
งานสถาปัตยกรรม 
โครงการ  งานปรับปรุงสาธารณูปโภค 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ์
 
1. งานผนงั   
     2.1 วัสดุ  
วัสดุก่อที่ใช้ต้องแข็งแกร่งปราศจากรอยชํารุดใดๆ อันเป็นเหตุให้เสียกําลังมีขนาดสม่ําเสมอกันไม่บิดโค้งและ 
เป็นของใหม่ การขนย้ายและการเก็บรักษา ต้องกระทําด้วยความระมัดระวังมิให้แตกชํารุดหรือมีรอยเปรอะ
เป้ือน  

     2.1.1 อิฐมอญหรืออิฐก่อสร้างสามัญขนาดเล็กจะต้องเป็นอิฐที่มีคุณภาพเผาไฟสุกทั่ว เน้ือ
แข็งแกร่งไม่มีโพรงไม่แตกร้าว รูปร่างขนาดได้มาตรฐาน ไมแ่อ่นบิดงอจะต้องดูดน้ําไม่เกิน 25% และจะต้อง
ต้านทานแรงอัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 100 กก./ตร.ซม. หรือมคีุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่ามาตรฐาน มอก. 
77-2517  

     2.1.2 อิฐมอญ กลวง จะต้องใป็นอิฐที่มคีุณภาพดี ผลติขึ้นตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 103- 2517 เป็นอิฐโปร่งที่มีโพรง หรือรูอย่างขนานกัน ทําด้วยเครื่องจักรไม่
แตกร้าวบิดงอเหมาะสําหรับใช้รับน้ําหนัก หรือได้มาตรฐาน มอก. 168-2519  

      2.1.3  คอนกรีตบล็อก ต้องเป็นชนิดรับแรง ได้มาตรฐาน มอก. 58-2533 ขนาด 
190x190x390 มม. หรือ140x190x390 มม. ตามแบบระบุ  หรือเทียบเท่าโดยเสนอตัวอย่าง ก่อน
ดําเนินการ  

      2.1.4  คอนกรีตมวลเบาต้องเป็นชนิดอบไอนํ้า ความหนาแน่นไมน้่อยกว่า 600 กก./ตรม. 
หรือมาตรฐาน G4 ได้มาตรฐาน มอก. 1505-2541 ขนาด 75x200x600 มม.หรือตามแบบระบุ   

      2.1.5 ปูนก่อ มีส่วนผสมของปูนซิเมนต์ 1 ส่วน กับทรายสะอาด 4 สว่น (ร่อนผ่านตะแกรง
เบอร์ 16 ทั้งหมด) โดยตวงแห้ง ต้องคอยผสมบ่อยๆ จากเวลาผสมน้ํายาลงไปจนใช้ก่อเสร็จไม่ควรช้ากว่า 1 
ช่ัวโมง ให้ผสมน้ําจํานวนพอควรแล้วใช้ให้เสร็จเมื่อใส่น้ําลงไปแล้ว ในบางกรณี คณะกรรมการตรวจการจ้าง
อาจจะกําหนดให้ผสมปูนขาวลงไปด้วย  

     2.1.6 ปูนถือผนังภายนอก ควรใช้ซีเมนต์ 1 ส่วนและทรายหยาบ 4 ส่วน หรือ ทรายละเอียด  
4 ส่วน (ร่อนผา่นตะแกรงเบอร์ 40) น้ําพอสมควร  

     2.1.7 ถ้าปูนฉาบผนังหนามากกว่า 1.5 ซม.แล้วควรแบ่งทําเป็น 2 ช้ัน และช้ันนอกให้ใช้ทราย
ละเอียดทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างอาจสั่งลด หรือเพ่ิมส่วนผสม
ก็ได้แล้วแต่ชนิดของงาน   

2.2 การเก็บรกัษา  
วัสดุก่อทุกชนิดจะต้องจัดวางเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมั่นคง การเก็บเรียงซ้อนกันควรสูงไม่เกิน   
2 เมตร บริเวณท่ีเก็บจะต้องไม่ถูกสิ่งสกปรก หรือน้ําที่จะก่อให้เกิดตะไคร่น้ํา หรือราได้ทั้งน้ีวัสดุก่อที่มี 
สิ่งสกปรกจับแน่นหรืออินทรีย์วัตถุ เช่น ราหรือตะไคร่น้ําจับ จะนําไปใช้ก่อไม่ได้  
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2.3 การก่อ  
      2.3.1 ผนังก่อบนพ้ืน คสล. ทุกแห่ง ผิวหน้าของพ้ืน คสล. จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระ แล้วทํา

ความสะอาดและราดนํ้าให้เปียกเสียก่อนที่จะก่อผนัง และโดยเฉพาะการก่อผนังริมนอกโดยรอบอาคารและ 
โดยรอบห้องน้ําจะต้องเทคอนกรีตกว้างเท่ากับผนังก่อและสูงจากพ้ืน  คสล. 10 ซม. ก่อนจึงก่อผนังทับได้ 
เพ่ือกันน้ํารั่วซึม  

      2.3.2 ผนังก่อชนเสา คสล. ผิวหน้าของเสา คสล. จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระแล้วทําความสะอาด
และราดน้ําให้เปียกเสียก่อน ก่อนที่จะก่อผนัง และจะต้องย่ืนเหล็กขนาด  dia.6  มม.  ยาว 30 ซม.  ทุก
ระยะไม่เกิน 80 ซม. ที่เตรียมไว้ในขณะเทคอนกรีตเสา  ผนังก่อทั้งหมดจะต้องเสริมด้วยเหล็กก้างปลาขนาด  
10x20  มม.  ตามแนวนอนตลอดความยาวของกําแพงปลายทั้ง 2 ด้าน จะอยู่ระดับเดียวกับเหล็ก 
ที่ย่ืนออกจากเสาเหล็กก้างปลาจะต้องฝังเรียบ ในแนวปูนก่อขนาดความกว้างของเหล็กก้างปลาจะต้องมี
ความกว้างเท่ากับความกว้างของวัสดุที่ใช้ก่อผนังเพ่ือช่วยปิดผนังก่อ การต่อเหล็กก้างปลาให้ต่อซ้อนทับกัน
อย่างน้อย 20 ซม.  

     2.3.3 ให้ก่อคอนกรีตบล็อกในลักษณะแห้ง โดยไม่จําเป็นต้องนําไปแช่น้ําหรือสาดน้ําก่อน เว้น
แต่ว่าต้องการทําความสะอาดก้อนคอนกรีตบล็อกเท่าน้ัน ส่วนการก่อวัสดุก่อประเภทอิฐต่างๆ ก่อน นําอิฐ
มาก่อจะต้องนําไปแช่น้ําให้เปียกเสียก่อน  

     2.3.4 การก่อผนังจะต้องได้แนว ได้ด่ิงและได้ระดับและต้องเรียบ โดยการทิ้งด่ิงและใช้เชือกดึง
จับระดับทั้ง 2 แนวตลอดเวลาผนังก่อที่ก่อเปิดเรียบร้อยมีขนาดตามระบุในแบบก่อสร้างและจะต้องมีเสา
เอ็นหรือทับหลงัโดยรอบ  

     2.3.5 แนวปูนจะต้องหนาประมาณ 1 ซม.  และต้องใส่ปูนก่อให้เต็มรอยต่อโดยรอบแผ่นวัสดุ
ก่อนการเรียงก่อต้องกดก้อนวัสดุก่อ  และใช้เกรียงอัดให้แน่นไม่ให้มซีอกมรีูห้ามใช้ปูนก่อที่กําลังเริ่มแข็งตัว
หรือเศษปูนก่อที่เหลือร่วงจากการก่อมาใช้ก่ออีก  

     2.3.6 การก่อผนังในช่วงเดียวกันจะต้องก่อให้มีความสงูใกล้เคียงกัน ห้ามก่อผนังส่วนหน่ึงส่วน
ใดสูงกว่าส่วนที่เหลือเกิน 1 เมตร และผนังก่อหากก่อไม่แล้วเสร็จในวันน้ัน ส่วนบนของผนังก่อที่ก่อค้างไว้
จะต้องหาสิ่งปกคลุมเพ่ือป้องกันฝน  

     2.3.7 ผู้รับจ้างจะต้องทําช่องเตรียมไว้ในขณะก่อผนัง ส่วนงานของระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
ระบบ ไฟฟ้าระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ฯลฯ การสกัดและการเจาะผนังก่อเพ่ือติดต้ังระบบดังกล่าว 
จะต้องย่ืนขออนุมัติจากสถาปนิกเสียก่อน เมือ่ได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะดําเนินการได้ทั้งน้ีจะต้องดําเนินการ
สกัดเจาะด้วยความประณีตและต้องระมัดระวังมิให้ผนังก่อบริเวณใกล้เคียงแตกร้าวเสียความแข็งแรงไป  

    2.3.8 ผนังก่อที่ไม่ฉาบปูนหรือก่อโชว์แนวการก่อจะต้องจัดก้อนวัสดุก่อให้ได้แนวด่ิงและได้แนว
ระดับผิวหน้าเรียบได้ระดับอย่างสม่ําเสมอ   โดยแนวปูนก่อต้องมีความกว้างไม่เกิน 15 มม.ยกเว้นจากที่ระบุ
เป็นอย่างอ่ืนแล้วให้ใช้เครื่องมือขูดร่อง รอยแนวปูนก่อลึกเข้าไปประมาณ 5 มม.  และผนังก่อโชว์แนว 
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ภายนอกอาคาร เมื่อปูนแห้งแข็งตัวดีแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทิ้งให้ผนังแหง้สนิท พร้อมทัง้ทําความสะอาดผนัง
ให้เรียบร้อยแล้วทาด้วยน้ํายาประเภท  Silicone เพ่ือกันซึมและป้องกันพวกรา ตะไคร่น้ําจับ  

    2.3.9 ผนังก่อริมนอกโดยรอบอาคาร ในกรณีก่อผนังชิดขอบด้านในเสาและคานหรือในระหว่าง
ก่ึงกลางของเสาและคานในขณะเทคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมร่องลึก 12 มม. กว้างเท่ากับความหนา
ของผนังไว้ที่ข้างเสา และใต้คาน คสล. ตลอดแนวผนังก่อ  

   2.3.10 ผนังที่ก่อชนคาน คสล. หรือพ้ืน คสล. จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ 10-20 ซม.เป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า  3 วันเพ่ือให้ปูนก่อแข็งตัวและทรุดตัวจนได้ที่เสียก่อนจึงทําการก่อให้ชนท้องคานหรือท้องพ้ืนได้  

2.3.11 ผนังก่อที่ก่อใหม่จะต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรับน้ําหนักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน 
หลังจากก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

2.4 การทําเสาเอ็นและคานเอ็น คสล.   
     2.4.1 เสาเอ็นที่มุมผนังก่อทุกมุมหรือทีผ่นังก่อหยุดลอยๆ โดยไม่ติดเสาคสล. หรือตรงที่ผนังก่อ

ติดกับวงกบ ประตู-หน้าต่าง จะต้องมีเสาเอ็นขนาดของเสาเอ็นจะต้องไม่เล็กกว่า 10 ซม. และมีความกว้าง
เท่ากับผนังก่อเสาเอ็นจะต้องเสริมด้วยเหล็ก 2-dia.9 มม. และมีเหล็กปลอก dia.  6 มม. @ 20 ซม. เหล็ก
เสริมเสาเอ็นจะต้องฝังลึกลงในพ้ืน  และคานด้านบน  โดยโผล่เหล็กเตรียมไว้ ผนังก่อทีก่ว้างเกินกว่า  3  
เมตร  จะต้องมีเสาเอ็นแบ่งครึ่งช่วงสูงตลอดความสูงของผนังคอนกรีตที่ใช้เทเสาเอ็น จะต้องใช้ส่วน 1:2:4 
โดยปริมาณ สว่นหินให้ใช้หินเล็ก  

    2.4.2 คานทับหลัง ผนังก่อที่ก่อสูงไม่ถึงท้องคาน หรือพ้ืน คสล. หรือผนังที่ก่อชนใต้วงกบ
หน้าต่าง หรือเหนือวงกบประตู-หน้าต่างที่ก่อผนังทับด้านบนจะต้องมีคานทับหลังและขนาดจะต้องไม่เล็ก
กว่าเสาเอ็นตามที่ระบุมาแล้ว และผนังก่อทีสู่งเกินกว่า 3 เมตร จะต้องมีคานทับหลงัตรงกลางช่วงเหล็กเสริม
คานทับหลังจะต้องต่อกับเหล็กที่เสียบไว้ในเสาหรือเสาเอ็น คสล.  

    2.4.3 การทําเสาเอ็นในผนังคอนกรีตบล็อกให้เสียบเหล็ก 2 dia. 9 มม.   
ในช่องบล็อก  @ 2.00 ม.  และเทปูนทรายให้เต็มช่องแทนการทําเสาเอ็น คานเอ็นในคอนกรีตบล็อกโชว์
แนวให้ใช้คานทับหลัง (Lintel Block) รูปตัว U ใส่เหล็กและกรอกปูนทรายให้เต็มช่อง 
       2.5 การทําความสะอาด  

เมื่อก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแลว้ ต้องทําความสะอาดผิวหนังแนวปูนก่อทั้ง 2 ด้านให้ปราศจาก 
เศษปูนก่อเกาะติดผนัง เศษปูนที่ตกที่พ้ืนจะต้องเก็บกวาดทิ้งให้หมด ให้เรียบร้อยทุกคร้ังก่อนปูนแข็งตัว  
      2.6 การตกแต่งผิวผนงั  

 2.6.1 การฉาบปูน  
    1)  ขอบเขตของงาน  
    งานฉาบปูน หมายรวมถึง งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อสร้าง ผนัง ค.ส.ล. และงานฉาบปูน  
โครงสร้าง ค.ส.ล. เช่น เสา คาน และท้องพ้ืน ตลอดจนฉาบปูนในส่วนทีม่องเห็นด้วยตาทั้งหมด นอกจากจะ
ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  
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     2)  หลักการทัว่ไป  
      ก) การฉาบปูนทั้งหมดเมื่อฉาบคร้ังสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วผนังจะต้องเรียบสะอาด 
สมํ่าเสมอ ไม่เป็นรอยคลื่น และรอยเกรียงได้ด่ิงได้ระดับ ทั้งแนวนอน และแนวต้ัง มุมทุกมุมจะต้องตรงได้ด่ิง
และฉาก (เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง)  
      ข)  หากมิได้ระบุลักษณะการฉาบปูนเป็นอย่างใดอย่างหน่ึงให้ถือว่าเป็นลักษณะการฉาบ 
ปูนเรียบทั้งหมด  
      ค) ผนังฉาบปูน การฉาบปูนให้ทําการฉาบปูน 2 ครั้งเสมอ คือ ฉาบปูนรองพ้ืนและฉาบ 
ปูนตกแต่ง  
    3)  วัสดุ  
     ก) ปูนซีเมนต์ ให้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2517  
    ข) ทราย เป็นทรายน้ําจืดที่สะอาด คมแข็ง ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกเจือปนหรือ 
เคลือบอยู่  

ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 4 100%  
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 16 60-90%  
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 50 10-30%  
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 100 1-10%  

   ค) น้ํายาผสมปูนฉาบน้ํายาผสมปูนฉาบที่ผู้รบัจ้างใช้ผสมแทนปูนขาวให้ใช้ได้ตามสัดส่วน  
คําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทที่ปรึกษาแล้วจึงจะใช้แทนได้  
   ง) น้ํา ต้องใสสะอาดปราศจากน้ํามันกรดต่างๆ ด่าง เกลือ พฤกษธาตุ และสิ่งสกปรกเจื่อ 
ปน ห้ามใช้น้ําจาก คู คลอง หรือแหล่งอ่ืนใดก่อนได้รับอนุญาต และนํ้าทีขุ่่นจะต้องทําให้ใสและตกตะกอน
เสียก่อน จึงจะนํามาใช้ได้  
   4) ส่วนผสมปูนฉาบ ปูนฉาบรองพ้ืนอัตราส่วน 1:3 โดยใช้ปูนซีเมนต์ 1 สว่น ผสมกับ 
ทรายกลาง 3 ส่วน  
     5) การผสมปูนฉาบ  
      ก) การผสมปูนฉาบจะต้องนําส่วนผสมเข้ารวมกันด้วยเครื่องผสมคอนกรีต การผสม 
ด้วยมือ จะอนุมัติให้ใช้ได้ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้คุณภาพเทียบเท่า ผสมด้วยเครื่อง  
      ข) ส่วนผสมของน้ําจะต้องพอเหมาะกับการฉาบปูน ไม่เปียกหรือแห้งเกินไปทําให้ปูน 
ฉาบไม่ยึดเกาะผนัง  
    6) การเตรียมผิวฉาบปูน  
      ก) ผิว ค.ส.ล. ผิวที่จะฉาบจะต้องทําให้ผิวขรุขระเสียก่อน อาจโดยการสกัดผิวหน้าหรือ 
ใช้ทรายพ่นขัด หรือใช้แปรงลวดขัด หรือใช้กรดจําพวกมิวริแอติค ผสมกับน้ํา 1:6 ส่วน ล้างผิวคอนกรีตแต่
ต้องล้างและขจัดผงเศษวัสดุออกให้หมดก่อนน้ํามันทาไม้แบบในการเทคอนกรีตจะต้องขัดล้างออกให้สะอาด 
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ด้วยเช่นเดียวกันแล้วราดน้ําและทาน้ําปูนซีเมนต์ข้นๆ ให้ทัว่เมื่อน้ําปูนแห้งแล้ว ใหส้ลัดด้วยปูนทราย 1:1 
โดยใช้แปรงหรือไม้กวาดจุ่มสลัดเป็นมัดๆ ให้ทั่ว ทิ้งให้ปูนทรายแห้งแข็งตัวประมาณ 24 ชม. จึงราดน้ําให้
ความชุ่มช้ืนตลอด 48 ชม. และทิ้งไว้ให้แห้งจึงจะดําเนินงานขั้นต่อไป 
      ข) ผิววัสดุก่อ ผนังก่อ วัสดุก่อต่างๆ จะต้องทิ้งไว้ให้แห้ง และทรุดตัวจนคงที่แล้ว 
เสียก่อน (อย่างน้อยหลังจากก่อผนังเสร็จแล้ว 7 วัน) จึงทาํการสกัดเศษปูนออก ทําความสะอาดผิวให้
ปราศจากไขมันหรือน้ํามันต่างๆ ฝุ่นผง  
     7) การฉาบปูน  
      ก) การฉาบปูนรองพ้ืน จะต้องต้ังเฟ้ียมทําระดับ จับเหลี่ยม เสาคานขอบค.ส.ล. ต่างๆ  
ให้เรียบร้อยได้แนวด่ิง และแนวระดับ ผนังและฝ้าเพดานควรจะทําระดับไว้เป็นจุดๆ ให้ทั่วเพ่ือให้การฉาบ
ปูนรวดเร็วและเรียบร้อยขึ้นโดยใช้ปูนเค็ม สว่นผสมปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทรายละเอียด 1 ส่วน ภายหลังปูน
ที่ต้ังเฟ้ียมทําระดับเสร็จเรียบร้อยและแห้งดีแล้ว ให้ราดนํ้าหรือฉีดน้ําให้บริเวณที่จะฉาบปูนตามอัตรา
ส่วนผสมและวิธีผสมตามที่กําหนดให้แล้วให้ฉาบปูนรองพ้ืนได้ระดับใกล้เคียงกันกับระดับแนวที่เฟ้ียมไว้ 
(ความหนาของปูนฉาบรองพ้ืนประมาณ 10 มม.) โดยใช้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนให้เกาะติดแน่นกับผิวพ้ืนที่ฉาบ
ปูน และก่อนทีปู่นฉาบรองพ้ืนจะเริ่มแข็งตัวให้ขูดขีดผิวหน้าของปูนฉาบให้ขรุขระเป็นรอยไปมาโดยทั่วกัน 
เพ่ือให้การยึดเกาะตัวของปูนฉาบตกแต่งยึดเกาะดีขึ้น เมื่อฉาบปูนรองพ้ืนเสร็จแล้ว จะต้องบ่มปูนฉาบ 
ตลอด 48 ชม. และทิ้งไว้ใหแ้ห้งก่อน 7 วัน จึงทําการฉาบปูนตกแต่งได้ การฉาบปูนภายนอกตรงผนังวัสดุ 
ก่อที่ผนังก่อต่อกับโครงสร้างคอนกรีตเสาคานให้ป้องกันการแตกร้าว โดยใช้แผ่นตะแกรงชนิด ALVANIZED 
EXPANDED METAL JOINT STRIPS ตอกตะปูยึดยาวตลอดแนวรอยต่อแล้วจึงทําการฉาบปูนรองพ้ืนได้  
      ข) การฉาบปูนตกแต่ง ก่อนฉาบปูนตกแต่ง ให้ทําความสะอาดและราดน้ําบริเวณที่จะ 
ฉาบปูนให้เปียกโดยทั่วกันเสียก่อนจึงฉาบปูนตกแต่งได้ โดยใช้อัตราส่วนผสมตามท่ีกําหนดให้และฉาบปูน 
ให้ได้ตามระดับที่เฟ้ียมไว้ การฉาบปูนในช้ันน้ีให้หนาไม่เกิน 8 มม.) โดยใช้ไม้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนให้เกาะติด
แน่นกับช้ันปูนฉาบรองพ้ืน และต้องหมั่นพรมน้ําให้เปียกช้ืนตลอดเวลาฉาบ ขัดตกแต่งปรับจนผิวได้ระดับ
เรียบร้อยตามท่ีต้องการด้วยเกรียงไม้ยาง เพ่ือป้องกันการเว้าหรือแอ่นของผิวปูนฉาบ สําหรับช่องเปิดต่างๆ 
ต้องฉาบปูนให้ได้มุมของเปิดเหล่าน้ี ตามท่ีกําหนดไว้ โดยที่ 
ด้านของมุมได้ระดับเดียวกัน ไม่เว้าหรือปูตลอดแนว  
      ค) การฉาบปูนในลักษณะพ้ืนที่กว้าง การฉาบปูนตกแต่ง หรือฉาบปูนรองพ้ืนบนพ้ืนที่ 
ระนาบนอน เอียงลาดหรือระนาบต้ัง ซึ่งมีขนาดกว้างเกิน 9 ตารางเมตร หากในรูปแบบหรือรายละเอียด
ประกอบแบบก่อสร้างได้ระบุให้มีแนวเส้นแบ่งที่แสดงไว้อย่างชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องขอคําแนะนําพิจารณา
จากผู้ควบคุมงานในการแบ่งแนวเส้นปูนฉาบหรือให้ใสแ่ผน่ตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED 
METAL BEAD ช่วยยึดปูนฉาบตลอดแนว หากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ควบคุมงาน
อาจสั่งให้เคาะสกัดปูนฉาบออกแล้วฉาบใหม่ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในกรณีที ่
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ระบุให้ฉาบปูนขัดผิวมันให้ฉาบปูนตกแต่งปรับให้ได้ระดับตกแต่งผิวจนเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้น้ําปูนข้นๆ ทา
โบกทับหน้าให้ทั่ว ขัดผิวเรียบด้วยเกรียงเหล็ก ในกรณทีี่ระบุให้ฉาบปูนผสมน้ํายากันซึมขดัผิวมัน ปูนฉาบ 
ช้ันรองพ้ืนและปูนฉาบช้ันตกแต่งจะต้องผสมน้ํายากันซึม ลงในส่วนผสมของปูน ทราย ตามอัตราส่วนและ
คําแนะนําของผู้ผลิตโดยเคร่งครัดและทําการขัดผิวมันดังที่ระบุในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างน้ี  
     8) การซ่อมผิวฉาบปูน  

ผิวปูนฉาบที่แตกร้าว หลุดร่อนหรือปูนไม่จับกับผิวพ้ืนที่ที่ฉาบไป หรือฉาบปูนซ่อมรอยสกัดต่างๆ 
จะต้องทําการซ่อมโดยการเคาะสกัดปูนฉาบเดิมออกเป็นบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. และทําผิวให้
ขรุขระฉีดน้ําลา้งให้สะอาดแล้วฉาบปูนใหม ่ตามข้อการฉาบปูนข้างต้นด้วยทรายที่มีขนาดและคุณสมบัติ
เดียวกันกับผิวปูนเดิม ผิวปูนที่ฉาบใหมแ่ล้วจะต้องเรียบสนิทเป็นเน้ือเดียวกับผิวปูนเดิม ห้ามใช้ฟองน้ําชุบน้ํา
ในการตกแต่งผิวปูนฉาบซ่อมน้ี  
     9) การป้องกันผิวปูนฉาบ  

จะต้องบ่มผิวปูนฉาบที่ฉาบเสร็จใหม่ๆ  แต่ละช้ันให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา 82 ชม. โดยใช้น้ํา 
พ่นเป็นละอองละเอียดและพยายามหาทางป้องกันและหลกีเลี่ยงมิให้ถูกแสงแดดโดยตรง หรือมีลมพัดจัด 
การบ่มผิวน้ี ให้ผู้รับจ้างถือเป็นสิ่งสําคัญทีจ่ะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษด้วย  

2.6.2 การฉาบปูนขัดมัน  
 กรรมวิธีการทาํงานเหมือนการฉาบปูนในขอ้  2.6.1 หลังจากฉาบปูนผิวหน้าและปรับจนได้ระดับ 
ตกแต่งผิวจนเรียบร้อยแล้ว ให้พรมน้ํา และโรยปูนซีเมนต์ผงทับหน้าให้ทัว่ ขัดผิวให้เรียบมันด้วยเกรียงเหล็ก  

2.6.3 การฉาบปูนขัดมันกันซมึ  
 ขณะผสมปูนฉาบทั้ง 2 ช้ัน ให้ผสมน้ํายากันซึม มีสัดส่วนตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลติแล้วจึงฉาบ  

2.6.4 ขอบเขตของงาน  
        1)  ผูร้ับจา้งจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความชํานาญ มีระบบ 
ควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดต้ังงานกระเบ้ือง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ  
        2) วัสดุทีนํ่ามาใช้ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าวหรือตําหนิใดๆ  
ไม่บิดงอขนาดเท่ากันทุกแผ่น ให้ใช้คณุภาพที่ 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมี่ยม บรรจุในกล่องเรียบร้อย 
โดยมีใบส่งของและใบรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต ทีส่ามารถตรวจสอบได้ และจะต้องเก็บรักษาไว้
อย่างดีในที่ไม่มีความช้ืน  
        3) ผู้รับจา้งจะต้องจัดส่งตัวอย่าง ชนิด และสีต่างๆ ของกระเบ้ือง, เส้นขอบคิ้ว, วัสดุยาแนว 
พร้อมรายละเอียด และขั้นตอนในการติดต้ังงานกระเบ้ืองแต่ละชนิด เช่น กระเบ้ืองปูพ้ืน กระเบ้ืองผนัง
ภายในและภายนอก เป็นต้น ให้ผูค้วบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ  
        4) ผู้รับจา้งต้องจัดทํา Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดต้ัง 
ดังน้ี  
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          -  แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตัด ของการปูกระเบ้ืองทั้งหมด ระบุรุ่น ขนาด ของกระเบ้ืองแต่
ละชนิด  

          -  แบบขยายการติดต้ังบริเวณขอบ มุม รอยต่อ การลดระดับ การยกขอบ แนวของเส้น 
รอยต่อ หรือเส้นขอบคิ้ว และเศษของกระเบ้ืองทุกส่วน แสดงอัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหล
ของนํ้าของพ้ืนแต่ละส่วน  

          -  แบบขยายอ่ืน ที่เก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดต้ังท่อน้ําสําหรับจ่ายเครื่อง
สุขภัณฑ์ที่ผนังช่องระบายน้ําทิ้งที่พ้ืน ตําแหน่งที่ติดต้ังสวิทช์ ปลั๊ก ช่องซอ่มบํารุง เป็นต้น  
       5)  ผู้รับจา้งจะต้องจัดทําระบบกันซึมพ้ืนหรือผนังที่ระบุให้ทําระบบกันซึม ก่อนการเทพ้ืนปูน
ทราย ปรับระดับหรือฉาบปูนรองพ้ืนผนัง แล้วจึงทําการติดต้ังกระเบ้ือง เช่น ระบบกันซึมพ้ืนห้องน้ําหรือ 
พ้ืนช้ันล่างที่ติดกับพ้ืนดิน เป็นต้น  

2.8.2 วัสดุ  
          1)  กระเบ้ืองเซรามิค หากไม่ระบุในแบบให้ใช้ผิวกันลื่นสําหรับปูพ้ืน และผิวมันสําหรับบุผนัง  
ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. สําหรับกระเบ้ืองขนาด 8”x8” และหนาไมน้่อยกว่า 7 มม.สําหรับกระเบ้ือง
ขนาด 12”x12”  
          2)  ใหผู้ร้ับจ้างเสนอรายละเอียดและตัวอย่างวัสดุปูนทรายปรับระดับพ้ืน  กาวซีเมนต์ชนิด
ยืดหยุ่นตัวได้ดีสําหรับติดกระเบ้ือง วัสดุน้ํายาเคลือบใสป้องกันการซึมของน้ําปูนและสียาแนว   วัสดุยาแนว
กระเบ้ืองชนิดป้องกันราดํา  Wax เคลือบผวิกระเบ้ือง และ วัสดุอ่ืนๆ ตามระบุในแบบต่อคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนดําเนินงาน  

2.8.3 การติดต้ัง  
        1)  การเตรียมผิว  
             1.1) ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่จะปูหรือบุกระเบ้ืองให้ปราศจากฝุ่นผง คราบไขมัน เศษปูน 
ทราย หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใด แล้วล้างทําความสะอาดด้วยน้ํา  
             1.2) สาํหรับพ้ืนที่จะปูกระเบ้ือง จะต้องเทปูนทรายปรับระดับ ให้ได้ระดับและความเอียง 
ลาดตามต้องการสําหรับผนังจะต้องฉาบปูนรองพื้นให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว ตามท่ีระบุไว้ในหมวดงานฉาบปูน 
โดยใช้ปูนฉาบสําเร็จรูปชนิดหยาบ เพ่ือให้ได้ผิวพ้ืนหรือผิวผนังที่เรียบและแข็งแรงก่อนการปูหรือบุกระเบ้ือง  
             1.3) หลังจากเทพ้ืนปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพ้ืนผนังแล้ว 24 ช่ัวโมง ให้ทําการ 
บ่มตลอด 3 วัน ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วจึงเริ่มดําเนินการปูกระเบ้ืองพ้ืน หรือบุกระเบ้ืองผนังได้  
             1.4) การเตรียมแผ่นกระเบ้ือง จะต้องแกะกล่องออกมา ทําการเฉลี่ยสีของกระเบ้ืองให้ 
สมํ่าเสมอทั่วกันและเพียงพอกับพ้ืนที่ที่จะปูหรือบุกระเบ้ือง แล้วจึงนํากระเบ้ืองไปแช่น้ําก่อนนํามาใช้ หรือ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน  
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           1.5) กระเบ้ืองดินเผาที่ไม่เคลือบผิว ก่อนการปูหรือบุจะต้องเคลือบผิวด้วยน้ํายาเคลือบใส  
เพ่ือป้องกันการซึมของน้ําปูนและสียาแนว โดยเคลือบให้ทัว่ผิวหน้าและขอบโดยรอบรวม 5 ด้าน อย่างน้อย 
2 เที่ยว  
        2) การปูหรือบุกระเบ้ือง  
           2.1) ทําการวางแนวกระเบ้ือง กําหนดจํานวนแผ่น และเศษแผ่นตาม Shop Drawing ที ่
ได้รับอนุมัติ แนวกระเบ้ืองทั่วไปหากไม่ระบุในแบบให้ห่างกัน 2 มลิลิเมตร หรือชิดกัน ตามชนิดของ
กระเบ้ืองหรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ  
          2.2) เศษของแผ่นกระเบ้ืองจะต้องเหลือเท่ากันทั้ง 2 ด้าน แนวรอยต่อจะต้องตรงกันทุกด้าน 
ทั้งพ้ืนและผนัง หรือตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ การเข้ามุมกระเบ้ืองหากไม่ระบุในแบบ ให้ใช้วิธี
เจียรขอบ 45 องศา ครึ่งความหนาของแผ่นกระเบ้ืองประกบเข้ามุม รอยต่อรอบสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ห้อง
น้ําต่างๆ จะต้องตัดให้เรียบร้อยสวยงามด้วยเครื่องมือตัดที่คมเป็นพิเศษ  
         2.3) ทําความสะอาดพ้ืนผิว แล้วพรมน้ําให้เปียกโดยทั่ว ใช้กาวซีเมนต์ในการยึดกระเบ้ือง  
ด้วยการโบกให้ทั่วพ้ืนหรือผนัง แล้วจึงปูหรือบุกระเบ้ือง ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตกาวซีเมนต์ โดย
ได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน  
       2.4) ติดต้ังและกดแผ่นกระเบ้ืองตามแนวท่ีวางไว้ให้แน่นไม่เป็นโพรง ภายในเวลาที่กําหนด 
ของกาวซีเมนต์ที่ใช้ ในกรณีที่เป็นโพรง หรือไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง จะต้องรื้อออกและทําการติดต้ังใหม่  
       2.5) ไม่อนุญาตให้บุกระเบ้ืองทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี  
       2.6) หลังจากปูหรือบุกระเบ้ืองแล้วเสร็จ ทิ้งให้กระเบ้ืองไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลา 
อย่างน้อย 48 ช่ัวโมง แล้วจึงยาแนวรอยต่อด้วยวัสดุยาแนว โดยใช้สีที่ใกล้เคียงหรืออ่อนกว่าสีกระเบ้ือง หรือ
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ  
  
3. งานทาสี    
     3.1 ขอบเขตของงาน และข้อกําหนดทั่วไป  

     3.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือดําเนินการ
ทาสีใหส้ัมพันธ์กับงานในส่วนอ่ืนๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมสีที่จะใช้ จะต้องทํางานด้วยความ
ระมัดระวังและ ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ต้องเก็บไว้ในสถานที่ก่อสร้างที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
กําหนดให้เมื่อจะนําไปใช้ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกคร้ัง  

    3.1.2 ผูร้ับจ้างจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียด และแจ้งปริมาณของสีแต่ละชนิดที่จะใช้ทา
อาคารโครงการน้ีให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ และคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิเข้าตรวจสอบ
คุณภาพและจํานวนของสีได้ตลอดเวลาการก่อสร้าง  

     3.1.3 ห้ามนําสีเก่าที่เหลือจากงานอ่ืน หรือชนิดและหมายเลขนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้มา
ใช้หรือนํามาผสมเป็นอันขาด  
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     3.1.4 ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการป้องกันมิให้สีเปรอะเป้ือนวัสดุอ่ืนๆ ทีติ่ดต้ังไว้แล้วหรืออยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการทาสี  

     3.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างที่มีฝีมือดีมีประสบการณ์และชํานาญงานโดยเฉพาะมาทํางานสี  
สีที่ทา แล้วจะต้องเรียบสมํ่าเสมอกันตลอด ปราศจากรอยต่อหรือรอยแปรง ไม่ไหลเย้ิม ไม่มีรอยหยดของสี 
หากมีส่วนใดทีส่งสัยหรือไม่สามารถทาสีได้ตามข้อกําหนดผู้รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ทราบทันที  

    3.1.6 ห้ามทาสีในขณะทีฝ่นตก ความช้ืนในอากาศสูง และห้ามทาสีภายนอกอาคารหลังฝนหยุด 
ใหม่ๆ  จะต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 72 ช่ัวโมง   

3.2 วัสดุ  
    3.2.1 สทีี่ใช้ในการก่อสรา้งให้ใช้สี Acrylic ชนิดกันเช้ือราและปลอดจากสารตะกั่วและปรอท  

ที่มีคุณภาพเทยีบเท่า หรือดีกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 272-2531 สีทั้งหมดจะต้องเป็นสีที ่
ผลิตขึ้นโดยมีตัวยาป้องกันการขึ้นราของสีกันสนิม อันเกิดจากโลหะป้องกันด่างอันเกิดจากคอนกรีตและ
กําแพงอิฐจะต้องเป็นสีที่มีความคงทนถาวรไม่ร่อนหลุดง่ายสีที่นํามาใช้ในงานจะต้องบรรจุกระป๋องหรือ
ภาชนะ ซึ่งออกมาจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงภาชนะที่ใส่สีน้ันจะต้องเรียบร้อย ไม่ชํารุด มีช่ือบริษัทผู้ผลิต  
และหมายเลขต่างๆ ติดอยู่อย่างสมบูรณ์ การทาสีให้ใช้สีชนิดที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้าง และ ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจการจ้างระบุให้ใช้อย่างเคร่งครัด ห้ามนําสีชนิดที่นอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้มาใช้ผสม 
หรือทาเป็นอันขาดผู้รับจ้างจะต้องส่งแผ่นสีตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจเลือกชนิดและสี
ก่อนลงมือดําเนินการ และต้องส่งล่วงหน้าในเวลาพอสมควรเพ่ือการออกแบบสีต่อไป  

   3.2.2 ผู้รับจา้งจะต้องสั่งซื้อสีโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต  หรือจากตัวแทนของบริษัทผู้ผลิต 
ปริมาณสีที่ได้สัง่มาเพ่ืองานน้ีจริงสีจะต้องซื้อใหม่ทั้งหมดหา้มนําสีของเก่าที่เหลือจากงานอ่ืนมาใช้โดย
เด็ดขาดทุกคร้ังที่จะนําสีเข้ามายังบริเวณก่อสร้างสําหรับทาตัวอาคารจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
รับทราบและตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะนําไปดําเนินการได้กระป๋องสีที่ใช้แล้วห้ามนําออกนอก
บริเวณก่อสร้างจะต้องเก็บกระป๋องสีเหล่าน้ีรวบรวมไว้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง
ก่อน  

  3.2.3 ห้ามนําสีอ่ืนนอกเหนือจากที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้กําหนดให้ใช้เข้ามาในบริเวณ  
ก่อสร้างเป็นอันขาด  

  3.2.4 สิ่งอ่ืนๆ ทีใ่ช้ประกอบในการทาสีทีไ่ม่ได้ระบุไว้ เช่น น้ํามันสนหรอืสารละลายต่างๆ ซึ่งต้อง
ใช้ควบคู่กันไปในระบบการทาสี ใหใ้ช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสีน้ันๆ  
     3.3 การเตรียมพื้นผิว  

  3.3.1 ผิวปูนฉาบผิวคอนกรีต จะทาสีจะต้องแห้งสนิทสะอาดปราศจากฝุ่นผงคราบสกปรกรอย
แตกร้าวและคราบไขมันต่างๆ ร่อง รูพรุน ทั้งหมดต้องอุดให้เรียบร้อยด้วย Cement Filler   
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  3.3.2 ผิวไม้จะต้องแห้งมีความช้ืนไม่เกิน 18% ไสแต่งเรียบร้อย ซ่อมอุดรูรอยแตกต่างๆ ของผิวไม้
ให้เรียบร้อยด้วย Wood Sealer แล้วทําการขัดให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทราย ทําความสะอาดให้เรียบร้อย  

  3.3.3 ผิวโลหะให้ขัดรอยต่อเช่ือม ตําหนิต่างๆ ให้เรียบและปราศจากสนิม ทําความสะอาดผิวหน้า 
ไม่ให้มีไขมันหรือน้ํามันจับ   แล้วจึงทาสีรองพ้ืนกันสนิมสว่นที่เป็นรูให้อุดด้วย Caulking Compound  
     3.4 การทาสี  

ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ปฏิบัติดังรายละเอียด ต่อไปนี้  
 3.4.1 งานคอนกรีต ปูนฉาบ ภายนอก  
       1) ทารองพ้ืนด้วยสีประเภท Acrylic Alkali Resisting Primer 1 เที่ยว  
       2) ทาทบัหน้าด้วยสีประเภท Acrylic Plastic Emulsion Paint หรือสีน้ําพลาสติกชนิดทา 

ภายนอก (ตามระบุในแบบ) 2 เที่ยว  
      3) เป็นสี Acrylic กันเช้ือรา  
3.4.2 งานคอนกรีต ปูนฉาบ ภายใน  
     1) ทารองพ้ืนด้วยสีประเภท Acrylic Alkali Resisting Primer 1 เที่ยว  
     2) ทาทับหน้าด้วยสีประเภท Acrylic Plastic Emulsion Paint หรือสีน้ําพลาสติกชนิดทา 

ภายใน (ตามระบุในแบบ) 2 เที่ยว  
    3) เป็นสี Acrylic   
3.4.3 งานโลหะเหล็ก  
    1) ทารองพ้ืนด้วยสีประเภท Red Lead 1 เที่ยว และประเภท Red Lead Iron Oxide อีก 1  

เที่ยว  
   2) ทาทับหน้าด้วยสีน้ํามัน 2 เที่ยว  
3.4.4 งานโลหะสังกะสีหรือกัลวาไนซ์  
   1) ทารองพ้ืนเที่ยวแรกด้วยสีรองพ้ืนประเภท Wash Primer 1 เที่ยวและ รองพ้ืนเที่ยวที่สอง 

ด้วยสีรองพ้ืนประเภท Zinc Chromate 1 เที่ยว  
   2) ทาทับหน้าด้วยสีน้ํามัน 2 เที่ยว   
3.4.5 งานหินล้าง, กรวดล้าง หรอืทรายล้าง  
   1) ทาเคลือบด้วยน้ํายาเคลือบใสประเภท Silicone Water Repollent 3 เที่ยว (ในอัตรา 8- 

10 ตร.ม. ต่อแกลลอน)  
3.4.8 งานคอนกรีตปูนฉาบภายนอก สีชนิดมี Texture ให้เสนอตัวอย่างสีก่อนดําเนินการ  
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   3.5 การฝีมือ  
การทาสี ให้เป็นไปตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตส ีหรือตามแต่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะ 

กําหนดให้ก่อนทาสีต้องทําความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยปราศจากรอยแปรงและรอยชํารุด  ขรุขระ หาก
จําเป็นให้ใช้กระดาษทรายขัด ต้องใช้ช่างฝีมือดี  ประณีต  มีความชํานาญ  ส่วนทีท่าทั่วทุกซอกทุกมุมและ 
สมํ่าเสมอ ปราศจากรอยแปรงลูกกลิ้ง แปรงที่ใช้ต้องสะอาด การทาสีแต่ละช้ันจะต้องให้หนาพอและเป็นไป
ตามคําแนะนําของบริษทัผู้ผลติสี  หรือตามแต่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดให้ ภายหลังจากทาสี
แล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาดไม่ทําให้สีทีท่าไว้เดิมเสียหาย หากมรีอยชํารุดเสียหายต้องตกแต่งแก้ไข
ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน  
   3.6 การรบัรองความเสียหาย  

3.6.1 สีชนิดใดที่นํามาใช้จะต้องมีคุณภาพเป็นของใหม่และเป็นสีชนิดที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ไม่หลุดหรือลอกหรือ แตกภายในกําหนดเวลาอันสมควรผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาน้ี
ด้วย และผู้รับจ้างจะต้องทําการตกแต่งซ่อมแซมให้เรียบร้อยตามสัญญาว่าด้วยการรับรองคุณภาพวัสดุและ
ฝีมือปฏิบัติ งานเป็นระยะเวลา 2 ปี ภายหลงัส่งมอบงาน  

3.6.2 ผู้รับจ้างจะต้องนําหลักฐานใบรับรองการใช้สีจากบริษัทผู้ผลิต มาแสดงกับคณะกรรมการ 
ตรวจการจ้าง  

3.6.3 หากผู้รบัจ้างไม่ปฏิบัติตามรายการก่อสร้าง งานทาสีข้อ 1-6 คณะกรรมการตรวจการจ้างมี 
สิทธิที่จะสั่งใหผู้้รับจ้างขูดล้างสีที่ทาไว้แล้วออกหมดแล้วทาสีใหมใ่ห้เรยีบร้อยโดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องเงิน
ค่าจ้าง เพ่ิมเติมไม่ได้ หรือผู้รบัจ้างจะต้องถูกปรับค่าเสียหาย ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง  
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