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ก ำหนดระยะเวลำท ำงำน 540 วัน

งวดท่ี 1 จ่ำยเงิน 8 % เวลำท ำงำน 50 วัน
เม่ือผู้รับจ้างท าการปรับพ้ืนท่ีบริเวณก่อสร้าง  ท าการตอกเสาเข็ม เทคอนกรีต ฐานราก
ท้ังหมด (ผูกเหล็กเสาอย่างน้อยถึงรัดับช้ันท่ี 2) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดท่ี 2 จ่ำยเงิน 8 % เวลำท ำงำน 30 วัน
เม่ือผู้รับจ้างท าการกล่อโครงสร้าง คาน- พ้ืน ค.ส.ล.ระดับพ้ืนช้ันล่าง ปูพ้ืนส าเร็จ
พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดท่ี 3 จ่ำยเงิน 8 % เวลำท ำงำน 30 วัน
เม่ือผู้รับจ้างท าการหล่อโครงสร้าง เสา - คาน - พ้ืน - กันสาด - บันได ค.ส.ล.
ถึงระดับพ้ืนช้ันท่ี 2 ปูพ้ืนส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เส็จเรียบร้อยตาม
แบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดท่ี 4 จ่ำยเงิน 8 % เวลำท ำงำน 30 วัน
เม่ือผู้รับจ้างท าการหล่อโครงสร้าง เสาและคาน ค.ส.ล.รับโครงหลังคา หล่อกันสาด
ค.ส.ล. พร้อมฝังแผ่นเหล็กรับด้ังเหล็กตามแบบขยายหลังคาคลุมช้ันท่ี 2
พร้อมหล่อคาน - พ้ืนกันสาด - บันได ค.ส.ล. ระดับพ้ืนช้ันท่ี 3 เสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดท่ี 5 จ่ำยเงิน 8 % เวลำท ำงำน 30 วัน
เม่ือผู้รับจ้างปูพ้ืนส าเร็จรูปช้ันท่ี 3 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า หล่อเสาและคานหลังคา
ค.ส.ล.รับโครงหลังคา ติดต้ังโครงหลังคาเหล็ก พร้อมแปเหล็กท้ังหมด พร้อมท าสี
โครงหลังคาตามแบบรูปรายการ (ยกเว้นโครงหลังคาคลุมทางเข้าช้ันล่าง) เสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

/งวดท่ี 6 …

กำรแบ่งงวดงำน งวดเงิน และเวลำท ำงำน
กำรก่อสร้ำงอำคำรหอสมุดและแหล่งเรียนรู้

โรงเรียนสตูลวิทยำ จังหวัดสตูล
งบประมำณปี 2563 ถึง 2564
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งวดท่ี 6 จ่ำยเงิน 8 % เวลำท ำงำน 30 วัน
เม่ือผู้รับจ้างท าโครงหลังคาคลุมทางเข้าช้ันล่าง มุงหลังคาเมทัลชีท พร้อมส่วนควบ
ของแผ่นหลังคาท้ังหมด ก่อผนัง คานทับหลังช้ันล่างท้ังหมด เสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดท่ี 7 จ่ำยเงิน 8 % เวลำท ำงำน 30 วัน
เม่ือผู้รับจ้างก่อผนังส่วนท่ีเหลือท้ังหมด พร้อมงานฉาบผนังภายใน-ภายนอกท้ังหมด
ปูกระเบ้ืองช้ันล่าง เดินท่อส้วม-ท่อประปาท้ังหมด ติดต้ังฝ้าเพดานภายนอกท้ังหมด
ท าฝ้าหลังคาคลุมทางเข้าพร้อมรางน้ า เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดท่ี 8 จ่ำยเงิน 8 % เวลำท ำงำน 40 วัน
เม่ือผู้รับจ้างปูกระเบ้ืองช้ันล่าง เดินสายไฟฟ้าภายในอาคารท้ังหมด เตรียมสายไฟ
เคร่ืองปรับอากาศ ท าผิวพ้ืนบันได-ชานพัก ราวบันได ติดต้ังถังบ าบัด ทาสีรองพ้ืนผนัง
ภานนอก-ภายในท้ังหมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมตรวจรับพัสดุฯ
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดท่ี 9 จ่ำยเงิน 8 % เวลำท ำงำน 45 วัน
เม่ือผู้รับจ้างบุกระเบ้ืองพ้ืนท้ังหมด บุกระเบ้ืองพ้ืนห้องน้ า ผนังห้องน้ าท้ังหมด
ติดต้ังสุขภัณฑ์ ท าฝ้าเพดานท้ังหมด ติดต้ังประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมท้ังหมด
ติดต้ังผนังห้องน้ าส าเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ท้ังหมด งานประปาและท่อระบายน้ า
ท่อส้วมท้ังหมด ติดต้ังตู้ควบคุมไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดท่ี 10 จ่ำยเงิน 8 % เวลำท ำงำน 45 วัน
เม่ือผู้รับจ้างติดต้ังดวงโคมอุปกรณ์ไฟฟ้า ทาสี ท าทางเท้า ท่อระบายน้ า ทดสอบระบบท่อน้ า
และเก็บงานส่วนโครงสร้างอาคารให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

/งวดท่ี 11…
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งวดท่ี 11 จ่ำยเงิน 10 % เวลำท ำงำน 90 วัน
เม่ือผู้รับจ้างตกแต่งภายใน ช้ัน 2,ช้ัน 3 โซนโถงทางเข้าห้องประชุม โซนห้องประชุม
โซนห้องรับรองและห้องคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าช้ัน 2,ช้ัน 3 ติดต้ังระบบปรับอากาศท้ังหมด
ทดสอบระบบไฟฟ้า ทดสอบระบบปรับอากาศ น าส่งครุภัณฑ์ลอยตัวประกอบในช้ัน 2,ช้ัน 3 
ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดท่ี 12 จ่ำยเงิน 10 % เวลำท ำงำน 90 วัน
เม่ือผู้รับจ้างตกแต่งภายใน ช้ัน1 โถงต้อนรับ โถงพักคอย ห้องสมุด
ห้องเกียรติประว้ติ โซนสืบค้น งานระบบไฟฟ้าช้ันท่ี 1 ทดสอบระบบไฟฟ้า
ช้ัน 1 และน าครุภัณฑ์ลอยตัวประกอบติดต้ังในช้ัน 1 ให้เรียบร้อบครบถ้วน 
เก็บกวาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยตามแบบรูปรายการให้ถูกต้องครบถ้วน
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
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