
1/3 
 

แบงงวดงาน ปรับปรุงอาคารสาขาพืชศาสตร    
ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 1 รายการ   

 
กําหนดการจายเงิน ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเหมากอสราง ปรับปรุงอาคารสาขาพืชศาสตร    
ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 1 รายการ    เปนเงินจํานวน 4,2400,000.00- บาท  (สี่ลานสองแสนสี่

หมื่นบาทถวน)    และกําหนดการจายเงินเปน งวดๆ ดังนี้  โดยแบงออกเปน 6 งวด  ระยะเวลา  180  วัน  ดังนี้ 
 

 งวดที่  1 จํานวนเงิน 10% (รอยละสิบของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง  
  1.1 งานรื้อถอนเสาไฟฟาเดมิออก (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  1.2 งานรื้อถอนผนังเดิม และหองน้ําภายในอาคาร (อาคาร 1) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  1.3 งานกอ ฉาบผนัง บุแผนไมซีเมนตบอรดสําเร็จรูป (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  1.4 งานวางทอน้ําทอโสโครกภายในหองน้ํา (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  1.5 งานบุกระเบื้องผนังหองน้ํา (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  1.6 งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2 (อาคาร 1) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  1.7 งานปูกระเบื้องพื้นบันได และติดตั้งจมูกบันไดใหม (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  1.8 งานลงหินยอย (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  

ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา  พรอมทั้งใหผูรับจางสงบันทึกการทํางาน เอกสารทดสอบตางๆ 
และ Shop Drawing งานในงวดที่ 1 ตอกรรมการควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานเสร็จ
เรียบรอยแลว (ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)  
 
 งวดที่  2 จํานวนเงิน 15 % (รอยละสิบหาของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง 
  2.1 งานติดตั้งสุขภัณฑ (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  2.2 งานติดตั้งประตู-หนาตาง (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%   
  2.3 งานทาสีภายนอก และภายใน (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  2.4 งานติดตั้งดวงโคม และพัดลมโคจร (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  2.5 งานเครื่องปรับอากาศ (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  2.6 งานติดกระดานไวทบอรด (อาคาร 1)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%   
   
 ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา  พรอมทั้งใหผูรับจางสงบันทึกการทํางาน เอกสารทดสอบตางๆ 
และ Shop Drawing งานในงวดที่ 2 ตอกรรมการควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานเสร็จ
เรียบรอยแลว (ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)  
 
 งวดที่  3 จํานวนเงิน 15 % (รอยละสิบหาของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง 
  3.1 งานรื้อถอนหองน้ําภายใน และสุขภัณฑ (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  3.2 งานรื้อถอนผนังเดิม และหองน้ําภายในอาคาร (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  3.3 งานกอ ฉาบผนัง (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  3.4 งานวางทอน้ําทอโสโครกภายในหองน้ํา (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  3.5 งานบุกระเบื้องผนังหองน้ํา (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  3.6 งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2 (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  3.7 งานปูกระเบื้องพื้นบันได และติดตั้งจมูกบันไดใหม (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
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 ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา  พรอมทั้งใหผูรับจางสงบันทึกการทํางาน เอกสารทดสอบตางๆ 
และ Shop Drawing งานในงวดที่ 3 ตอกรรมการควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานเสร็จ
เรียบรอยแลว (ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)  
 
 งวดที่  4 จํานวนเงิน 15 % (รอยละสิบหาของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง 
  4.1 งานติดตั้งสุขภัณฑ (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  4.2 งานติดตั้งประตู-หนาตาง (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%   
  4.3 เคานเตอร อางลางมือ และแผงระแนงบังตา  (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  4.4 งาน ติดตั้งฉากกั้นหอง PVC. (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  4.5 งานติดตั้งดวงโคม และพัดลมโคจร (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  4.6 งานเครื่องปรับอากาศ (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  4.7 งานติดกระดานไวทบอรด (อาคาร 2) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
   
 ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา  พรอมทั้งใหผูรับจางสงบันทึกการทํางาน เอกสารทดสอบตางๆ 
และ Shop Drawing งานในงวดที่ 4 ตอกรรมการควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานเสร็จ
เรียบรอยแลว (ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
 งวดที่  5 จํานวนเงิน 15 % (รอยละสิบหาของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง 
  5.1 งานทาสีภายนอก และภายใน (อาคาร2)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  5.2 งานเทคอนกรีต ฐานราก เสาตอมอ คาน พ้ืน เสา (หองน้ํา) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%   
  5.3 งานโครงสรางหลังคา พรอมมุงหลังคา (หองน้ํา) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  5.4 งานวางทอน้ํา ทอโสโครก (หองน้ํา) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  5.5 งานกอผนัง กอบล็อกแกว (หองน้ํา) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  5.6 งานฉาบปูนเรียบ (หองน้ํา)   ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  5.7 งานเทคอนกรีตโครงสราง (โรงจอดรถ)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  5.8 งานติดตั้งเสา โครงสรางหลังคา พรอมมุงหลังคา (โรงจอดรถ)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
   
 ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา  พรอมทั้งใหผูรับจางสงบันทึกการทํางาน เอกสารทดสอบตางๆ 
และ Shop Drawing งานในงวดที่ 5 ตอกรรมการควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานเสร็จ
เรียบรอยแลว (ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
  
 งวดที่  6 จํานวนเงิน 30 % (รอยละสามสิบของเงินสัญญาจาง) จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง 
  6.1 งานบุกระเบื้องผนัง (หองน้ํา) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  6.2 งานปูกระเบื้องพื้น (หองน้ํา) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  6.3 งานติดตั้งสุขภัณฑ (หองน้ํา)   ทั้งหมดแลวเสร็จ 100%  
  6.4 งานติดตั้งประต ู(หองน้ํา)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  6.5 งานทาสี (หองน้ํา) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  6.6 งานติดตั้งระบบไฟฟา(ทอรอยสาย เดินลอย) และติดโคมไฟ (หองน้ํา) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  6.7 งานติดตั้งถังน้ําดี และปมน้ํา  (หองน้ํา) ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  6.8 งานปายชื่อหอง (หองน้ํา)  ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
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  6.9 งานรื้อถอนหองน้ําภายนอก พรอมปรับพื้นท่ี ทั้งหมดแลวเสร็จ 100% 
  6.10 ทําการทดสอบระบบตางๆ จนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ 100 % 
  6.11 นอกจากนี้ใหทําการกอสรางงานสวนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอย 100 %  
  6.12 ติดตั้งและสงมอบงานครุภัณฑ ทั้งหมดแลวเสร็จเรียบรอย 100 %  
        6.13 ทําความสะอาดบริเวณงานกอสราง ทั้งหมดแลวเสร็จเรียบรอย   
   
 ใหแลวเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา  พรอมทั้งใหผูรับจางสงบันทึกการทํางาน เอกสารทดสอบตางๆ 
และ Shop Drawing งานในงวดที่ 6 ตอกรรมการควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานเสร็จ
เรียบรอยแลว (ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
รายนามคณะกรรมการกําหนดงวดงาน 
 

ลงนาม.....................................................ผูแบงงวดงาน 
                  (ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ  บุญมาบํารุง) 

 

ลงนาม.....................................................ผูแบงงวดงาน 
               (นายวรรณกร  พรหมอารีย) 
 

ลงนาม............................ .........................ผูแบงงวดงาน 
                              (นายณรงคเดช  เขื่อนปง) 

 


