
 

 

 

 

      ข้อกาํหนด งานทาสี 

    สาํหรับงานทาสีอาคาร และงานทาสีท่อ 

 
1. จดุประสงค์ 
  ข้อกําหนด งานทาสีทางสถาปัตยกรรม สําหรับงานทาสีอาคารนี � เป็นข้อกําหนดเพื#อใช้เป็นมาตรฐาน 
สําหรับงานทาสีอาคารทกุประเภทของ กปภ.ที#กําหนดให้ทาสี หากมีข้อขดัแย้งจากข้อกําหนดด้านงานทาสีอื#นๆ 
กบัข้อกําหนดนี � ให้ยดึถือตามข้อกําหนดนี �เป็นหลกั  
  ให้ทาสีอาคารและสิ#งก่อสร้าง สว่นที#อยูพ้่นดนิ ซึ#งสามารถมองเห็นได้และสามารถทาสีได้ ทั �งหมด 
พร้อมทั �งปฏิบตัติาม มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาสว่นภมูิภาค กปภ. 01/2558 งานก่อสร้างทั#วไป หมวด 
ค. งานอาคาร ข้อ 13 งานทาสี หรือมาตรฐานงานก่อสร้างการประปาสว่นภมูิภาค ฉบบัลา่สดุ 
 
2. พื �นผิวปนู 

2.1 การเตรียมพื �นผิว 
2.1.1 พื �นผิวปนูใหม ่ให้ทําความสะอาดและปลอ่ยไว้จนแห้งสนิทไมมี่ความชื �น ปราศจากฝุ่ น ปนูทราย 
  ที#หลดุร่อน รวมทั �งคราบนํ �ามนั และสิ#งสกปรกอื#น 
2.1.2 พื �นผิวปนูเก่า  ผิวปนูเก่าที#เคยทาสีมาแล้วให้ขดัถแูละล้างด้วยนํ �าจนสะอาด ปลอ่ยทิ �งไว้ให้แห้ง  
  สนิทก่อนทาสี  ถ้ามีตะไคร่จบัหรือขึ �นราใช้นํ �ายาฟอกขาว หรือ โซเดียม ไฮโปคลอไรด์  ขดัถแูละ 
  ล้างด้วยนํ �าจนสะอาด  ปลอ่ยทิ �งไว้ให้แห้งก่อนทาสี 

2.2 ระบบการทาสี 
2.2.1 ผิวปนูใหม ่ทาสีรองพื �นปนูใหม ่  1 ครั �ง 
 ทาสีทบัหน้า    2 ครั �ง 
2.2.2 ผิวปนูเก่า ทาสีรองพื �นปนูเก่า  1 ครั �ง 
 ทาสีทบัหน้า    2 ครั �ง 

3. พื �นผิวโลหะ 
3.1 การเตรียมพื �นผิว 

3.1.1 พื �นผิวโลหะใหมห่รือที#ยงัไมเ่คยทาสี ให้ขดัด้วยแปรงลวด หรือกระดาษทรายแล้วเช็ดออกให้ 
  สะอาด ปราศจากความชื �น ฝุ่ น นํ �ามนั สนิม คราบสิ#งสกปรกตา่ง ๆ 
           / 3.1.2 พื �นผิวโลหะที#...... 
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3.1.2 พื �นผิวโลหะที#เคยทาสีมาแล้ว ต้องลอกสีเก่าออกให้หมดจนถึงเนื �อโลหะ และเตรียมพื �นผิวเชน่ 

  เดียวกบัพื �นผิวโลหะใหม ่
3.2 ระบบการทาสี 

ทาสีรองพื �นกนัสนิม  1 ครั �ง 
ทาสีทบัหน้า   2 ครั �ง 

 
4. พื �นผิวไม้ 

4.1 การเตรียมพื �นผิว 
4.1.1 พื �นผิวไม้ใหม ่ให้ตกแตง่ใสให้เรียบ ปราศจากเสี �ยน ร่องรอยตา่ง ๆ ต้องแนใ่จวา่ แห้งสนิท  
  ปราศจากความชื �น คราบนํ �ามนั สว่นของไม้ที#จะนําไปตดิตั �งกบัผนงัอิฐ คอนกรีต ให้ทาสีรองพื �น 
  ไม้ก่อนนําไปตดิตั �ง เพื#อป้องกนัคราบนํ �าปนู 
4.1.2 พื �นผิวไม้เก่าหรือที#เคย ทาสีมาแล้ว  ให้ขดูลอกสีเก่าออกให้หมด แล้วใช้นํ �าล้างทําความสะอาด  
  ปลอ่ยทิ �งไว้จนแห้งสนิท ตกแตง่เสี �ยนไม้และอดุร่องรอยแตก ขดัให้ผิวเรียบก่อนทาสี 

4.2 ระบบการทาสี 
4.2.1 พื �นผิวไม้ใหม ่กรณีที#ทาสีทบั 

  ทาสีรองพื �นไม้กนัเชื �อรา   1 ครั �ง 
 ทาสีทบัหน้า    2 ครั �ง 

4.2.2 พื �นผิวไม้ใหมที่#ต้องการทาวานิชใส 
  ย้อมสีไม้ด้วยนํ �ายาแชล็ค   1 ครั �ง 

ทาวานิช     2 ครั �ง 
4.2.3 พื �นผิวไม้ใหมที่#ต้องการทายรีูเทน 

  ทานํ �ามนัเคลือบแข็งโพลียรีูเทน  2-3 ครั �ง 
4.2.4 พื �นผิวไม้เก่า 

 ดําเนินการเหมือนข้อ 4.2.1 พื �นผิวไม้ใหม ่
5. พื �นผิวอื#น ๆ 

เชน่ อิฐเปลือย  อิฐประดบั  หินขดั  หินล้าง  กรวดล้าง  ทรายล้าง  หินประดบัตา่ง ๆ 
5.1 การเตรียมพื �นผิว  ให้ล้างทําความสะอาด  ปราศจากคราบฝุ่ น  นํ �ามนั  ปลอ่ยทิ �งไว้ให้แห้งสนิท 
5.2 ระบบการทาสี 

 ให้ทานํ �ายาซิลิโคนใสสําหรับเคลือบผิวหน้า 2 ครั �ง 
 
         / 6. ชนิดและคณุภาพของสี……. 
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6. ชนิดและคณุภาพของสีรองพื �น  
 6.1 สีรองพื �นและสีทบัหน้า ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ยี#ห้อเดียวกนั 
 6.2 สีรองพื �นสําหรับผิวปนู ผลิตภณัฑ์ต้องได้รับ มอก. 1123-2539 หรือ มอก.ลา่สดุที#ทางราชการออกให้ 
 6.3 สีรองพื �นสําหรับผิวเหล็ก ผลิตภณัฑ์ต้องได้รับ มอก. 389-2531 หรือ มอก.ลา่สดุที#ทางราชการออกให้ 
 6.4 สีรองพื �นสําหรับผิวไม้ ผลิตภณัฑ์ต้องได้รับ มอก. 328-2523 หรือ มอก.ลา่สดุที#ทางราชการออกให้ 
7. ยี#ห้อ และรุ่นของผลิตภณัฑ์ ที#กําหนดให้ใช้ในงานของ กปภ. 

7.1 งานเหล็กและไม้ ใช้สีเคลือบเงา ผลิตภณัฑ์ ตาม มอก. 327-2553 หรือฉบบัลา่สดุ ได้แก่ยี#ห้อ และรุ่น 
ที#กําหนดให้เลือกใช้ดงัตอ่ไปนี � 

TOA / TOA HIGH GLOSS ENAMEL Glipton JOTUN / GARDEX ENAMEL 
CAPTAIN / HIGH GLOSS ENAMEL  ICI / DULUX GLOSS 
BEGER / SUPER GLOSS ENAMEL  DELTA / HIGH GLOSS ALKYD ENAMEL 
DYNO / HIGH GLOSS ENAMEL  SHERWIN WILLIAM / KEMLUSTRAL 
DIMET / PROGARD ENAMEL   RPS / FULLGLOSS ENAMEL 
CHUGOKU / EVAMARINE EXTERIOR  CIC / SUPERLUX GLOSS FINISH 

7.2 ผิวปนูฉาบ,คอนกรีต, กระเบื �องแผน่เรียบ, ผนงัก่ออิฐ หรือวสัดเุลียนแบบแผน่ไม้ ใช้สีอิมลัชนั ชนิด 
ทนสภาวะอากาศ ผลิตภณัฑ์ ตาม มอก. 2321-2549 หรือฉบบัลา่สดุ เกรด PREMIUM คณุภาพ 
สงูสดุ ได้แก่ยี#ห้อ และรุ่นที#กําหนดให้เลือกใช้ดงัตอ่ไปนี � 

TOA / SUPERSHIELD    JOTUN / JOTASHIELD EXTREME 
CAPTAIN / PARASHIELD   ICI / DULUX WEATHERSHIELD 
BEGER / BEGER COOL UV SHIELD  DELTA / DELTA SHIELD ECO CLEAN 
DYNO / DYNO SILK    SHERWIN WILLIAM / A100 EXTERIOR ACRYLIC 
DIMET / SOLA GARD    RPS / PREMIUM SHIELD  
CIC / HOME SHIELD 

8. งานทาสีพื �น ที#ระบใุห้ทาสี EPOXY 
8.1 การเตรียมพื �นผิว 
  พื �น คสล. ให้ทําผิวหน้าแตง่เรียบ ขดัหยาบ พร้อมให้ล้างทําความสะอาด  ปราศจากคราบฝุ่ น  นํ �ามนั  
  แล้วปลอ่ยทิ �งไว้ให้แห้งสนิท 
8.2 การทาสีรองพื �น ให้ทาสี PRIMER สําหรับงานพื �น EPOXY จํานวน 1 ครั �ง แล้วปลอ่ยทิ �งไว้จนแห้งสนิท 
8.3 การทาสี EPOXY  ให้ทาสี EPOXY ชนิด Solvent Type ( 2-Component ) ทบัอีกจํานวน 3 ครั �ง  
8.4 เฉดของสี กําหนดให้ใช้สี EPOXY สีเขียวออ่น แถบสีมาตรฐาน RAL 6019 ตามตารางแนบท้าย 

        / 9. เฉดสี ของการทาสีอาคาร..... 
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9. เฉดสี ของการทาสีอาคาร 
  เฉดสีทาอาคารที#กําหนดนี � ให้ใช้ได้กบัทกุอาคารที#กําหนดให้ทาสี โดยให้เทียบเคียง และประยกุต์ให้ 
เหมาะสมกบัอาคารที#จะทาสี โดยดใูห้กลมกลืน และสวยงาม หากมีข้อสงสยั หรือไมแ่นใ่จ ให้สอบถามสถาปนิก
ผู้ออกแบบอาคารนั �นๆ 
  เฉดสีที#กําหนดนี � เพื#อความสะดวก จะกําหนดจากแถบสีมาตรฐาน RAL ซึ#งเมื#อเลือกใช้สียี#ห้อใดตามที# 
กําหนดตามข้อ 7.1 และ 7.2 แล้วก็อนญุาตให้เทียบเฉดสีให้ใกล้เคียงกนัได้ 
9.1 สว่นของอาคาร ที#เป็นผนงัก่ออิฐฉาบปนูโดยทั#วไป(ไมว่า่ก่ออิฐมอญ หรือก่อซีเมนต์บล็อก)ทั �งที#อยูภ่ายนอก 
  และภายในอาคาร ให้ทาสีนํ �าอะครีลิค 100% สําหรับใช้ทาภายนอกอาคาร เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน  
  RAL 9001 
9.2 สว่นของอาคาร ที#เป็นคอนกรีตฉาบปนูเรียบ หรือคอนกรีตเปลือยที#ไมไ่ด้ขงันํ �า และกําหนดให้ทาสี ทั �งที#อยู ่
  ภายนอกและภายในอาคาร ให้ทาสีนํ �าอะครีลิค 100% สําหรับใช้ทาภายนอกอาคาร เฉดสีตามแถบสี- 
  มาตรฐาน RAL 9001  
9.3 สว่นที#เป็นวงกบประต ูหรือวงกบหน้าตา่ง ทั �งสว่นที#เป็นไม้ และที#เป็นเหล็ก และกําหนดให้ทาสี ทั �งที#อยู ่
  ภายนอก และภายในอาคาร ให้ทาสีเคลือบเงา (สีนํ �ามนั) เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน RAL 7042  
9.4 สว่นที#เป็นบวัเชิงผนงั ทั �งเป็นไม้หรือวสัดเุลียนแบบไม้ ที#อยูภ่ายในอาคารและกําหนดให้ทาสี ให้ปฏิบตัดิงันี � 
  9.4.1 บวัเชิงผนงัไม้ ให้ทาสีเคลือบเงา (สีนํ �ามนั) เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน RAL 7031  
  9.4.2 บวัเชิงผนงัที#เป็นวสัดเุลียนแบบไม้ ให้ทาสีรองพื �นปนูเก่า จํานวน 1 เที#ยว แล้วทาทบัด้วยสีนํ �า- 
    อะครีลิค 100% สําหรับใช้ทาภายนอกอาคาร เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน RAL 7032  
  9.4.3 บวัเชิงผนงัที#กําหนดให้ทาสี โดยตดัแนวบนผนงัฉาบปนูโดยรอบ ให้ทาสีนํ �าอะครีลิค 100% สําหรับ 
    ใช้ทาภายนอกอาคาร เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน RAL 5024  
9.5 หากมีงานโครงหลงัคาเหล็กที#กําหนดให้ทาสี EPOXY ให้ปฏิบตัดิงันี � 
  9.5.1 การเตรียมพื �นผิว ให้ปฏิบตัติามข้อ 3.1 การเตรียมพื �นผิว ในหวัข้อ 3.พื �นผิวโลหะ 
  9.5.2 ทาสีกนัสนิม คณุภาพเทียบเทา่ ยี#ห้อ TOA รุ่น TOA Rust Tech จํานวน 1 เที#ยว 
  9.5.3 ทาสี EPOXY คณุภาพเทียบเทา่ TOA EpoGuard ทบัอีกจํานวน 2 เที#ยว สีเขียวออ่น เฉดสีตาม 
   แถบสีมาตรฐาน RAL 6019  
9.6 เชิงชาย และหรือ ไม้ปิดลอนกระเบื �องที#เป็นไม้ หรือวสัดเุลียนแบบไม้ ให้ปฏิบตัดิงันี � 
  9.6.1 เชิงชาย และหรือ ไม้ปิดลอนกระเบื �องที#เป็นไม้ ให้ทาสีเคลือบเงา (สีนํ �ามนั) เฉดสีตามแถบสี 
   มาตรฐาน RAL 5019 
  9.6.2 เชิงชาย และหรือ ไม้ปิดลอนกระเบื �อง ที#เป็นวสัดเุลียนแบบไม้ (เชน่ เชิงชายตราช้าง ,Conwood  
   หรือ เฌอร่า ) ให้ทาสีรองพื �นปนูเก่า จํานวน 1 เที#ยว แล้วทาทบัด้วยสีนํ �าอะครีลิค 100% สําหรับใช้ 
   ทาภายนอกอาคาร เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน RAL 5024  
           / 9.5 ฝ้าเพดานภายในอาคาร...... 
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9.7 ฝ้าเพดานภายในอาคาร ทั �งสว่นที#เป็นงานฉาบปนู และสว่นที#เป็นแผน่ยิบซั#มบอร์ดที#ต้องทาสี และ 
  กําหนดให้ทาสี ( ยกเว้นแผน่ฝ้าที#ทําสีสําเร็จรูปมาแล้ว ) ให้ทาสีนํ �าอะครีลิค 100% สําหรับใช้ทาภาย- 
  นอกอาคาร เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน RAL 9016  
 
9.8 ฝ้าเพดานที#อยูภ่ายนอกอาคาร และหรือ ฝ้าชายคา ให้ปฏิบตัดิงันี � 
  9.8.1 หากวสัดขุองฝ้าที#จะทาสีเป็นไม้ ให้ทาสีเคลือบเงา(สีนํ �ามนั) เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน RAL 6027  
  9.8.2 หากวสัดขุองฝ้าที#จะทาสีนั �นเป็นปนูฉาบ หรือคอนกรีตเปลือย หรือวสัดเุลียนแบบไม้ ให้ทาสี 
   รองพื �นปนูเก่า จํานวน 1 เที#ยว แล้วทาทบัด้วยสีนํ �าอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก เฉดสีตาม 
   แถบสีมาตรฐาน RAL 6027  
 
9.9 ผนงัปิดหน้าจั#วที#เป็นกระเบื �องแผน่เรียบ หรือวสัดทีุ#คล้ายกบักระเบื �องแผน่เรียบ และกําหนดให้ทาสี ให้ 
  ทาสีรองพื �นปนูเก่า จํานวน 1 เที#ยว แล้วทาทบัด้วย สีนํ �าอะครีลิค100% สําหรับใช้ทาภายนอกอาคาร เฉดสี 
  ตามแถบสีมาตรฐาน RAL 7035 
9.10 สว่นที#เป็นราวระเบียง ,ราวกนัตกจากที#สงู ราวบนัได และลกูกรงของราวบนัไดที#เป็นเหล็กทั �งหมด ให้ทาสี 
  นํ �ามนั โดยมีรายละเอียดดงันี � 
 9.10.1 ราวระเบียง ,ราวกนัตกจากที#สงู ราวบนัได และลกูกรงของราวบนัไดที#เป็นเหล็กทั#วไป ให้ทาสี 
    รองพื �นกนัสนิม 1 เที#ยว และทาสีเคลือบเงา (สีนํ �ามนั) สีเหลือง เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน  
    RAL 1021 จํานวน 2 เที#ยว 
  9.10.2 ราวระเบียง ,ราวกนัตกจากที#สงู ราวบนัได และลกูกรงของราวบนัได ที#เป็นเหล็กกลัวาไนซ์  
    ให้ทาสีรองพื �น EPOXY 1 เที#ยว ( คณุภาพเทียบเทา่ TOA Rust Tech สําหรับทาโลหะผิวลื#น ) 
    และทาสีเคลือบเงา (สีนํ �ามนั) สีเหลือง เฉดสีตามแถบสีมาตรฐาน RAL 1021 จํานวน 2 เที#ยว 
 
9.11 ทอ่เหล็กตา่งๆที#เป็นทอ่นํ �าที#ใช้ในกระบวนการผลิตนํ �าประปา และอยูภ่ายใน หรืออยูป่ระกอบกบัโรง 
  กรองนํ �า ,ถงัตกตะกอน ,โรงสบูนํ �า หรือถงันํ �าใสตา่งๆ กําหนดให้ทาสีผิวภายนอกของทอ่เหล็กนั �น โดยให้ 
  ทาสีเคลือบเงา (สีนํ �ามนั) เฉดสีที#จะทาแตล่ะทอ่ ให้ยดึถือตามที#กําหนดดงันี � 
  9.11.1 สําหรับถงัตกตะกอน (ยกเว้นภายในถงัตกตะกอน) การทาสีทอ่ ประตนํู �า อปุกรณ์ประกอบทอ่  
    ให้ทาดงันี � 
    ทอ่นํ �าดบิ ทาสี เทา เฉดสีกลาง RAL 7031 
    ทอ่นํ �าเข้ากรอง ทาสี เทา เฉดสีกลาง RAL 7031 
         / 9.11.2  สําหรับโรงกรองนํ �า (ยกเว้น……. 
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 9.11.2 สําหรับโรงกรองนํ �า (ยกเว้นภายในถงักรองนํ �า) การทาสีทอ่ ประตนํู �า อปุกรณ์ประกอบทอ่ 
    ให้ทาดงันี � 
    ทอ่นํ �าใส  ทาสี เขียว เฉดสีกลาง RAL 6024 
    ทอ่นํ �าล้างกรอง  ทาสี นํ �าเงิน เฉดสีกลาง RAL 5015 
    ทอ่นํ �าล้างกรองทิ �ง ทาสี แดง เฉดสีกลาง RAL 3020 
    ทอ่นํ �ากรองทิ �ง  ทาสี เทา เฉดสีกลาง RAL 7031 
    ทอ่นํ �าล้างหน้าทราย ทาสี ส้ม เฉดสีกลาง RAL 2009 
    ทอ่อากาศล้างกรอง ทาสี เหลือง เฉดสีกลาง RAL 1021 
 9.11.3 สําหรับหอถงัสงู การทาสีทอ่ ประตนํู �า อปุกรณ์ประกอบทอ่ ให้ทาดงันี � 
    ทอ่นํ �าขึ �นถงั ทาสี เขียว เฉดสีกลาง RAL 6024 
     ทอ่จา่ยนํ �า ทาสี นํ �าเงิน เฉดสีกลาง RAL 5015 
    ทอ่ระบายนํ �าทิ �ง ทาสี นํ �าตาล เฉดสีกลาง RAL 8002 
    ทอ่นํ �าล้น ทาสี เหลือง เฉดสีกลาง RAL 1021 
9.12 สําหรับอาคารที#จะทาสี เพื#อให้เป็นรูปแบบของประปาต้นแบบ ( สีฟ้าสลบัสีขาว ) กําหนดให้ทาสีดงันี � 
  9.12.1 หากทาสีบนผนงัก่ออิฐฉาบปนู หรือผนงัคอนกรีตเปลือย หรือผนงัคอนกรีตฉาบปนู หรือวสัด ุ
   เลียนแบบไม้ ให้ใช้ สีนํ �าอะครีลิค100% สําหรับใช้ทาภายนอกอาคาร โดยกําหนดเฉดสี สีฟ้า 
   และสีขาวดงันี � 
    เฉดสีฟ้า ให้ใช้เฉดสีกลาง  RAL 5015 
    เฉดสีขาว ให้ใช้เฉดสีกลาง RAL 9010 
 9.12.2 หากทาสีบนพื �นผิวที#เป็นไม้ หรือวสัดทีุ#เป็นเหล็ก ให้ใช้ สีเคลือบเงา (สีนํ �ามนั) โดยกําหนดเฉดสี  
   สีฟ้า และสีขาวดงันี � 
    เฉดสีฟ้า ให้ใช้เฉดสีกลาง  RAL 5015 
    เฉดสีขาว ให้ใช้เฉดสีกลาง RAL 9010 
  รูปแบบของการทาสีเพื#อเป็น ประปาต้นแบบ หรือโทนสีขาว สลบัสีฟ้านี � กปภ.จะกําหนดรูปแบบที#จะทาสี 
ในแตล่ะอาคารให้ในขณะทําการก่อสร้าง 
 
10. ตวัทําละลายของงานทาสีเคลือบเงา (สีนํ �ามนั) 
 เพื#อเป็นการป้องกนัการกดักร่อน หรือมีผลอยา่งหนึ#งอยา่งใดตอ่ทอ่นํ �าประปาสว่นที#เป็นเหล็ก จงึ
กําหนดให้ งานที#กําหนดให้ทาสีเคลือบเงา (สีนํ �ามนั) จะต้องใช้ นํ 7ามันสน เป็นตวัทําละลาย เทา่นั �น 
โดยห้ามใช้ ทินเนอร์อยา่งเดด็ขาด 
         / 11.งานทาสี เพื#อทําระบบกนัซมึ……. 
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11.งานทาสี เพื#อทําระบบกนัซมึ 
 สว่นของอาคารที#เป็นหลงัคา คสล. หรือสว่นที#เป็นกนัสาด คสล. และตามแบบแปลนกําหนดให้ทาสี- 
กนัซมึ ให้ปฏิบตัดิงันี � 
 11.1 ให้ทาสี เพื#อทําระบบกนัซมึเฉพาะสว่นที#เป็นพื �นกนัสาด คสล. หรือผิวบนของหลงัคา คสล.เทา่นั �น 
   สว่นที#เป็นคาน คสล. ไมต้่องทาสีกนัซมึ 
  11.2 สีทากนัซมึ เป็นวสัดกุนัซมึประเภทอะครีลิคที#มีความยืดหยุน่ตวัได้สงูถึง 500% ไร้รอยตอ่ กนันํ �าได้ 
   100% ใช้สําหรับทาเคลือบผิวคอนกรีต เพื#อป้องกนัการรั#วซมึ ชว่ยปกปิดรอยแตกร้าวของคอนกรีต 
   ที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงของอณุหภมูิได้ดี สามารถทนตอ่แสงแดด ทนตอ่สภาพอากาศที#รุนแรง 
   และรับแรงเสียดสีจากการสญัจรได้ คณุภาพเทียบเทา่ผลิตภณัฑ์ ยี#ห้อ TOA รุ่น 201 Roofseal  
   โดยเฉดสีที#กําหนดให้ทาคือ สีเทา  
  11.3 การทา จะทาด้วยแปรง ใช้ลกูกลิ �ง หรือการพน่ก็ได้ 
 11.4 กรรมวิธีการทาสี เพื#อทําระบบกนัซมึ 
   11.4.1 เตรียมพื �นผิวที#จะทาให้สะอาด ปราศจากฝุ่ นผง และสิ#งสกปรกตา่งๆ และผิวต้องแห้งสนิท 
   11.4.2 หากมีรอยร้าว ต้องอดุรอยร้าวให้เรียบร้อยก่อน ด้วยวสัด ุSealant 
   11.4.3 ทาวสัด ุRoofseal เป็นชั �นรองพื �นก่อนจํานวน 1 เที#ยว ขณะที#สียงัไมแ่ห้ง ให้ปตูาขา่ย- 
    ไฟเบอร์ คณุภาพเทียบเทา่ผลิตภณัฑ์ ยี#ห้อ TOA Fiber Mesh โดยให้ตาขา่ยไฟเบอร์ฝังลง 
    ในเนื �อของสี Roofseal  ขอบของตาขา่ยไฟเบอร์ที#วิ#งไปชนกบัผนงัแนวตั �ง หรือขอบของ 
    คานในแนวตั �ง ให้ปตูาขา่ยไฟเบอร์พบัขอบ ยกขึ �นไปในแนวตั �ง สงู 15 ซม.ทกุด้าน โดยที# 
    ปลายของขอบตาขา่ยไฟเบอร์ในแนวตั �ง ให้กรีดแนวผนงัหรือข้างคานให้เป็นร่องลกึ 
    ประมาณ 1 ซม. เพื#อฝังขอบตาขา่ยนี �เข้าไปไว้ในผนงัหรือคานด้วย 
   11.4.4 ทาวสัด ุRoofseal ทบัอีก 2 เที#ยว ทกุบริเวณที#ปตูาขา่ยไฟเบอร์ และตามแนวริมขอบใน 
    แนวตั �งตลอดแนว ทิ �งไว้ให้แห้งโดยไมใ่ช้งานไมน้่อยกวา่ 24 ชั#วโมง (บม่ตวัเตม็ที# 7 วนั) 
 11.5 ห้ามใช้สีทากนัซมึกบับริเวณที#ต้องแชนํ่ �า หรือขงันํ �าตลอดเวลา 
12. ข้อกําหนดเพิ#มเตมิ 
  เพื#อเป็นการสร้างความมั#นใจให้แก่ผู้วา่จ้าง (กปภ.) วา่จะได้สีที#มีคณุภาพ และมีมาตรฐาน ผลิตจาก 
โรงงานผู้ผลิตสียี#ห้อนั �นๆตามที#กําหนด จงึกําหนดให้ผู้ รับจ้างต้องสง่ สําเนาใบเสร็จรับเงิน หรือสําเนาใบสง่ของ 
หรือหลกัฐานการสง่ของ ที#ออกโดยบริษัท หรือโรงงานที#ผลิตสียี#ห้อนั �นๆ ที#ได้นํามาใช้งานทาสีตามข้อกําหนดนี � 
ให้แก่ผู้วา่จ้างไว้เป็นหลกัฐานประกอบการสง่งวดงาน ( ผา่นทางผู้ควบคมุงานก่อสร้าง ) 
 
           ฝ่ายวิศวกรรม 
           กรกฎาคม 2559 

( สามารถด ูและDownload ต้นฉบบัได้ทาง Internet โดยพิมพ์ Engineer.pwa.co.th/document/Color_standard.pdf ) 
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ตารางแนบท้าย แสดงแถบสีมาตรฐาน RAL ทีUกาํหนด เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทีUมีขายในท้องตลาด 
( หากใช้ยี#ห้ออื#นที#ไมใ่ชยี่#ห้อ TOA ก็อนญุาตให้เทียบเฉดสีให้ใกล้เคียงกนัได้ ) 

 
แถบสีมาตรฐาน RAL สี ยีUห้อ TOA ( ทางเลือก ) 

RAL 1021  Rape Yellow HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี SULPHUR YELLOW-G 160 
RAL 2009  Traffic Orange HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี OMAHA ORANGE-G 275 
RAL 3020  Traffic Red HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี SCARET-MEDIUM-G 252 
RAL 5015  Sky Blue HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี RIVER BLUE-G 372 ( ทาสีทอ่ ) 
RAL 5015  Sky Blue HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี BLASING BLUE-G 355 ( ทาสี 

อาคารประปาต้นแบบ ) 
RAL 5019  Capri Blue HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี MIST BLUE-G 372 
RAL 5024  Pastel Grey SUPERSHIELD เฉดสี Hide Out- G 420 (กึ#งเงา) 
RAL 6019  Pastel Green Floor Guard 100 (EPOXY) RAL 6019 
RAL 6024  Traffic Green HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี TOURMARINE-G 586 
RAL 6027  Light Green HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี  NICE BLUE-G 016 ( สีนํ �ามนั ) 
RAL 6027  Light Green SUPERSHIELD เฉดสี Shakespeare Blue – G 414 (กึ#งเงา) (สีอะครีลิค) 
RAL 7031  Blue Grey HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี  PASTEL GREY-G 684 
RAL 7032  Pebble Grey SUPERSHIELD เฉดสี Sandstone-S 601 (เนียน) 
RAL 7035  Light Grey SUPERSHIELD เฉดสี Swansdown - G 501 (กึ#งเงา) 
RAL 7042  Traffic Grey HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี HERON GREY-G 600 
RAL 8002  Signal Brown HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี CORAL RED-G 463 
RAL 9001  Cream SUPERSHIELD เฉดสี Pearl White-G 500 (กึ#งเงา) 
RAL 9010  Pure White SUPERSHIELD เฉดสี  White – G 100 (กึ#งเงา) (สีอะครีลิค) 
RAL 9010  Pure White HIGH GLOSS ENAMEL Glipton เฉดสี PRIMROSE WHITE-G 008 (สี 

นํ �ามนั ) 
RAL 9016  Traffic White SUPERSHIELD เฉดสี  White –S 100 (เนียน) 
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`尊 �個白雪　雷ノ �さ養 �NO. 

鵬冊刺川盲馴闇RAL �徴櫨珊㊦RPS �胸的顔 

RALlO21FapeYellow �FULLGLOSSENAMEL �「 

RAL2009Tra餓cOrang �FULLGLOSSENAMEL �◆ � 

RAL3020T財銃cRed �FULLGLOSSENAMEL � � � 

RÅL5015SkyBlue �FULLGLOSSENAMELl � � 

RAL50工5SkyB弛e �F。L山。L。SS醐嚇言 � � � 

RAL5019CapriBlue �FULLGLOSSENAMEL � � � 

RAL5024P謡te事G時y �PREM工UMSHIELDGROSS �‾(‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾(† 

RAL6019PastelGreen �量P。ⅩY　　【 

RAL6024T褐鯖cGree櫨 �FULLGLOSSENAMEL �� 

RAL6027LightGreen �FULLGLOSSENAMEL 

RAL6027Lig血tGreen �PREMIUMSHIELDGROSS � 

RAL7031BlueGrey �FULLGLOSSENAMEL � 

RAL7032PebbleG雌y � ��i PREMIUMSHIELDSHEEN ��音 「 音 音 

RAL7035LightGrey �PREMIUMSHIELDGROSS � 

RAL7042Tra範cGrey �FULLGLOSSENAMEL　( �i 1 【 

RAL8002SignalBrown �FULLGLOSSENAMEL �� 

RAL9001Cream �　　　　音 　　　　音 PREMIUMSHⅢLDGROSS 　　　i � 

RAL9010PmeWhite �PREMIUMSH量ELDGROSS � 

RAL9010PrueWhite �FULLGLOSSENAMEL � 

RAL9016Tra餓cwhite �PREMIUMSH職LDSHEEN � 
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