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Stone Flooring 
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งานผนังบุหนิ 
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1. ความต้องการทั่วไป 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุ และอปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคมุ

คณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้งานพืน้ปหิูน และผนงับหิุน ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมมี

วสัดปุ้องกนัความเสียหาย 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอย่างหินตามชนิด สี และลายท่ีกําหนด ขนาดเท่ากบัวสัดท่ีุจะใช้จริงไมน้่อยกวา่ 

2 ตวัอย่าง ให้ผู้ออกแบบอนมุติัก่อนการสัง่ซือ้ตวัอย่างดงักลา่ว และให้รวมถงึตวัอย่างการติดตัง้ และ

อปุกรณ์ประกอบท่ีจําเป็น เช่น ขอยดึแผ่นหินบผุนงั ขอบคิว้ การเข้ามมุ การบาก เป็นต้น 

1.3 ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้

1.3.1 แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของงานพืน้ปหิูน หรืองานผนงับหิุน ลาย หรือรอยตอ่ของแผ่นหิน 

และเศษของแผ่นหินทกุสว่น ระบสุีของหินแตล่ะสีแตล่ะชนิดให้ชดัเจน 

1.3.2 แบบขยายการติดตัง้บริเวณ ขอบ มมุ รอยตอ่ Flashing แนวบรรจบของวสัดใุกล้เคียง, ตําแหน่ง 

และการยดึอปุกรณ์ประกอบในการติดตัง้ 

1.3.3 แบบขยายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตัง้อปุกรณ์งานระบบท่ีเก่ียวข้อง ช่องซอ่ม

บํารุง การระบายนํา้ เป็นต้น 

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องออกหนงัสือรับประกนัการติดตัง้เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ [1] ปี 

2. ผลิตภัณฑ์ 

2.1 วสัดท่ีุนํามาใช้ต้องเป็นวสัดใุหมท่ี่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต และคดัพิเศษ ปราศจากรอยร้าว หรือตําหนิใดๆ 

ไมบิ่ดงอ ขนาดเท่ากนัทกุแผ่น 

2.2 หินแกรนิต [สีดํา] ขนาด [100x100x25] มม. สําหรับปพืูน้ภายนอก ให้ใช้หินในประเทศ [เป่าไฟ กนัลืน่] 

[ทําผิวขดัหยาบ] 
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2.3 หินแกรนิต [สีดํา] ขนาด [300x600x20] มม. สําหรับปพืูน้ และขนาด [300x600x20] มม. สําหรับบผุนงั 

ให้ใช้ [หินดําจีน หรือเทียบเท่า] 

2.4 [หินทรายธรรมชาติขนาด [300x600x30] มม. สําหรับปพืูน้ ให้ใช้ [ชนิดผิวหน้าเรียบจาก สระบรีุ หรือ 

ตาก หรือเทียบเท่า เลือกสีได้]] 

2.5 [หินสงัเคราะห์ หรือหินเทียมขนาด […..]x[…..]x[…..] มม. ให้ใช้รุ่น [………………..] ของ 

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

[………………..] หรือเทียบเทา่] 

2.6 ปนูทรายเทพืน้ปรับระดบั ให้ใช้ปนูเทปรับระดบัสําเร็จรูปของ มีสารผสมเพิ่มแรงยดึเกาะ และเพิ่ม

ระยะเวลาการก่อตัว ช่วยให้การเซ็ทตัวเหมาะสม ของ ****เสือมอร์ต้าร์ เทปรับพืน้  และ เสือ

มอร์ต้าร์ เทปรับพืน้  สําหรับปูกระเบือ้ง ในกรณีไม่ใช้กาวซีเมนต์ ****** 

2.7 วสัดติุดตัง้หิน ให้ใช้ กาวซีเมนต์ โดยมีสารเพิ่มความยดึเกาะพเิศษ ทาํให้มีแรงยืดเกาะระหว่าง

พืน้ผิวและกระเบือ้งสูง ชนิดยืดหยุ่นตวัได้ดี [ตามมาตรฐาน ANSI A118.1 หรือ EN12004 (C1)] ของ 

เสือ กาวซีเมนต์ แพลทน่ัิม ซีรีย์ หรือ [………………..] หรือ [………………..] หรือเทียบเท่า 

2.8 วสัดนํุา้ยาเคลือบใสป้องกนัความชืน้ และกนัซมึ ให้ใช้ของ [………………..] หรือ [………………..] 

หรือ [………………..] หรือเทียบเท่า 

2.9 วสัดยุาแนวรอยตอ่ทัว่ไป ให้ใช้ [ชนิดป้องกนัราดํา] [ตามมาตรฐาน ANSI A118.6 หรือ EN13888 

(CG1)] ของ [………………..] หรือ [………………..] หรือ [………………..] หรือเทียบเทา่ 

2.10 วสัดยุาแนวร่องเพ่ือการขยายตวัของหิน ให้ใช้ [ซิลิโคนชนิดไมก่่อให้เกิดคราบ (Non-staining)] 

[คณุสมบติัตามมาตรฐาน [ASTM C920] สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอยตอ่ไมน้่อยกวา่ [±25%] 

ของขนาดรอยตอ่ตามวิธีการทดสอบ [ASTM C719]] ของ [………………..] หรือ [………………..] 

หรือ [………………..] หรือเทียบเท่า 

2.11 Wax เคลือบผิวหิน ให้ใช้ของ [………………..] หรือ [………………..] หรือ [………………..] หรือ

เทียบเท่า 

2.12 วสัดอ่ืุนๆ ตามระบใุนแบบ โดยได้รับอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน 

2.13 ผู้ ติดตัง้งานพืน้ปหิูน และผนงับหิุน ให้ใช้ [………………..] หรือ [………………..] หรือ 

[………………..] หรือเทียบเทา่ 

3. การดาํเนินการ 

3.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการวดั และตรวจสอบสถานท่ีจริงบริเวณท่ีจะติดตัง้แผ่นหินก่อน เพ่ือความถกูต้องของ

ขนาด และระยะตามความเป็นจริง 

3.2 ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ คํานวณ ออกแบบ การใช้ขอยดึตา่งๆ ความหนาแผ่นหินท่ีใช้ ตําแหน่ง และจํานวน

ขอยดึสําหรับยดึติดแผ่นหิน การบากแผ่น เจาะรูแผ่น และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น พร้อมการตรวจสอบผนงัของ

อาคารให้แข็งแรงพอสําหรับการติดตัง้ผนงัหินให้มัน่คงแข็งแรง และปลอดภยั 
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3.3 ผู้ รับจ้างจะต้องทําระบบกนัซมึพืน้ หรือผนงัท่ีระบใุห้ทําระบบกนัซมึ ตามรายละเอียดในหมวด 07 10 00 

งานป้องกนัความชืน้และการกนัซมึ ก่อนการเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั หรือฉาบปนูรองพืน้ผนงั แล้วจงึ

ทําการติดตัง้หิน เช่น ระบบกนัซมึพืน้ชัน้ลา่งท่ีติดกบัพืน้ดิน เป็นต้น 

3.4 ผนงับหิุนภายใน, พืน้ปหิูนภายใน และภายนอกทกุระยะไมเ่กิน 4 000x4 000 มม. จะต้องเว้นร่องอย่าง

น้อย 3 มม. แล้วยาแนวด้วยซิลิโคน เพ่ือการขยายตวัของแผ่นหิน 

3.5 ผนงับหิุนภายนอกทกุแผ่น หรือทกุระยะไมเ่กิน 1 000x1 000 มม. จะต้องเว้นร่องอย่างน้อย 3 มม. แล้ว

ยาแนวด้วยซิลิโคน เพ่ือการขยายตวัของแผ่นหิน 

3.6 ผนงับหิุนทัง้ภายนอก และภายในท่ีสงูเกินกวา่ 2 500 มม. จะต้องเป็นผนงัท่ีแข็งแรงพอท่ีจะรับนํา้หนกั 

และจะต้องติดตัง้แผ่นหินด้วยวิธีใช้ขอยดึสเตนเลส หรือเทียบเท่า 

3.7 หากไมมี่ระบใุนแบบ ในกรณีท่ีมีบวัเชิงผนงั ขอบเคาน์เตอร์ ขอบบนัได หรือจมกูบนัไดท่ีเป็นหินแกรนิต 

หรือหินออ่น ให้ทํามมุมน และขดัผิวมนัท่ีมมุบนความหนา หรือสนัของแผ่นท่ีมองเห็น เม่ือติดตัง้เสร็จแล้ว

จะต้องได้รับการขดัผิวมนัเช่นเดียวกบัผิวหน้าแผ่นหิน 

3.8 หากไมมี่ระบใุนแบบ การใช้แผน่หินปบูนัไดจะต้อง [เป็นแผ่นเดียวตลอดไร้รอยตอ่ และ] ได้รับการขดัมมุ

มน, บากร่อง, หรือตาม Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั 

3.9 การเตรียมผิว 

3.9.1 ทําความสะอาดพืน้ผิวท่ีจะปหิูน หรือบหิุนให้ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมนั เศษปนู หรือสิ่ง

สกปรกอ่ืนใด แล้วล้างทําความสะอาดด้วยนํา้ 

3.9.2 เทปนูทรายปรับระดบัสําหรับพืน้ หรือฉาบปนูรองพืน้สําหรับผนงั ให้ได้ระดบั และความเอียง

ลาดตามต้องการ ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว เพ่ือให้ได้ผิวพืน้ หรือผิวผนงัท่ีเรียบ และแข็งแรงก่อนการ

ป ูหรือบหิุน 

3.9.3 หลงัจากเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั หรือฉาบปนูรองพืน้ผนงัแล้ว 24 ชัว่โมง ให้ทําการบ่มตลอด 3 

วนั ทิง้ไว้ให้แห้ง แล้วจงึเร่ิมดําเนินการปหิูน หรือบหิุนได้ 

3.9.4 การเตรียมแผ่นหิน จะต้องจดัเรียงแผ่นหินท่ีจะใช้ในบริเวณใกล้เคียงๆ เพ่ือเฉลี่ยสี และลายของ

หินให้สม่ําเสมอกนัทัว่ทัง้พืน้ท่ีท่ีจะป ู หรือบหิุน ให้ผู้ควบคมุงาน และ/หรือ ผู้ออกแบบพิจารณา

อนมุติัตําแหน่งการวางแผ่นหินแตล่ะแผ่น และคดัเลือกหินแตล่ะแผ่นก่อนการติดตัง้ 

3.9.5 ก่อนดําเนินการปหิูน หรือบหิุน จะต้องทานํา้ยาเคลือบใสป้องกนัความชืน้ท่ี [ด้านหลงั และ

ด้านข้างของแผ่นหิน รวม 5 ด้าน โดยยกเว้นด้านหน้าของแผ่นหิน สําหรับหน้าหินท่ีทําผิวขดัมนั 

และทาทัง้ 6 ด้าน โดยทาท่ีด้านหน้าของแผ่นหินด้วย สําหรับหน้าหินท่ีทํา ผิวด้าน พ่นทราย เป่า

ไฟ สกดัหยาบ หรือผิวอ่ืนใดนอกเหนือจากผิวขดัมนั] [ด้านหน้า ด้านหลงั และด้านข้างของแผ่น

หินทัง้ 6 ด้าน] โดยทาอย่างน้อยด้านละ 2 เท่ียว และทิง้ไว้ให้แห้งก่อนนําไปติดตัง้  
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3.10 การปูหนิ หรือบุหนิ 

3.10.1 ทําการวางแนวของแผ่นหิน กําหนดจํานวน และเศษแผ่นตาม Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั 

แนวหินทัว่ไปให้ชิดกนัให้มากท่ีสดุ 

3.10.2 เศษของแผ่นหินจะต้องเหลือเทา่กนัทัง้สองด้าน แนวรอยตอ่หินของพืน้กบัผนงัจะต้องตรงกนั 

หรือตาม Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั การเข้ามมุหินหากไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้วิธีเจียขอบ 45 

องศา ประกบเข้ามมุ ให้เห็นความหนาของแผ่นหินท่ีประกบกนัทัง้ 2 แผ่น ด้านละประมาณ 5 

มม. 

3.10.3 การตดัแตง่หินในแนวตรง แนวโค้ง ต้องตดัด้วยเคร่ืองมือมาตรฐาน และคมเป็นพิเศษ การเจาะ

หินเพ่ือใสอ่ปุกรณ์ตา่งๆ รอยเจาะต้องมีขนาดตามต้องการ หินแกรนิตท่ีตดัต้องไมบิ่ดเบีย้ว แตก

บ่ิน และต้องตกแตง่ขอบให้เรียบร้อยก่อนนําไปติดตัง้ 

3.10.4 ทําความสะอาดพืน้ผิว แล้วพรมนํา้ให้เปียกโดยทัว่ ใช้เกรียงฉาบกาวซีเมนต์ท่ีใช้สําหรับยดึติด

แผ่นหิน ด้วยการโบกให้ทัว่พืน้ท่ีท่ีจะปหิูน หรือบหิุน แล้วขดูให้เป็นรอยทาง ให้ปฏิบติัตาม

คําแนะนําของผู้ผลิตกาวซีเมนต์ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานก่อน 

3.10.5 ติดตัง้ และกดแผ่นหินตามแนวท่ีวางให้แน่นไมเ่ป็นโพรงภายในเวลาท่ีกําหนดของกาวซีเมนต์ท่ี

ใช้ ในกรณีท่ีเป็นโพรง หรือไมแ่น่น หรือไมแ่ข็งแรง จะต้องรือ้ออก และทําการติดตัง้ใหม ่

3.10.6 หลงัจากปหิูน หรือบหิุนแล้วเสร็จ ทิง้ให้หินไมถ่กูกระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชัว่โมง 

แล้วจงึยาแนวรอยตอ่ด้วยวสัดยุาแนว โดยใช้สีท่ีใกล้เคียง หรือออ่นกวา่สีหิน 

3.10.7 เช็ดวสัดยุาแนวสว่นเกินออกจากแผ่นหินด้วยฟองนํา้ชบุนํา้หมาดๆ ก่อนท่ีวสัดยุาแนวจะแห้ง ให้

ร่อง และผิวของหินสะอาด ปลอ่ยทิง้ไว้ประมาณ 2 ชัว่โมง จงึทําความสะอาดด้วยผ้าสะอาดชบุ

นํา้หมาดๆ ทิง้ให้วสัดยุาแนวแห้งสนิท 

3.11 การบุหนิด้วยขอยดึ 

ให้ปฏิบติัตามวิธีการ ขัน้ตอน และ Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั 

3.12 การทาํความสะอาด 

3.12.1 งานพืน้ปหิูน หรือผนงับหิุนท่ีเสร็จแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดบั ได้ด่ิง ได้สีท่ีเรียบสม่ําเสมอทัว่ทัง้

บริเวณ และสวยงาม ไมมี่รอยขดูขีด หรือตําหนิใดๆ 

3.12.2 หลงัจากวสัดยุาแนวแห้งดีแล้วประมาณ 24 ชัว่โมง ให้ทําความสะอาดอีกครัง้ด้วยนํา้ และเช็ด

ให้แห้งด้วยผ้าสะอาด แล้วเคลือบผิวด้วย Wax อย่างน้อย 1 ครัง้ 

3.12.3 ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัไมใ่ห้งานพืน้ปหิูน และงานผนงับหิุน สกปรก หรือเสียหายตลอด

ระยะเวลาก่อสร้าง 

3.13 การป้องกันแผ่นหนิ 

3.13.1 ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บกองโดยไมใ่ห้มีนํา้หนกักดทบัลงบนแผ่นหิน โดยการวางแผ่นหินเรียงกนัตาม

แนวตัง้ มีกระสอบ หรือหมอนไม้รองรับ และท่ีเก็บกองจะต้องไมมี่ความชืน้  



หมวด 09 63 40  และ 09 75 00  หน้าท่ี 5 รวม 5 หน้า 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง ฉบบัปี พ.ศ. 2558 111 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถมัภ ์

3.13.2 พืน้ท่ีปหิูนแล้วเสร็จ ห้ามมีการเดินผ่าน หรือบรรทกุนํา้หนกั หากจําเป็นจะต้องมีการสญัจร 

จะต้องมีการป้องกนัผิวหินมิให้เป็นรอย หรือเสียหาย ในกรณีท่ีผิวหน้าหินเกิดริว้รอยขดูขีด

ปรากฏให้เห็น หรือแผ่นหินไมเ่รียบ ไมส่ม่ําเสมอ ผู้ รับจ้างจะต้องทําการแก้ไขตามกรรมวิธีการ

ขดัผิวมนัของแผ่นหิน หรือเปลี่ยนให้ใหม ่ และให้ได้สีของแผ่นหินท่ีสม่ําเสมอกนัทัว่ทัง้บริเวณ 

โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 
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