
รายละเอียดการแบงงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการกอสราง 

 

สิ่งกอสราง  โครงการกอสรางศูนยประชุมอเนกประสงคพรอมลานจอดรถ ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 

สถานท่ีกอสราง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ราคาคากอสราง  100  % 

ระยะเวลากอสราง  880 วัน  (แปดรอยแปดสิบวัน) 

การกอสรางแบงเปน 15 งวด  (สิบหางวด) 

 

งวดที่ 1  จํานวนเงิน  รอยละ  4  ของเงินตามสัญญาจาง  

  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 

1.1 งานร้ือถอนปรับพ้ืนที่บริเวณ แลวเสร็จ 

1.2 งานกอสรางสํานักงานชั่วคราว และโรงเก็บวัสดุกอสราง 

1.3 งานเจาะสํารวจดินและรายงานผลการทดสอบ จํานวน  3 หลุม 

1.4 งานขุดลอมตนไมและเตรียมไวปลูกใหม  

1.5 งานขุดดินถมดิน ปรับ และบดอัดดิน แลวเสร็จ 

1.6 งานเข็มเจาะท้ังหมด แลวเสร็จ 

1.7 งานทดสอบการรับน้ําหนักของเสาเข็ม แลวเสร็จ 

ท้ังหมดแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลา 60 วัน  นับตั้งแตวันท่ีเร่ิมลงมือทํางานตามสัญญาจาง 

 

งวดที่ 2  จํานวนเงิน  รอยละ  5  ของเงินตามสัญญาจาง   

  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 

2.1 งานกอสรางฐานราก, หลอเสาตอมอ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

2.2 งานกอสรางถังเก็บน้ําใตดิน แลวเสร็จ 50% 

2.3 งานเทคอนกรีตชองลิฟทถึงระดับพ้ืนช้ันที่ 1 แลวเสร็จ 

2.4 งานกอสรางพื้นช้ันท่ี 1  และผนัง  คสล. กันดิน แลวเสร็จ  

2.5 งานเทคอนกรีตบันไดและทางลาดข้ึนชั้นที่ 1 แลวเสร็จ 

2.6 งานหลอเสารับชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ  

ท้ังหมดแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลา 120 วัน  นับต้ังแตวันที่เร่ิมลงมือทํางานตามสัญญาจาง 

 

งวดที่ 3  จํานวนเงิน  รอยละ  5  ของเงินตามสัญญาจาง 

  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 

3.1 งานกอสรางโครงสรางพื้นช้ันท่ี 2 แลวเสร็จ  

3.2 งานเทคอนกรีตชองลิฟทถึงระดับพ้ืนช้ันที่ 2 แลวเสร็จ  

3.3 งานเทคอนกรีตบันไดและทางลาดข้ึนชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ  

3.4 งานหลอเสารับชั้นท่ี 3 แลวเสร็จ  

ท้ังหมดแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลา 180 วัน  นับต้ังแตวันที่เร่ิมลงมือทํางานตามสัญญาจาง 
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งวดที่ 4  จํานวนเงิน  รอยละ  6  ของเงินตามสัญญาจาง     

  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 

4.1 งานกอสรางโครงสรางพื้นช้ันท่ี 3 แลวเสร็จ 

4.2 งานเทคอนกรีตชองลิฟทถึงระดับพ้ืนช้ันที่ 3 แลวเสร็จ 

4.3 งานเทคอนกรีตบันไดและทางลาดข้ึนชั้นที่ 3 แลวเสร็จ 

4.4 งานหลอเสารับชั้นท่ี 4 แลวเสร็จ 

4.5 งานกอสรางโครงสรางพื้นช้ันท่ี 4 แลวเสร็จ 

4.6 งานเทคอนกรีตชองลิฟทถึงระดับพ้ืนช้ันที่ 4 แลวเสร็จ 

4.7 งานเทคอนกรีตบันไดและทางลาดข้ึนชั้นท่ี 4 แลวเสร็จ 

4.8 งานเทคอนกรีตบันไดและทางลาดข้ึนชั้นท่ี 5 แลวเสร็จ 

4.9 งานหลอเสารับหลังคา แลวเสร็จ  

ท้ังหมดแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลา 240 วัน  นับต้ังแตวันที่เร่ิมลงมือทํางานตามสัญญาจาง 

 

งวดที่ 5  จํานวนเงิน  รอยละ  6  ของเงินตามสัญญาจาง     

  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 

5.1 งานติดตั้งโครงหลังคาอาคารหอประชุม แลวเสร็จ 

5.2 งานโครงสรางและงานพื้นอาคารหองประชุมหลังเล็กแลวเสร็จ 

5.3 งานเดินระบบทอน้ําประปาและระบบสุขาภิบาลชั้น 1 และช้ัน 2 แลวเสร็จ 

ท้ังหมดแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลา 300 วัน  นับต้ังแตวันที่เร่ิมลงมือทํางานตามสัญญาจาง 

 

งวดที่ 6  จํานวนเงิน  รอยละ  6  ของเงินตามสัญญาจาง       

  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 

6.1 งานมุงหลังคาพรอมติดต้ังอุปกรณ และพนฉนวนใตแผนหลังคา 

6.2 งานกอผนังอิฐ ติดต้ังวงกบประตูหนาตางสวนที่เปนไม และเหล็กช้ัน 1 และชั้น 2 

6.3 งานเดินระบบทอน้ําประปาและระบบสุขาภิบาลชั้น 3  และช้ัน 4  แลวเสร็จ 

ท้ังหมดแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลา 360 วัน  นับต้ังแตวันที่เร่ิมลงมือทํางานตามสัญญาจาง 

 

งวดที่ 7  จํานวนเงิน  รอยละ  6  ของเงินตามสัญญาจาง       

  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 

7.1 งานติดตั้งโครงหลังคาและมุงหลังคาอาคารหลังเล็กแลวเสร็จ 

7.2 งานกออิฐตดิต้ังวงกบประตู-หนาตางสวนท่ีเปนไมและเหล็กท้ังหมดแลวเสร็จ 

7.3 งานเดินระบบทอรอยสายไฟฟา/ระบบส่ือสาร/ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม และระบบดับเพลิงแลวเสร็จ 

ท้ังหมดแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลา 420 วัน  นับต้ังแตวันที่เร่ิมลงมือทํางานตามสัญญาจาง 
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งวดที่ 8  จํานวนเงิน  รอยละ  7  ของเงินตามสัญญาจาง     

  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 

8.1 งานฉาบปูนผนังภายในและภายนอกท้ังสองอาคาร แลวเสร็จ 

8.2 งานติดตั้งทอจายลมระบบเคร่ืองปรับอากาศ 

8.3 งานเดินทอรอยสายไฟฟาระบบเคร่ืองปรับอากาศ 

ท้ังหมดแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลา 480 วัน  นับต้ังแตวันที่เร่ิมลงมือทํางานตามสัญญาจาง 

 

 

งวดที่ 9  จํานวนเงิน  รอยละ  7  ของเงินตามสัญญาจาง     

  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 

9.1 งานติดตั้งฝาเพดานภายนอก และหองประชุมยอยตาง ๆ 

9.2 งานกรุกระเบ้ืองผนังหองน้ํา และปูกระเบ้ืองพ้ืนทั้งหมด 

9.3 งานติดตั้งเคานเตอรตาง ๆ ทั้งหมด 

9.4 งานรอยสายระบบไฟฟา/ระบบส่ือสาร/ และระบบมัลติมีเดีย 

ท้ังหมดแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลา 540 วัน  นับต้ังแตวันที่เร่ิมลงมือทํางานตามสัญญาจาง 

 

งวดที่ 10  จํานวนเงิน  รอยละ  7  ของเงินตามสัญญาจาง     

  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 

10.1 งานงานตกแตงผิวผนังท้ังหมด 

10.2 งานตกแตงผิวพ้ืนท้ังหมด 

10.3 งานติดต้ังระบบถังเก็บน้ําใตดิน 

10.4 งานติดต้ังระบบถังบําบัดและบอน้ําท้ิง 

10.5 งานระบบทอระบายน้ํารอบอาคาร 

10.6 งานรางระบายน้ําฝนและทอระบายน้ํา  

ท้ังหมดแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลา 600 วัน  นับต้ังแตวันที่เร่ิมลงมือทํางานตามสัญญาจาง 

 

งวดที่ 11  จํานวนเงิน  รอยละ  8  ของเงินตามสัญญาจาง     

  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 

11.1 งานติดต้ังฝาเพดานบริเวณหองประชุมใหญ 

11.2 งานติดต้ังโครงผนังตกแตงภายในหองประชุมใหญ 

11.3 งานติดต้ังบานประตูสวนท่ีเปนไมและเหล็กท้ังหมด 

11.4 งานติดต้ังผนังหองน้ําสําเร็จรูป 

11.5 งานติดต้ังอุปกรณและสุขภัณฑทั้งหมด 

11.6 งานขยายเขตไฟฟาแรงสูงและติดตั้งหมอแปลง  

ท้ังหมดแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลา 660 วัน  นับต้ังแตวันที่เร่ิมลงมือทํางานตามสัญญาจาง 
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งวดที่ 12  จํานวนเงิน  รอยละ  8  ของเงินตามสัญญาจาง     

  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 

12.1 งานงานติดตั้งประตู/หนาตาง สวนท่ีเปนกระจกและอลูมิเนียมท้ังหมด 

12.2 งานติดต้ังตู  MDB. ระบบงานไฟฟา 

12.3 งานติดต้ังระบบเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ 

12.4 งานติดต้ังอุปกรณและดวงโคมไฟฟาทั้งหมด 

12.5 งานติดต้ังระบบปมน้ําและระบบดับเพลิง 

12.6 งานติดต้ังระบบสัญญาณเตือนไฟไหม 

12.7 งานติดต้ังระบบปองกันฟาผา 

ท้ังหมดแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลา 720 วัน  นับต้ังแตวันที่เร่ิมลงมือทํางานตามสัญญาจาง 

 

งวดที่ 13  จํานวนเงิน  รอยละ  8  ของเงินตามสัญญาจาง     

  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 

13.1 งานกรุผนังตกแตงหองประชุมใหญ และหองประชุมยอยทั้งหมด 

13.2 งานบันได จมูกบันได และราวกันตกแสตนเลสทั้งหมดแลวเสร็จ 

13.3 งานเทพ้ืนลานจอดรถ และอาคารจอดรถ 

13.4 งานทาสีอาคารคร้ังท่ี 1 

ท้ังหมดแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลา 780 วัน  นับต้ังแตวันที่เร่ิมลงมือทํางานตามสัญญาจาง 

 

งวดที่ 14  จํานวนเงิน  รอยละ  8  ของเงินตามสัญญาจาง     

  จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 

14.1 งานติดต้ังลิฟตโดยสาร 

14.2 งานถนนทางเขาและตกแตง Landscape  บริเวณสระมรกต 

14.3 งานตกแตงภายในหองประชุมใหญและหองประชุมยอยท้ังหมด แลวเสร็จสมบูรณ 

14.4 งานติดต้ังระบบระบายอากาศ แลวเสร็จ 

14.5 งานงานติดตั้งครุภัณฑประกอบอาคารทั้งหมด 

14.6 งานติดต้ังพรมและผิวพ้ืนตกแตงท้ังหมด 

14.7 งานทาสีคร้ังท่ี 2 และคร้ังสุดทาย 

ท้ังหมดแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลา 840 วัน  นับต้ังแตวันที่เร่ิมลงมือทํางานตามสัญญาจาง 
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งวดที่ 15   จํานวนเงิน  รอยละ  9  ของเงินตามสัญญาจาง     

15.1 งานติดต้ังระบบสื่อสาร แสง สี เสียง และระบบมัลติมิเดียท้ังหมด  

15.2 งานอื่นใดท่ีปรากฏตามแบบรูปและรายการ 

15.3 งานทดสอบระบบน้ําประปา และแรงดันน้ํา 

15.4 ทดสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม 

15.5 ทดสอบระบบดับเพลิง 

15.6 ทดสอบระบบเคร่ืองปรับอากาศ 

15.7 ทดสอบระบบระบบส่ือสาร แสง สี เสียง และระบบมัลติมิเดียทั้งหมด 

15.8 อบรมเจาหนาท่ี มอบคูมือ และหนังสือรับรองและรับประกันทุกระบบ 

15.9 เก็บกวดร้ือถอนสํานกังานชั่วคราว บานพักคนงาน และทําความสะอาดบริเวณกอสราง 

ท้ังหมดแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลา 880 วัน  นับต้ังแตวันที่เร่ิมลงมือทํางานตามสัญญาจาง 

 


