
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง  

ในงานจัดซ้ือจัดจ้างก่อสรา้ง 

รายการ ทาสภีายนอกโรงงานทดลองผลิตอาหาร 1 งาน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     
 
 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิติมา  จิตตินันทน์) 
         รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 
       รักษาการแทน 
        ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 

 

 

1.ช่ือโครงการ  :  ทาสภีายนอกโรงงานทดลองผลิตอาหาร 1 งาน/หนว่ยงานเจ้าของโครงการ : 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  182,440.00  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป: งานจ้างดังกล่าวประกอบด้วย 

1. ขัดลา้ง ขูดสภีายนอกโรงงานทดลองผลิตอาหารท้ังหมด,ซ่อมแซมฉาบผิวหนา้ผนังฯ    

 2. ทาสีรองพืน้ปูนเก่า  3. ทาสผีนังรอบนอกอาคารท้ังหมด   

 

4.  วันท่ีก าหนดราคากลาง  ณ วันท่ี   4 สิงหาคม 2558   เป็นเงิน   182,439.94  บาท  

 (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์) 

5.บัญชปีระมาณราคากลาง 

5.1 แบบ ปร.4 จ านวน  1 แผ่น  

5.2 แบบ ปร.5 จ านวน  1 แผ่น 

5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  (แบบปร.6)  จ านวน 1 แผ่น 

 

6.รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช  เกตวัลห ์    ประธานกรรมการ 

2. นายณัฐพล  มมีากบาง                       กรรมการ 

3. นายกฤษณะ  ศักดิ์ดี                          กรรมการ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
งานจ้างทาสีภายนอกโรงงานทดลองผลติอาหาร 

------------------------------------------------------------------- 
๑. ความเป็นมา 
 เน่ืองจากโรงงานทดลองผลิตอาหาร สถาบนัโภชนาการ เร่ิมใชง้านมาจนถึงปัจจุบนัมีอายกุารใชง้านมากกวา่ ๒๐ ปี 
ปัจจุบนัสีอาคารเร่ิมซีดจางเส่ือมสภาพเป็นฝุ่ น สีไม่เกาะติดผนงัปูนเน้ือสีร่อนเป็นแผ่นบางส่วน มีรอยร้าว จึงสมควรท่ีจะไดรั้บ
การซ่อมแซมและปรับปรุงทาสีใหม่ใหอ้ยูใ่นสภาพดี  

๒.  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อปรับปรุงทาสีโรงงานทดลองผลิตอาหารใหมี้สภาพใหม่ โดยมีพ้ืนท่ีทาสีประมาณ ๘๐๘ ตารางเมตร  

๓.  ผู้มสิีทธิเสนอราคาจะต้องมคุีณสมบตัดิงัต่อไปนี ้
 ๓.๑  เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ผูมี้อาชีพรับจ้างหรือเคยไดรั้บการว่าจา้งท างานประเภทก่อสร้างซ่อมแซมอาคารฯ, 
ปรับปรุงอาคารของหน่วยงานส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวสิาหกิจหรืองานประเภทเดียวกนัน้ี 
 ๓.๒  ตอ้งไม่เป็นผูถู้กระบุช่ือไวใ้นบัญชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและรัฐวิสาหกิจและไดแ้จ้งเวียนช่ือแลว้
หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๓.๓  ตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาได้
มีค  าสัง่ใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
 ๓.๔  ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาให้แก่สถาบันโภชนาการ หรือไม่เป็น
ผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาจา้งในคร้ังน้ี   

๓.๕  ผูเ้สนอราคาตอ้งจดัท าแผนด าเนินงานการก่อสร้าง ใหค้ณะกรรมการในวนัท่ียืน่ซองเสนอราคา 
๓.๖  คนงานทั้งหมดของผูเ้สนอราคา ตอ้งจดัหาให้เพียงพอต่อการท างานในแต่ละวนั บุคคลท่ีถือสัญชาติไทยตอ้งข้ึน

ทะเบียนนายจา้ง/ลูกจา้งตาม พรบ.ประกนัสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้ถูกตอ้ง ถา้หากเป็นคนงานต่างดา้วจะตอ้งข้ึนทะเบียนแรงงานต่าง
ดา้ว ตามพระราชบญัญติัการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.๗  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งจดัหาอุปกรณ์ความปลอดภยั ส าหรับผูป้ฏิบติังานของผูเ้สนอราคา รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ตามขอ้ก าหนดมาตรการท างานบนท่ีสูง 

๔.  แบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะ 
๔.๑ ผูรั้บจา้งตอ้งท าการขดั ขูดสี ขดัลา้ง ผิวผนังภายนอกโรงงานทดลองผลิตอาหารทั้งหมด และซ่อมแซมฉาบผิวหน้า

ผนงับริเวณถงัสูงและผนงัหอ้ง Boiler 
 ๔.๒ ใหด้ าเนินการทาสีรองพ้ืนปูนเก่า ผนงัรอบนอกอาคารทั้งหมดอยา่งนอ้ย ๑ คร้ัง  

๔.๓ ใหด้ าเนินการทาสีอะคริลิคก่ึงเงา (สีเลือกภายหลงั) ผนงัรอบนอกอาคารทั้งหมด อยา่งนอ้ย ๒ คร้ัง  
 ๔.๔  ในกรณีเกิดปัญหา อุปสรรคขดัขอ้งในการด าเนินงานจนเป็นเหตุท าให้ไม่สามารถด าเนินการได ้ผูรั้บจา้งจะตอ้ง
แจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งโดยน าเสนอผา่นผูป้ระสานงานของผูว้า่จา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย 
ทนัทีและใหถื้อการวนิิจฉยัหรือความเห็นชอบของคณะกรรมการถือเป็นขอ้ยติุท่ีผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตาม 

๔.๕ ใหผู้รั้บจา้งท าการเก็บเศษวสัดุต่างๆ จากการด าเนินงานน าออกไปท้ิงภายนอกบริเวณมหาวทิยาลยัมหิดล 
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๔.๖ สีท่ีน ามาใชใ้นโครงการจะตอ้งบรรจุและผนึก ในกระป๋องหรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู ้ผลิต

ประทบัตราเคร่ืองหมายการคา้ เลขหมายต่าง ๆ ของชนิดสีท่ีใช ้วนั เดือน ปี ท่ีผลิตและค าแนะน าในการใชติ้ดบนภาชนะอยา่ง
สมบูรณ์ กระป๋องหรือภาชนะท่ีใส่สีจะตอ้งอยูใ่นสภาพเรียบร้อย ไม่บุบ ช ารุด ฝาปิดตอ้งไม่มีรอยเปิดมาก่อน และห้ามน าสีท่ี
เหลือใชจ้ากโครงการอ่ืนและกระป๋องสียีห่อ้ท่ีไม่ไดรั้บอนุมติัใชเ้ขา้ในโครงการ 

๔.๗ ผูรั้บจา้งจะตอ้งไม่ท าการทาสีในขณะท่ีมีฝนตกหรือมีความช้ืนในอากาศสูงและห้ามทาสีภายนอกอาคารทนัที 
หลงัจากฝนหยดุตก จะตอ้งท้ิงไวอ้ยา่งนอ้ย ๗๒ ชัว่โมง หรือจนกวา่ผูป้ระสานงานของผูว้า่จา้งจะเห็นสมควรทาสีได ้

๔.๘ การน าสีมาใชแ้ต่ละงวด จะตอ้งใหผู้ป้ระสานงานของผูว้า่จา้งตรวจสอบก่อนวา่เป็นสีท่ีถูกตอ้งตามท่ีก าหนดให้ใช ้ 
โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งเก็บหลกัฐานการสั่งซ้ือหรือใบเสร็จรับเงินของวสัดุภณัฑทุ์กชนิดเพ่ือใชเ้ป็นเอกสารยืนยนัหากมีการเรียก
ตรวจสอบจากผูว้า่จา้ง  

๔.๙  หากผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัตามรายการงานสีน้ีอยา่งเคร่งครัด หรือวา่มีเจตนาท่ีจะพยายามบิดพล้ิว ปลอมแปลง ผูว้่า
จา้งมีสิทธ์ิท่ีจะสัง่ใหผู้รั้บจา้งลา้งหรือขดูสีท่ีทาไปแลว้ออก แลว้ทาสีใหม่ให้ถูกตอ้งตามรายการ โดยผูรั้บจา้งจะคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม
มิได ้ส่วนเวลาท่ีล่าชา้เพราะการน้ีจะยกเป็นขอ้อา้งในการขอขยายเวลาท าการมิได ้

๔.๑๐ สีท่ีน ามาเสนอใชใ้นโครงการเป็นสีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือผูผ้ลิตไดรั้บฉลากเขียวจะไดรั้บการพิจารณา
เป็นพิเศษ 

๕.  ระยะเวลาด าเนินงานและการรับประกนั 
 งานจา้งเหมาทาสีภายนอกโรงงานทดลองผลิตอาหาร สถาบนัโภชนาการ จะตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน ๔๕  วนั 
นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาและรับประกนัผลงานไม่นอ้ยกวา่ ๒ ปี 

๖.  วงเงนิในการจดัจ้าง 
 วงเงินงบประมาณในการจดัจา้งทั้งส้ิน  ๑๘๒,๔๓๙.๙๔ บาท (หน่ึงแสนแปดหม่ืนสองพนัส่ีร้อยสามสิบเกา้บาทเกา้สิบ
ส่ีสตางค)์ 

 
 

 
....................................................................... 

(ผศ. เอกราช  เกตวลัห์) 
ผูต้รวจสอบรายละเอียด 

 
........................................................................ 

(นายวโิรจน์ สนัตยานนท)์ 
ผูก้  าหนดรายละเอียดงาน 



รายการประกอบแบบ 
งานจ้างทาสีภายนอกโรงงานทดลองผลิตอาหาร 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล 
 
ขอบเขตของงานทั่วไป 

1. นิยาม 
ค านาม ค าสรรพนาม ท่ีปรากฏในสญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง 

และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีแนบสญัญาทกุฉบบั ให้มีความหมายตามท่ีระบไุว้ในหมวดนี  ้นอกจากจะระบเุป็นอย่างอ่ืน 
หรือระบเุพิ่มเตมิไว้ในสญัญา 

ผู้ว่าจ้าง          หมายถึง เจ้าของโครงการท่ีลงนามในสญัญาหรือตวัแทนท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากเจ้าของ
โครงการ 

ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ตวัแทนของผู้วา่จ้างท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ควบคมุงาน 
ผู้ออกแบบ     หมายถึง สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ 
ผู้รับจ้าง          หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีลงนามเป็นคูส่ญัญากบัผู้ว่าจ้างรวมถึงตวัแทนท่ีได้รับการ

แตง่ตัง้ หรือผู้ รับจ้างชว่ง หรือลกูจ้างท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ตาม
สญัญา 

รายการประกอบแบบ หมายถึง เอกสารฉบบันี ้ซึ่งจะแสดงรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างการควบคมุ
คณุภาพของวสัดอุปุกรณ์ เทคนิคและขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบังานก่อสร้างทัง้ท่ีระบุ
หรือไมร่ะบไุว้ในแบบก่อสร้าง 

การอนุมัติ     หมายถึง การอนมุตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ ท่ีมีอ านาจในการอนมุตัติามท่ีระบไุว้ใน
รายการประกอบแบบก่อสร้างฉบบันี ้

การแต่งตัง้    หมายถึง การแตง่ตัง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ท าหน้าท่ีตา่งๆ ตามนิยามท่ีก าหนดไว้ข้างต้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เน่ืองจากโรงงานทดลองผลิตอาหาร สถาบันโภชนาการ เร่ิมใช้งานมาจนถึงปัจจุบันมีอายุการใช้งาน

มากกว่า๒๐ ปี ปัจจบุนัสีอาคารเร่ิมซีดจางเส่ือมสภาพเป็นฝุ่ น สีไม่เกาะติดผนงัปนูเนือ้สีร่อนเป็นแผ่นบางส่วน 

มีรอยร้าว จึงสมควรท่ีจะได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงทาสีโรงงานทดลองผลิตอาหารให้มีสภาพใหม่ โดยมีพ้ืนที่ทาสี
ประมาณ ๘๐๘ ตารางเมตร 

3. ข้อก าหนดทั่วไป 
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ให้ผู้ รับจ้างทกุราย, ผู้ รับเหมาช่วง และผู้ รับจ้างอ่ืนท่ีผู้ว่าจ้างจดัหา ท่ีท างานก่อสร้างนี ้จะต้องปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขทัว่ไป ในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีระบไุว้ในรายการประกอบแบบฉบบันี  ้หากมีข้อความขดัแย้งกับเอกสาร
แนบ ให้ถือเอาส่วนท่ีมีเนือ้หาครอบคลุมการปฏิบตัิงานท่ีดีกว่า โดยค านึงถึงคณุภาพเป็นหลกั และถือการ
พิจารณาอนมุตัขิองผู้วา่จ้างเป็นท่ีสิน้สดุ 

4. วัสดุและอุปกรณ์ 
1. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุุปกรณ์ท่ีมีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคมุ

คณุภาพในการปฏิบตังิานท่ีดี มีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ ส าหรับการก่อสร้างงานตา่งๆ 
ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

2. การเตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
2.1 วสัดุอุปกรณ์ท่ีปรากฏอยู่ในแบบและรายการประกอบแบบ  หรือท่ีมิได้อยู่ในแบบและรายการ

ประกอบแบบก็ดี แตเ่ป็นสว่นประกอบของการก่อสร้าง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้าง และเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลกัวิชาชา่งท่ีดี ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหามาเพ่ือใช้ในงานก่อสร้างนีท้ัง้สิน้ 

2.2 วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ควบคมุงานก่อนการจดัซือ้ และ
จดัสง่เข้ามาให้ทนักบัการก่อสร้างตามแผนปฏิบตังิาน 

2.3 ในกรณีวสัดอุปุกรณ์บางอย่างซึ่งระบใุห้ใช้ของตา่งประเทศ หรือต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต ผู้ รับ
จ้างจะต้องจดัการสัง่ซือ้ลว่งหน้าเพ่ือให้ทนัการใช้งานตามแผนปฏิบตังิาน 

2.4 ห้ามผู้ รับจ้างน าวสัดอุปุกรณ์ท่ีไมไ่ด้รับการอนมุตัเิข้ามาในสถานท่ีก่อสร้าง 
3. คณุภาพของวสัดอุปุกรณ์ วสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดท่ีใช้ในการก่อสร้างนีจ้ะต้องเป็นของใหม่ท่ีไม่เคยผ่านการ

ใช้งานมาก่อน จะต้องมีคณุภาพดี ไม่มีรอยช ารุด เสียหาย และถกูต้องตรงตามท่ีระบุในแบบและรายการ
ประกอบแบบ หรือตามท่ีได้รับอนมุตัิ 

4. การเสนอตวัอย่างวสัดอุปุกรณ์ 
4.1 ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอตวัอย่างวัสดุอุปกรณ์ทัง้หมดตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ

พิจารณาอนมุตั ิโดยผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแผนงานแสดงระยะเวลาจดัส่งตวัอย่างวัสดอุปุกรณ์เพ่ือการพิจารณา
อนมุตั ิโดยจะต้องมีระยะเวลาลว่งหน้าเพียงพอตอ่การพิจารณา ก่อนการสัง่ซือ้และติดตัง้ตามล าดบัขัน้ตอนใน
แผนปฏิบตังิาน 

4.2 วสัดอุปุกรณ์ทัง้หมดจะต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้ควบคมุงานก่อนการติดตัง้  โดยเม่ือได้รับการ
อนมุตัแิล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องสัง่ซือ้วสัดอุปุกรณ์นัน้ทนัที เพ่ือให้ทนักบัแผนงานการติดตัง้ หากผู้ รับจ้างด าเนินการ
ติดตัง้โดยมิได้รับการอนมุตัิ ผู้ รับจ้างจะต้องเปล่ียนให้ใหม่ทนัทีตามค าสัง่ของผู้ควบคมุงาน  โดยจะขอขยาย
ระยะเวลาก่อสร้าง หรือคิดราคาเพิ่มมิได้ วสัดอุปุกรณ์ท่ีได้รับการอนมุตัิแล้ว ยงัไม่พ้นความรับผิดชอบของผู้
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รับจ้าง ในกรณีท่ีวสัดอุปุกรณ์นัน้ไม่ได้คณุภาพ หรือการติดตัง้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรือตามหลกั
วิชาชา่งท่ีดี 

4.3 เม่ือมีการอนมุตัิวสัดอุปุกรณ์ใดๆ แล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการจดัซือ้โดยไม่ชกัช้า โดยถ้าผู้
วา่จ้างขอดใูบสัง่ซือ้สินค้า ผู้ รับจ้างจะต้องยินดีให้ตรวจสอบตลอดเวลา 

5. การส ารวจ 
5.1 ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการตรวจสอบส ารวจพืน้ท่ีจะท าการก่อสร้าง  เพ่ือให้รู้สภาพต่างๆ ของ

สถานท่ีก่อสร้างหรือบริเวณก่อสร้าง จะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาท างาน Site work ตา่งๆ เช่น ทางเข้า-
ออกสภาพพืน้ท่ีท่ีจะก่อสร้าง สภาพเดมิโดยรอบและสภาพข้างเคียง เป็นต้น 

5.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมอปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ท่ีทนัสมยั ชา่งฝีมือดี และแรงงานท่ีเหมาะสม
เพียงพอ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานก่อน เพ่ือการปฏิบตัิงานส ารวจรังวดั วางผงั วางระดบั 
ตรวจสอบแนวดิง่ แนวฉาก และระยะตา่งๆ ของงานก่อสร้าง ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้ผลงานท่ี
ถกูต้องแมน่ย าตามมาตรฐานท่ีดี ตัง้แตเ่ร่ิมต้นงานก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จสมบรูณ์ รวมถึงการดแูลรักษาหมดุ
อ้างอิงตา่งๆ ให้อยูใ่นสภาพดีและถกูต้องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

5.3 ผู้ รับจ้างจะต้องท าการส ารวจบริเวณข้างเคียงโดยรอบบริเวณก่อสร้าง โดยท าการถ่ายรูปสภาพ
ปัจจบุนัทัง้ภายนอกและภายใน พร้อมท าบนัทกึไว้เป็นหลกัฐานก่อน 

6. งานทาสี 
6.1 ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัดแุละอปุกรณ์ ท่ีมีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบคณุภาพ

ท่ีดีส าหรับงานทาสี ตามท่ีระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ พร้อมการรับประกนัคณุภาพ 
6.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัส่งแค็ตตาล็อกสี หรือตวัอย่างสีท่ีใช้ สีรองพืน้ และอ่ืนๆ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณา

อนุมัติตามวัตถุประสงค์ของผู้ ออกแบบก่อนการสั่งซือ้ โดยจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ผลิตอย่าง
เคร่งครัด ให้ด าเนินการภายใต้การแนะน า การตรวจสอบ และการเก็บตวัอยา่งของผู้ เช่ียวชาญจากผู้ผลิตสี 

6.3 สีท่ีน ามาใช้จะต้องบรรจอุยู่ในถงัหรือภาชนะท่ีปิดสนิทเรียบร้อยมาจากโรงงาน  โดยมีใบส่งของและ
รับรองคณุภาพจากโรงงานผู้ผลิตท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

6.4 การเก็บรักษาจะต้องแยกห้องส าหรับเก็บสีเฉพาะ โดยไม่มีวสัดอ่ืุนเก็บรวม และเป็นห้องท่ีไม่มี
ความชืน้สีท่ีเหลือจากการผสมหรือการทาแตล่ะครัง้ จะต้องน าไปท าลายทนัที พร้อมภาชนะท่ีบรรจสีุนัน้ หรือ
ตามความเห็นชอบของผู้ควบคมุงาน 

6.5 การผสมสีและขัน้ตอนการทาสี จะต้องปฏิบตัิตามวิธีการของผู้ผลิตสีอย่างเคร่งครัด โดยได้รับอนมุตัิ
จากผู้ควบคมุงาน 
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6.6 ห้ามทาสีขณะฝนตก อากาศชืน้จดั หรือบนพืน้ผิวท่ียงัไม่แห้งสนิท และจะต้องมีเคร่ืองตรวจวดั
ความชืน้ของผนงัก่อนการทาสีทกุครัง้ 

6.7 งานทาสีทัง้หมด จะต้องเรียบร้อยสม ่าเสมอ ไม่มีรอยแปรง รอยหยดสี หรือข้อบกพร่องอ่ืนใด และ
จะต้องท าความสะอาดรอยสีเปือ้นส่วนอ่ืนๆ ของอาคารท่ีไม่ต้องทาสี เช่น พืน้ ผนงั กระจก อปุกรณ์ตา่งๆ เป็น
ต้น 

7. วัสดุ 
7.1 สีทาท่ีใช้ในโครงการ ให้ใช้สีส าหรับทาภายนอก อะคริลิคกึ่งเงา 100% (เฉดสีพิจารณาภายหลงั) 
7.2 สีรองพืน้ ปนูให้ใช้ของผู้ผลิตสีตามข้อ 6.2 โดยปฏิบตัติามค าแนะน าของผู้ผลิตสีนัน้อยา่งเคร่งครัด 

8. วิธีการทาสี 
8.1 การทาสีส าหรับงานปนูหรือคอนกรีต 

8.1.1 ทิง้ให้พืน้ผิวแห้งสนิทไม่น้อยกว่า 21 วนั หลงัการฉาบปนูหรือถอดไม้แบบ มีความชืน้ไม่เกิน 
14% ก่อนทาสีรองพืน้ต้องแนใ่จวา่ ได้ขจดัฝุ่ น คราบไขมนั คราบปนูจนหมด และพืน้ผิวแห้งสนิท 

8.1.2 ทาสีรองพืน้ปนู 1 ครัง้ ทิง้ระยะ 2 ชัว่โมง 
8.1.3 ทาสีทบัหน้า 2 ครัง้ ทิง้ระยะ 4 ชัว่โมง 

9. การบ ารุงรักษา  
งานทาสีทัง้หมดท่ีเสร็จแล้วและแห้งสนิทดีแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมทัง้ซ่อมแซม

สว่นท่ีไมเ่รียบร้อย และท าความสะอาดรอยสีเปือ้นสว่นอ่ืนของอาคารท่ีไมต้่องการทาสีทัง้หมด ตามขัน้ตอนและ
ค าแนะน าของผู้ผลิต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานก่อน และจะต้องป้องกนัไม่ให้งานสีสกปรกหรือ
เสียหายจากงานก่อสร้างส่วนอ่ืนๆ ของอาคารตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีความสกปรก เสียหาย หรือไม่
เรียบร้อยสวยงามใดๆ ท่ีเก่ียวกับงานทาสี ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขในทนัที ตามค าสัง่ของผู้ควบคมุงาน โดย
คา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้าง 
 






