รายละเอียด และขัน้ตอนในการติดตัง้งานกระเบือ้งแตล่ะชนิด เชน่ กระเบือ้งปพืูน้ กระเบือ้งผนงัภายใน

และภายนอก เป็นต้น ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการสัง่ซือ้ 

1.3 ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้

1.3.1 แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของการปกูระเบือ้งทัง้หมด ระบรุุ่น ขนาด ของกระเบือ้งแตล่ะชนิด 

1.3.2 แบบขยายการติดตัง้บริเวณขอบ มมุ รอยตอ่ การลดระดบั การยกขอบ แนวของเส้นรอยตอ่ 

หรือเส้นขอบคิว้ และเศษของกระเบือ้งทกุสว่น แสดงอตัราความลาดเอียง และทิศทางการไหล

ของนํา้ของพืน้แตล่ะสว่น 

1.3.3 แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตัง้ท่อนํา้สําหรับจ่ายเคร่ืองสขุภณัฑ์ท่ีผนงั 

ช่องระบายนํา้ทิง้ท่ีพืน้ ตําแหนง่ท่ีติดตัง้สวิตช์ ปลัก๊ ช่องซอ่มบํารุง เป็นต้น 

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องออกหนงัสือรับประกนัคณุภาพของวสัด ุและการติดตัง้เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ [1] ปี 

2. ผลิตภัณฑ์ 

2.1 วสัดท่ีุนํามาใช้ต้องเป็นวสัดใุหมท่ี่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าว หรือตําหนิใดๆ ไมบิ่ดงอ 

ขนาดเท่ากนัทกุแผ่น ให้ใช้ชัน้คณุภาพท่ี 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเม่ียม บรรจใุนกลอ่งเรียบร้อย โดยมี

ใบสง่ของ และใบรับรองคณุภาพจากโรงงานผู้ผลิต ท่ีสามารถตรวจสอบได้ และจะต้องเก็บรักษาไว้อย่าง

ดีในท่ีไมมี่ความชืน้ 

2.2 กระเบือ้งเซรามิก [ตามมาตรฐาน มอก. 2508-2555 กระเบือ้งเซรามิก] หากไมร่ะบใุนแบบให้ใช้ผิวกนัลื่น

สําหรับปพืูน้ และผิวมนัสําหรับบผุนงั ขนาด […..x…..x.....] มม. [หรือตามระบใุนแบบ] ของ 

[………………..] หรือ [………………..] หรือ [………………..] หรือเทียบเท่า 

2.3 [กระเบือ้งดินเผาชนิดเคลือบ และไมเ่คลือบส ี ตามระบใุนแบบ ให้ใช้ของ [………………..] หรือ 

[………………..] หรือ [………………..] หรือเทียบเท่า] 
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2.4 [กระเบือ้งโมเสก ตามระบใุนแบบ [ตามมาตรฐาน มอก. 38-2531 กระเบือ้งดินเผาโมเสก] ขนาด 

[…..x…..x.....] มม. [หรือตามระบใุนแบบ] ให้ใช้ของ [………………..] หรือ [………………..] หรือ

เทียบเท่า] 

2.5 [หินสงัเคราะห์ หรือหินเทียมผิวขดัมนัสําหรับปพืูน้ ขนาด […..x…..x.....] มม. ให้ใช้รุ่น 

[………………..] ของ [………………..] หรือรุ่น [………………..] ของ [………………..] หรือรุ่น 

[………………..] ของ [………………..] หรือเทียบเท่า] 

2.6 ปนูทรายปรับระดบัพืน้ ให้ใช้ปนูเทปรับระดบัสาํเร็จรูป โดยมีสารผสมเพิ่มแรงยดึเกาะ และเพิ่ม

ระยะเวลาการก่อตัว ช่วยให้การเซ็ทตัวเหมาะสม ของ ****เสือมอร์ต้าร์ เทปรับพืน้  และ เสือ

มอร์ต้าร์ เทปรับพืน้  สําหรับปูกระเบือ้ง ในกรณีไม่ใช้กาวซีเมนต์ ****** 

2.7 วสัดติุดตัง้กระเบือ้ง ให้ใช้กาวซีเมนต์ โดยมีสารเพิ่มความยดึเกาะพเิศษ ทาํให้มีแรงยืดเกาะ

ระหว่างพืน้ผิวและกระเบือ้งสูง [ชนิดยืดหยุ่นตวัได้ดี] [ตามมาตรฐาน ANSI A118.1 หรือ EN12004 

(C1)] ของ เสือ กาวซีเมนต์ หรือ [………………..] หรือ [………………..] หรือเทียบเท่า 

2.8 [วสัดนํุา้ยาเคลือบใสป้องกนัการซมึของนํา้ใช้กบักระเบือ้งดินเผาไมเ่คลือบสี ให้ใช้ของ [………………..] 

หรือ [………………..] หรือ [………………..] หรือเทียบเทา่] 

2.9 วสัดยุาแนวกระเบือ้ง ให้ใช้ [ชนิดป้องกนัราดํา] [ตามมาตรฐาน ANSI A118.6 หรือ EN13888 (CG1)] 

ของ [………………..] หรือ [………………..] หรือ [………………..] หรือเทียบเท่า 

2.10 [Wax เคลือบผิวกระเบือ้ง ให้ใช้ของ [………………..] หรือ [………………..] หรือ [………………..] 

หรือเทียบเท่า] 

2.11 [นํา้ยาทําความสะอาดภายหลงัจากติดตัง้ ทัง้กระเบือ้งปพืูน้ และกระเบือ้งบผุนงั ให้ใช้ของ 

[………………..] หรือ [………………..] หรือ [………………..] หรือเทียบเท่า] 

2.12 วสัดอ่ืุนๆ ตามระบใุนแบบ โดยได้รับอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน 

3. การดาํเนินการ 

3.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําระบบกนัซมึพืน้ หรือผนงัท่ีระบใุห้ทําระบบกนัซมึ ตามรายละเอียดในหมวด 07 10 

00 งานป้องกนัความชืน้และการกนัซมึ ก่อนการเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั หรือฉาบปนูรองพืน้ผนงั แล้ว

จงึทําการติดตัง้กระเบือ้ง เช่น ระบบกนัซมึพืน้ห้องนํา้ หรือพืน้ชัน้ลา่งท่ีติดกบัพืน้ดิน เป็นต้น 

3.2 การเตรียมผิว 

3.2.1 ทําความสะอาดพืน้ผิวท่ีจะป ู หรือบกุระเบือ้งให้ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมนั เศษปนูทราย หรือ

สิ่งสกปรกอ่ืนใด แล้วล้างทําความสะอาดด้วยนํา้ 

3.2.2 สําหรับพืน้ท่ีจะปกูระเบือ้ง จะต้องเทปนูทรายปรับระดบั ให้ได้ระดบั และความเอียงลาดตาม

ต้องการสําหรับผนงัจะต้องฉาบปนูรองพืน้ให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว ตามท่ีระบไุว้ในหมวดงาน

ฉาบปนู โดยใช้ปนูฉาบสําเร็จรูปชนิดหยาบ เพ่ือให้ได้ผิวพืน้ หรือผิวผนงัท่ีเรียบ และแข็งแรงกอ่น

การป ูหรือบกุระเบือ้ง 
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3.2.3 หลงัจากเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั หรือฉาบปนูรองพืน้ผนงัแล้ว 24 ชัว่โมง ให้ทําการบ่มตลอด 3 

วนั ทิง้ไว้ให้แห้ง แล้วจงึเร่ิมดําเนินการปกูระเบือ้งพืน้ หรือบกุระเบือ้งผนงัได้ 

3.2.4 การเตรียมแผ่นกระเบือ้ง จะต้องแกะกลอ่งออกมา ทําการเฉลี่ยสีของกระเบือ้งให้สม่ําเสมอทัว่

กนั และเพียงพอกบัพืน้ท่ีท่ีจะปหูรือบกุระเบือ้ง แล้วจงึนํากระเบือ้งไปแช่นํา้ก่อนนํามาใช้ หรือ

ปฏิบติัตามคําแนะนําของผู้ผลิต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานก่อน 

3.2.5 [กระเบือ้งดินเผาท่ีไมเ่คลือบผิว ก่อนการป ู หรือบจุะต้องเคลือบผิวด้วยนํา้ยาเคลือบใส เพ่ือ

ป้องกนัการซมึของนํา้ปนู และสียาแนว โดยเคลือบให้ทัว่ผิวหน้า และขอบโดยรอบรวม 5 ด้าน 

อย่างน้อย 2 เท่ียว] 

3.3 การปู หรือบุกระเบือ้ง 

3.3.1 ทําการวางแนวกระเบือ้ง กําหนดจํานวนแผ่น และเศษแผ่นตาม Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั 

แนวกระเบือ้งทัว่ไป หากไมร่ะบใุนแบบให้ห่างกนั 2 มม. หรือชิดกนั ตามชนิดของกระเบือ้ง 

3.3.2 เศษของแผ่นกระเบือ้งจะต้องเหลือเท่ากนัทัง้ 2 ด้าน แนวรอยตอ่จะต้องตรงกนัทกุด้านทัง้พืน้

และผนงั หรือตาม Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั การเข้ามมุกระเบือ้งหากไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้

วิธีเจียขอบ 45 องศา คร่ึงความหนาของแผ่นกระเบือ้งประกบเข้ามมุ รอยตอ่รอบสขุภณัฑ์ หรือ

อปุกรณ์ห้องนํา้ตา่งๆ จะต้องตดัให้เรียบร้อยสวยงามด้วยเคร่ืองมือตดัท่ีคมเป็นพิเศษ 

3.3.3 ทําความสะอาดพืน้ผิว แล้วพรมนํา้ให้เปียกโดยทัว่ ใช้กาวซีเมนต์ในการยดึกระเบือ้ง ด้วยการ

โบกให้ทัว่พืน้ หรือผนงั แล้วจงึป ู หรือบกุระเบือ้ง ให้ปฏิบติัตามคําแนะนําของผู้ผลิตกาวซีเมนต์ 

โดยได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงานก่อน 

3.3.4 ติดตัง้ และกดแผ่นกระเบือ้งตามแนวท่ีวางไว้ให้แน่นไมเ่ป็นโพรง ภายในเวลาท่ีกําหนดของกาว

ซีเมนต์ท่ีใช้ ในกรณีท่ีเป็นโพรง หรือไมแ่น่น หรือไมแ่ข็งแรง จะต้องรือ้ออก และทําการติดตัง้ใหม ่

3.3.5 กรณีท่ีกระเบือ้งมีสญัลกัษณ์ลกูศรกําหนดทิศทางการติดตัง้ จะต้องดําเนินการติดตัง้ให้หวัลกูศร

ไปในทิศทางเดียวกนั 

3.3.6 [ไมป่กูระเบือ้งชิดกนัโดยไมเ่ว้นร่องยาแนว สําหรับกระเบือ้งโมเสก ให้ใช้เหลก็คดัร่องจดัร่องยา

แนวตรงกนัในขณะติดตัง้] 

3.3.7 ไมอ่นญุาตให้บกุระเบือ้งทบัขอบวงกบใดๆ ทกุกรณี 

3.3.8 หลงัจากป ู หรือบกุระเบือ้งแล้วเสร็จ ทิง้ให้กระเบือ้งไมถ่กูกระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่างน้อย 

48 ชัว่โมง แล้วจงึยาแนวรอยตอ่ด้วยวสัดยุาแนว โดยใช้สีท่ีใกล้เคียง หรือออ่นกวา่สีกระเบือ้ง 

หมัน่ทําความสะอาดผิวหน้า และร่องยาแนวของกระเบือ้งในระหวา่งการติดตัง้ 

3.3.9 เช็ดวสัดยุาแนวสว่นเกินออกจากกระเบือ้งด้วยฟองนํา้ชบุนํา้หมาดๆ ก่อนท่ีวสัดยุาแนวจะแห้ง 

ให้ร่อง และผิวของกระเบือ้งสะอาด ปลอ่ยทิง้ไว้ประมาณ 2 ชัว่โมง จงึทําความสะอาดด้วยผ้า
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สะอาดชบุนํา้หมาดๆ ทิง้ให้วสัดยุาแนวแห้งสนิท ปลอ่ยให้วสัดยุาแนวปรับตวัตามระยะเวลาท่ี

กําหนดก่อนท่ีจะใช้งานในพืน้ท่ีนัน้ๆ 

3.4 การบาํรุงรักษา และทาํความสะอาด 

3.4.1 งานกระเบือ้งทัง้หมดท่ีเสร็จแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดบั ได้ด่ิง ได้สีท่ีเรียบสม่ําเสมอทัว่ทัง้

บริเวณ ความไมเ่รียบร้อยใดๆ ท่ีเกิดขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการแก้ไข โดยคา่ใช้จ่ายของผู้

รับจ้าง 

3.4.2 หลงัจากวสัดยุาแนวแห้งดีแล้วประมาณ 24 ชัว่โมง ให้ทําความสะอาดอีกครัง้ด้วยนํา้ และเช็ด

ให้แห้งด้วยผ้าสะอาด แล้วเคลือบผิวด้วย Wax อย่างน้อย 1 ครัง้ 

หรือ 

3.4.2 หลงัจากวสัดุยาแนวแห้งดีแล้วประมาณ 24 ชั่วโมง ให้ทําความสะอาดอีกครัง้ด้วยนํา้ยาทํา

ความสะอาด กรณีใช้เคร่ืองขัดพืน้จะต้องเลือกใช้แผ่นขัดให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับวัสดุ

กระเบือ้ง หรือใช้แปรงขดัพืน้ขดัให้ทัว่บริเวณท่ีทําความสะอาด 

หลงัจากขจดัคราบสกปรกออกแล้ว ให้ใช้เคร่ืองทําสะอาดไฟฟ้าท่ีมีระบบการดดูนํา้ หรือจะใช้

ผ้าในการซับนํา้ยา และสิ่งสกปรกออกจากผิวหน้า  หลังจากท่ีขจัดนํา้ยา และสิ่งสกปรกจน

หมดแล้ว ให้ล้างทําความสะอาดผิวหน้าอีกครัง้ด้วยนํา้สะอาด เพ่ือขจัดสิ่งสกปรก และคราบ

นํา้ยาท่ีอาจจะตกค้างบนผิวหน้ากระเบือ้ง 

3.4.3 ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัไมใ่ห้งานกระเบือ้ง สกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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	3.3.1 ทำการวางแนวกระเบื้อง กำหนดจำนวนแผ่น และเศษแผ่นตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ แนวกระเบื้องทั่วไป หากไม่ระบุในแบบให้ห่างกัน 2 มม. หรือชิดกัน ตามชนิดของกระเบื้อง
	3.3.2 เศษของแผ่นกระเบื้องจะต้องเหลือเท่ากันทั้ง 2 ด้าน แนวรอยต่อจะต้องตรงกันทุกด้านทั้งพื้นและผนัง หรือตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ การเข้ามุมกระเบื้องหากไม่ระบุในแบบ ให้ใช้วิธีเจียขอบ 45 องศา ครึ่งความหนาของแผ่นกระเบื้องประกบเข้ามุม รอยต่อรอบสุข...
	3.3.3 ทำความสะอาดพื้นผิว แล้วพรมน้ำให้เปียกโดยทั่ว ใช้กาวซีเมนต์ในการยึดกระเบื้อง ด้วยการโบกให้ทั่วพื้น หรือผนัง แล้วจึงปู หรือบุกระเบื้อง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตกาวซีเมนต์ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน
	3.3.4 ติดตั้ง และกดแผ่นกระเบื้องตามแนวที่วางไว้ให้แน่นไม่เป็นโพรง ภายในเวลาที่กำหนดของกาวซีเมนต์ที่ใช้ ในกรณีที่เป็นโพรง หรือไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง จะต้องรื้อออก และทำการติดตั้งใหม่
	3.3.5 กรณีที่กระเบื้องมีสัญลักษณ์ลูกศรกำหนดทิศทางการติดตั้ง จะต้องดำเนินการติดตั้งให้หัวลูกศรไปในทิศทางเดียวกัน
	3.3.6 [ไม่ปูกระเบื้องชิดกันโดยไม่เว้นร่องยาแนว สำหรับกระเบื้องโมเสก ให้ใช้เหล็กคัดร่องจัดร่องยาแนวตรงกันในขณะติดตั้ง]
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	3.3.8 หลังจากปู หรือบุกระเบื้องแล้วเสร็จ ทิ้งให้กระเบื้องไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง แล้วจึงยาแนวรอยต่อด้วยวัสดุยาแนว โดยใช้สีที่ใกล้เคียง หรืออ่อนกว่าสีกระเบื้อง หมั่นทำความสะอาดผิวหน้า และร่องยาแนวของกระเบื้องในระหว่างการติดตั้ง
	3.3.9 เช็ดวัสดุยาแนวส่วนเกินออกจากกระเบื้องด้วยฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ ก่อนที่วัสดุยาแนวจะแห้ง ให้ร่อง และผิวของกระเบื้องสะอาด ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง จึงทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ ทิ้งให้วัสดุยาแนวแห้งสนิท ปล่อยให้วัสดุยาแนวปรับตัวตามระยะเวลาท...
	3.4 การบำรุงรักษา และทำความสะอาด
	3.4.1 งานกระเบื้องทั้งหมดที่เสร็จแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดับ ได้ดิ่ง ได้สีที่เรียบสม่ำเสมอทั่วทั้งบริเวณ ความไม่เรียบร้อยใดๆ ที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
	3.4.2 หลังจากวัสดุยาแนวแห้งดีแล้วประมาณ 24 ชั่วโมง ให้ทำความสะอาดอีกครั้งด้วยน้ำ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด แล้วเคลือบผิวด้วย Wax อย่างน้อย 1 ครั้ง
	3.4.3 ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานกระเบื้อง สกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง


