
งานสถาปตยกรรม 
โครงการ  งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยประชุม (ศูนยการศึกษายานมัทรี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 
 

1.งานพื้น    
ใหผูรับจางจัดหาตัวอยางตางๆ ของวัสดุใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณา เมื่ออนุมัติ

เห็นชอบแลวจึงจะปฏิบัติงานดังตอไปนี้  
1.1 งานคอนกรีตบล็อกปูพื้น  

 กอนปูคอนกรีตบล็อกประสานใหทําการปรับระดับดวยทรายบดอัดแนน และไดระดับจึงคอยปูพื้นหลังจาก
ปูเสร็จแลวใหใชทรายอุดชองวางระหวางแผนใหเสมอทั่วทุกรอยตอบล็อกปูพื้นนี้ใหใชคุณภาพเทียบเทา 
มอก. 827-2531มาตรฐานงานบล็อกปูพื้น (Paving Block)  
  1.1.1  ขอบเขตของงาน  
  งานในหมวดนี้รวมถึงการปูแผนบล็อกประดับพื้นทางเทาและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปูแผนบล็อค 
ประดับพื้น เพื่อใหงานกอสรางเปนไปตามระบุในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบกอสราง  
  1.1.2  กรรมวิธีในการปู  
 1) ปรับและบดจัดพืน้ดินเดิมใหเรียบและแนนตามมาตรฐานพื้น  
 2)   ใสของวัสดุรองพื้น เชน หินคลุก บดจัดใหเรียบและแนนจนรับนํ้าหนักได  

3) วางขอบคันหิน ค.ส.ล. สําเร็จรูป (ถามีตามแบบรูป) ขอบตองไมยุบตัวหรือแยกออกเมื่อใชงาน  
4) ใสทรายหยาบรองบล็อกหนา 4 ซม. แลวใสเพิ่มอีก 1-2 ซม. เพื่อชดเชยการทรุดตัวของทราย

หลังการบดอัด  
   5) ปูบล็อกปูพื้นตามลวดลายและสีตามบริษัทที่ปรึกษากําหนด ปูหางกันไมเกิน 4 มม.  
   6) ดัดบล็อกใหตรงและตัดบล็อกใสชองวางใหเต็ม  
   7) ใสทรายละเอียดอุดรอยตอใหเต็มและเหลือคางบนผิวบล็อกดวย พรอมบดอัดดวยเครื่อง PLATE 
VIBRATOR 2-3 เที่ยว กวาดทรายสวนที่เหลือออก  
  1.1.3  การทําความสะอาด  
   ภายหลังจากปูแผนบล็อกเรียบรอยแลว จะตองทําความสะอาดใหเรียบรอย แผนบล็อกที่แตกราว  
บิ่น หรือสีถลอกจะตองเปลี่ยนใหม  
 
2. งานทาสี    
     2.1 ขอบเขตของงาน และขอกําหนดทั่วไป  

2.1.1 ผูรับจางตองจัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อดําเนินการทาสี 
ใหสัมพันธกับงานในสวนอื่นๆ ผูรับจางจะตองเปนผูจัดเตรียมสีที่จะใช จะตองทํางานดวยความระมัดระวัง
และ ถูกตองตามหลักวิชาชาง ตองเก็บไวในสถานที่กอสรางที่คณะกรรมการตรวจการจางกําหนดใหเมื่อจะ
นําไปใชใหแจงคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกครั้ง  

2.1.2 ผูรับจางจะตองตรวจสอบอยางละเอียด และแจงปริมาณของสีแตละชนิดที่จะใชทาอาคาร 
โครงการนี้ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ และคณะกรรมการตรวจการจางมสีิทธิเขาตรวจสอบ
คุณภาพและจํานวนของสีไดตลอดเวลาการกอสราง  

2.1.3 หามนําสีเกาที่เหลือจากงานอื่น หรือชนิดและหมายเลขนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวมาใช 
หรือนํามาผสมเปนอันขาด  
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2.1.4 ผูรับจางจะตองเตรียมการปองกันมิใหสีเปรอะเปอนวัสดุอื่นๆ ที่ติดตั้งไวแลวหรืออยูใน
บริเวณใกลเคียงซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการทาสี  

2.1.5 ผูรับจางจะตองจัดหาชางที่มีฝมือดีมีประสบการณและชํานาญงานโดยเฉพาะมาทํางานสี สีที่ 
ทา แลวจะตองเรียบสมํ่าเสมอกันตลอด ปราศจากรอยตอหรือรอยแปรง ไมไหลเยิ้ม ไมมีรอยหยดของสี 
หากมีสวนใดที่สงสัยหรือไมสามารถทาสีไดตามขอกําหนดผูรับจางตองแจงใหคณะกรรมการตรวจการจาง
ทราบทันที  

2.1.6 หามทาสีในขณะที่ฝนตก ความชื้นในอากาศสูง และหามทาสีภายนอกอาคารหลังฝนหยุด 
ใหมๆ จะตองทิ้งไวอยางนอย 72 ชั่วโมง   
 

2.2. วัสดุ  
2.2.1 สีที่ใชในการกอสรางใหใชสี Acrylic ชนิดกันเชื้อราและปลอดจากสารตะกั่วและปรอท  

ที่มคีุณภาพเทียบเทา หรือดีกวามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ 272-2531 สีทั้งหมดจะตองเปนสีที่ 
ผลิตขึ้นโดยมตีัวยาปองกันการขึ้นราของสีกันสนิม อันเกิดจากโลหะปองกันดางอันเกิดจากคอนกรีตและ
กําแพงอิฐจะตองเปนสีที่มีความคงทนถาวรไมรอนหลุดงายสีที่นํามาใชในงานจะตองบรรจุกระปองหรือ
ภาชนะ ซึ่งออกมาจากบริษัทผูผลิตโดยตรงภาชนะที่ใสสีนั้นจะตองเรียบรอย ไมชํารุด มีชื่อบริษัทผูผลิต  
และหมายเลขตางๆ ติดอยูอยางสมบูรณ การทาสีใหใชสีชนิดที่ระบุไวในรายการกอสราง และ ตามที่
คณะกรรมการตรวจการจางระบุใหใชอยางเครงครัด หามนําสีชนิดที่นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวมาใชผสม 
หรือทาเปนอันขาดผูรับจางจะตองสงแผนสีตัวอยางใหคณะกรรมการตรวจการจางตรวจเลือกชนิดและสี
กอนลงมือดําเนินการ และตองสงลวงหนาในเวลาพอสมควรเพื่อการออกแบบสีตอไป  

2.2.2 ผูรับจางจะตองสั่งซื้อสีโดยตรงจากบริษัทผูผลิต  หรือจากตัวแทนของบริษัทผูผลิต ปริมาณสี 
ที่ไดสั่งมาเพื่องานนี้จริงสีจะตองซื้อใหมทั้งหมดหามนําสีของเกาที่เหลือจากงานอื่นมาใชโดยเด็ดขาดทุกครั้ง
ที่จะนําสีเขามายังบริเวณกอสรางสําหรับทาตัวอาคารจะตองแจงคณะกรรมการตรวจการจางรับทราบและ
ตรวจสอบใหเรียบรอยเสียกอนจึงจะนําไปดําเนินการไดกระปองสีที่ใชแลวหามนําออกนอกบริเวณกอสราง
จะตองเก็บกระปองสีเหลานี้รวบรวมไวใหคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งกอน  

2.2.3 หามนําสีอื่นนอกเหนือจากที่คณะกรรมการตรวจการจาง ไดกําหนดใหใชเขามาในบริเวณ  
กอสรางเปนอันขาด  

2.2.4 สิ่งอื่นๆ ที่ใชประกอบในการทาสีที่ไมไดระบุไว เชน นํ้ามันสนหรือสารละลายตางๆ ซึ่งตองใช 
ควบคูกันไปในระบบการทาสี ใหใชผลิตภัณฑของผูผลิตสีนั้นๆ  
     2.3 การเตรียมพื้นผิว  

2.3.1 ผิวปูนฉาบผิวคอนกรีต จะทาสีจะตองแหงสนิทสะอาดปราศจากฝุนผงคราบสกปรกรอย
แตกราวและคราบไขมันตางๆ รอง รูพรุน ทั้งหมดตองอุดใหเรียบรอยดวย Cement Filler   

2.3.2 ผิวไมจะตองแหงมีความชื้นไมเกิน 18% ไสแตงเรียบรอย ซอมอุดรูรอยแตกตางๆ ของผิวไม
ใหเรียบรอยดวย Wood Sealer แลวทําการขัดใหเรียบรอยดวยกระดาษทราย ทําความสะอาดใหเรียบรอย  

2.3.3 ผิวโลหะใหขัดรอยตอเชื่อม ตําหนิตางๆ ใหเรียบและปราศจากสนิม ทําความสะอาดผิวหนา 
ไมใหมีไขมันหรือนํ้ามันจับ   แลวจึงทาสีรองพ้ืนกันสนิมสวนที่เปนรูใหอุดดวย Caulking Compound  
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     2.4 การทาสี  
ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหปฏิบัติดังรายละเอียด ตอไปนี้  
2.4.1 งานคอนกรีต ปูนฉาบ ภายนอก  
1) ทารองพื้นดวยสีประเภท Acrylic Alkali Resisting Primer 1 เที่ยว  
2) ทาทับหนาดวยสีประเภท Acrylic Plastic Emulsion Paint หรือสีนํ้าพลาสติกชนิดทา 

ภายนอก (ตามระบุในแบบ) 2 เที่ยว  
3) เปนสี Acrylic กันเชื้อรา  
2.4.2 งานคอนกรีต ปูนฉาบ ภายใน  
1) ทารองพื้นดวยสีประเภท Acrylic Alkali Resisting Primer 1 เที่ยว  
2) ทาทับหนาดวยสีประเภท Acrylic Plastic Emulsion Paint หรือสีนํ้าพลาสติกชนิดทา 

ภายใน (ตามระบุในแบบ) 2 เที่ยว  
3) เปนสี Acrylic   
2.4.3 งานโลหะเหล็ก  
1) ทารองพื้นดวยสีประเภท Red Lead 1 เที่ยว และประเภท Red Lead Iron Oxide อีก  

1 เที่ยว  
2) ทาทับหนาดวยสีนํ้ามัน 2 เที่ยว  
2.4.4 งานโลหะสังกะสีหรือกัลวาไนซ  
1) ทารองพื้นเที่ยวแรกดวยสีรองพ้ืนประเภท Wash Primer 1 เที่ยวและ รองพื้นเที่ยวที่สอง 

ดวยสีรองพ้ืนประเภท Zinc Chromate 1 เที่ยว  
2) ทาทับหนาดวยสีนํ้ามัน 2 เที่ยว   
2.4.5 งานหินลาง, กรวดลาง หรือทรายลาง  
1) ทาเคลือบดวยนํ้ายาเคลือบใสประเภท Silicone Water Repollent 3 เที่ยว (ในอัตรา  

8-10 ตร.ม. ตอแกลลอน)  
2.4.8 งานคอนกรีตปูนฉาบภายนอก สีชนิดมี Texture ใหเสนอตัวอยางสีกอนดําเนินการ  

     2.5 การฝมือ  
การทาสี ใหเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตสี หรือตามแตคณะกรรมการตรวจการจาง 

จะกําหนดใหกอนทาสีตองทาํความสะอาดผิวหนาใหเรียบรอยปราศจากรอยแปรงและรอยชํารุด  ขรุขระ 
หากจําเปนใหใชกระดาษทรายขัด ตองใชชางฝมือดี  ประณีต  มีความชํานาญ  สวนที่ทาทั่วทุกซอกทุกมุม
และ สมํ่าเสมอ ปราศจากรอยแปรงลูกกลิ้ง แปรงที่ใชตองสะอาด การทาสีแตละชั้นจะตองใหหนาพอและ
เปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตสี  หรือตามแตคณะกรรมการตรวจการจางจะกําหนดให ภายหลัง
จากทาสีแลว  ผูรับจางจะตองทําความสะอาดไมทําใหสีที่ทาไวเดิมเสียหาย หากมีรอยชํารุดเสียหายตอง
ตกแตงแกไขใหเรียบรอยกอนสงมอบงาน   

2.6 การรับรองความเสียหาย  
2.6.1 สีชนิดใดที่นํามาใชจะตองมีคุณภาพเปนของใหมและเปนสีชนิดที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ไมหลุดหรือลอกหรือ แตกภายในกําหนดเวลาอันสมควรผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอผูวาจางตามสัญญานี้
ดวย และผูรับจางจะตองทําการตกแตงซอมแซมใหเรียบรอยตามสัญญาวาดวยการรับรองคุณภาพวัสดุและ
ฝมือปฏิบัติ ภายหลังสงมอบงาน  
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2.6.2 ผูรับจางจะตองนําหลักฐานใบรับรองการใชสีจากบริษัทผูผลิต มาแสดงกับคณะกรรมการ 
ตรวจการจาง  

2.6.3 หากผูรับจางไมปฏิบัติตามรายการกอสราง งานทาสีขอ 1-6 คณะกรรมการตรวจการจางมี 
สิทธิที่จะสั่งใหผูรับจางขูดลางสีที่ทาไวแลวออกหมดแลวทาสีใหมใหเรียบรอยโดยผูรับจางจะเรียกรองเงิน
คาจาง เพิ่มเติมไมได หรือผูรับจางจะตองถูกปรับคาเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ตรวจการจาง  
 2.6.4 การสงมอบงาน  
  กอนสงมอบงาน ผูรับจางตองปฏิบัติดังนี้  

1) ทําความสะอาดสถานที่  
 ผูรับจางตองทําความสะอาดสถานที่ใหเรียบรอยสามารถใชงานไดทันที เชน การเก็บกวาด 
วัสดุที่ใช ขัดพื้นปดฝุน ฯลฯ   

2) ทดสอบอุปกรณตางๆ เชน อุปกรณบานเปด รางเลื่อน กุญแจ ไฟฟา ประปา และอุปกรณ 
เครื่องใช จนสามารถใชการไดดีทุกจุด  
    2.6.5 งานตกแตงพื้น, ผนัง, ฝาเพดาน  
การทํางานตกแตงพื้น, ผนังและฝาเพดาน ผูรับจางจะตองเตรียมเครื่องมืออุปกรณประกอบตางๆ และ 
ดําเนินงานดวยชางที่ชํานาญงาน มีความสามารถและทํางานดวยความประณีตหากงานที่ปรากฏไมเรียบรอย
หรือไมปราณีตคณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิสั่งใหผูรับจางรื้อทําใหมใหเรียบรอยจนเปนที่พอใจและ
ดวยคาใชจายของผูรับจางเอง และจะถือเปนเหตุใหตออายุสัญญากอสรางเพิ่มขึ้นไมได                             

2.6.6 งานตกแตงพื้น  
หากมิไดระบุไวในแบบงานตกแตงภายใน ใหยึดรูปแบบของพื้นและลายพื้นตามแบบรูปงาน 
สถาปตยกรรม 
     2.6.7 งานสีและการทําผิว  
งานสีและการทําผิว  หมายถึง การพน การทา การลงขี้ผึ้ง การทาชแล็คการทานํ้ามันตางๆ ตลอดจนงาน  
ตกแตงอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ยกเวนสวนที่กําหนดใหเปนวัสดุอื่น  

2.6.8 ขั้นตอนการทาสี  
1) ประเภทของสี  
    1.1) สีพลาสติก ทาบนผนังกออิฐฉาบปูนโดยทั่วไปหรือกําหนดใหตามแบบ และรายการ  
    1.2) สีนํ้ามัน ทาหรือพนบนผิวไม หรือโลหะตางๆ  
    1.3) ทาชแลค และนํ้ามัน ทาหรือพนบนผิวไม  
    1.4) สีอื่นๆ จะระบุเพิ่มเติมไวเฉพาะงานหรือเปนพิเศษเฉพาะแหง  
2) การเตรียมงานและรองพื้น  
    2.1) ปูนฉาบ, คอนกรีต, ผิวพื้นใหมใหทําความสะอาดพื้นที่ ที่จะทาสีใหมโดยผัดฝุน เศษผง  

คราบนํ้ามัน เศษวัสดุตางๆ ออกใหหมด หากมีรอยแตกราวใหสกัดแตงผิวและฉาบปูนแตงใหเรียบถามีรอย
ปนหรือบุบสลายตางๆ ตองซอมแซมใหเรียบรอยทิ้งระยะใหผิวปูนที่แตงใหมแหง เสียกอนจึงทาสีรองพื้น
หรือเคลือบนํ้ามัน หรือพน 
วัสดุที่กําหนดใหได   

 
 



-5- 
 

2.2) สวนที่เปนโลหะ  
          กอนอ่ืนตองทําความสะอาดผิวโลหะใหปราศจากสนิม ฝุนละอองตางๆ หรือสิ่งสกปรก 
อื่น โดยใชกระดาษทรายหรือแปรงลวดขัดและลางดวยนํ้ายากันสนิมเช็ดใหแหงดวยผาสะอาดกอนที่จะทาสี
รองพื้น เรดออกไซด  หรือดําเนินการทําสีหรือผิวที่ระบุให  

2.6.8 การดําเนินงาน  
การดําเนินงานสีหรือทําผิวทั่วไป  ใหปฏิบัติตามหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้  
1) สภาพดินฟาอากาศที่ไมเหมาะในการทําสี ผูรับจางจะตองไมทําสีหรือผิว ในขณะที่ดินฟาอากาศ

ไมเหมาะ เชน ในวันที่มีอากาศชื้นหรือมฝีนตก  หามทําสีในบริเวณที่มีความเปยกชื้น หรือฝุนละอองจับเมื่อ
มีการทําสีครั้งที่ 2 หรือในการทําสีแตละครั้งตองรอใหสีเดิมแหงสนิทเสียกอน  

2) กอนทําสีทุกครั้ง  
ผูรับจางตองปดบริเวณที่ไมไดทําสีอื่นใหเรียบรอยดวยเทปและแกะออกเมื่อทําสีหรือผิวเสร็จแลว 
  3) กอนทําสีจริงทุกครั้ง  
  ผูรับจางตองเสนอตัวอยางสีจริงครั้งสุดทายใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณากอนหรือ 
แสดงตัวอยางของสีกับคณะกรรมการตรวจการจาง  โดยทาบนผิวนั้นๆ เปนเนื้อที่ประมาณ 1 ต.ร.ม. ทุกๆ 
ผิวพื้นที่จะตองทาสีหรือผิว หากผูรับจางดําเนินการไปโดยพลการผลเสียหายที่เกิดขึ้น ผูรับจางตอง
รับผิดชอบในการแกไขจนเปนที่พอใจแกคณะกรรมการตรวจการจางดวยคาใชจายของผูรับจางเองทั้งสิ้น  

4) การเก็บรักษาสี  
การเก็บรักษาสีจะตองเก็บในที่ไมอบชื้น และสีทุกสีที่กําหนด ตองจัดทําแยกแตละชนิดอยาง 

ใหปนกัน  
2.6.9 การยอมและการพนสีไม  
1) กอนทําสีจริงทุกครั้ง  
ผูรับจาง ตองเสนอตัวอยางสีจริงครั้งสุดทายใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณากอน หรือ 

แสดงตัวอยางของสีกับคณะกรรมการตรวจการจาง โดยทาบนผิวนั้นๆ เปนเนื้อที่ประมาณ 1 ตร.ม. ทุกๆ  
ผิวพื้นที่จะตองทําสีหรือผิว หากผูรับจางดําเนินการไปโดยพลการ ผลเสียหายที่เกิดขึ้นผูรับจางตอง
รับผิดชอบในการแกไขจนเปนที่พอใจแกคณะกรรมการตรวจการจางดวยคาใชจายของผูรับจางเองทั้งสิ้น  

2) การเก็บรักษาสี  
การเก็บรักษาสีจะตองเก็บในที่ไมอบชื้น และสีทุกสีที่กําหนดตองจัดแยกแตละชนิดอยาให ปนกัน      
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