
 

รายการประกอบการแบ่งงวดงานและแผนก าหนดงาน 
1. การเปลี่ยนแปลงงวดงาน 

ถ้าผู้รับจ้างมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละงวดงานข้างต้นนี้ ซึ่ง
ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ ให้เสนอเรื่องขอแก้ไขต่อทางราชการเพ่ือพิจารณาด าเนินการที่จะ
ท าสัญญา 

2. ข้อควรปฏิบัติก่อนส่งงวดงาน 
          เพ่ือมิให้เป็นปัญหาข้อขัดข้องในการส่งงานแต่ละงวดงาน ผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดที่
จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวัสดุให้ตรวจสอบ และตรวจทดลองตามข้อก าหนดของทางราชการ ซึ่งควร
ด าเนินการให้สอดคล้องตามก าหนดในแต่ละงวดงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้สรุปเสนอแนะรายละเอียด
ขั้นตอนการส่งวัสดุแต่ละชนิดเข้าตรวจทดลองล่วงหน้าก่อนก าหนดด าเนินงานดังนี้ 

2.1 ประเภทงานโครงสร้าง งานโยธา ถนน ลาน รั้ว และระบบระบายน้ า 
           2.1.1. งานดินเดิมและดินถม ส่งวัสดุล่วงหน้าก่อนด าเนินงาน 2 สัปดาห์ 
           2.1.2. งาน Mixed Design และ Job Mixed Formula ส่งวัสดุและส่งรายการค านวณ

ล่วงหน้าก่อนด าเนินงาน 6 สัปดาห์ 
           2.1.3. งานถนน ลาน ให้ส่งลูกรังและหินคลุก ล่วงหน้าก่อนด าเนินงาน 2 สัปดาห์ 
           2.1.4. ให้ผู้รับจ้างส่งหินและทราย ส าหรับงาน Gradation ล่วงหน้าก่อนด าเนินงาน 2  

สัปดาห์ 
           2.1.5. ในกรณีที่ต้องตรวจสอบหาค่า Field Dry Density ณ สถานที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง

แจ้งผู้ควบคุมงาน  ส่งเรื่องให้ ชย.บน.1 ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการทดสอบหน้างานอย่างน้อย       
                                   1  สัปดาห์ โดยให้ผู้รบัจ้างเตรียมพ้ืนที่ในการตรวจสอบให้เสร็จสมบรูณ์พร้อมที่จะ

รับการตรวจสอบได้ 
            2.1.6. ถ้าผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่ ซึ่งวัสดุเดิมได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้งาน

จากทางราชการแล้ว ให้ผู้รับจ้างส่งวัสดุใหม่นั้นเข้าตรวจทกลองก่อนน าไปใช้งานก่อนทุกครั้ง 
            2.1.7. การน าวัสดุสง่ให้ผู้รับจ้างบรรจุวัสดุในภาชนะท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งมีเอกสารแจ้งให้

ทราบวันที่ส่งโดยภายใต้การก ากับของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องเซ็นชื่อก ากับด้วยทุกครั้ง 
2.2  ประเภทงานสถาปัตยกรรม และงานระบบต่างๆ รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ
งานด้านสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบเครื่องกล และ
ระบบเครื่องปรับอากาศ หรืออ่ืนๆ ให้ผู้รับจ้างประสานผู้ควบคุมงาน หรือหน่วยงานที่ออกแบบ 
โดยศึกษา  จากแบบและรายการที่ใช้ในการก่อสร้าง และด าเนินการให้สอดคล้องตามก าหนด
แต่ละงวดงาน 
2.3  หากมีปัญหาหรือขัดข้องใดๆ ให้ติดต่อประสานหน่วยงานที่ออกแบบหรือ ผชย.บน.1 เพ่ือ
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

   
 
 
 
 
 
 



 

การแบ่งงวดงานและแผนก าหนดงาน 
ซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ที่ บน.21 

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ออกเป็น  2 งวด  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
งวดงานที่ 

จ านวนเงินเป็น
อัตราร้อยละของ

ค่าจ้างท้ังสิ้น 

 
รายการงานที่ส่งมอบ 

แล้วเสร็จ
ภายใน 
(วัน) 

1 30 - จัดส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ตามแบบและรายการ         
แล้วเสร็จ 

- งานรื้อและติดตั้งท่อสูบน้ า โรงสูบน้ าท่าวังหินแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโรงผลิตน้ า 

 

30 

2 
 

70 - งานรื้อและติดตั้งระบบสูบน้ าประปาส ารอง โรงสูบน้ าด้าน 
05 และโรงผลิตน้ า 

- จัดส่ง  As-Built Drawing  ตามรายการ แล้วเสร็จ 
- งานอ่ืนๆ แล้วเสร็จตามแบบและรายการทุกประการ  
- พร้อมท าความสะอาดบริเวณเขตก่อสร้าง 

 
 

60 

 รวม 2 
งวด 

100 งานทุกงวดแล้วเสร็จ 60 

หมายเหต ุ   
            ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างข้ามงวดได้ ในกรณีที่งานในงวดที่จะเบิกจ่าย  

นั้นๆแล้วเสร็จสมบรูณ์ 
  
 
  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายการก่อสร้าง 
ซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ที่ บน.21 

  
ความประสงค์     
           ผูว้่าจ้างมีความประสงค์จะ ซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ที่ บน.21 ตามแบบและรายการดังนี้ 

1. แบบเลขที่ 62024 SN 1/5 – 62024 SN 5/5             จ านวน 5 แผ่น 
 
                   รวม 5 แผ่น 
 
รายการก่อสร้างทั้งหมด 
- รายการก่อสร้าง  ซ่อมท่อประปาพร้อมอุปกรณ์บริเวณโรงกรองน้ า ที่ บน.1           จ านวน  1  หน้า 
- รายการเฉพาะงาน  ซ่อมท่อประปาพร้อมอุปกรณ์บริเวณโรงกรองน้ า ที่ บน.1  จ านวน  1  หน้า                                                                  

                                                                                                    
 

                                                                                                         รวม    2  หน้า 
 

รายการที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัต ิ
          1.  ซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ที่ บน.21 จ านวน 1 งาน    
 2.  ต าแหน่งระยะและระดับต่างๆ ตามผังบริเวณ และแบบของทางรายการนั้น เมื่อด าเนินการก่อสร้าง
ในพ้ืนจริงอาจเคลื่อนย้ายต าแหน่งเดิมตามความเหมาะสมของ สภาพพ้ืนที่ก่อสร้างและความประสงค์ของทาง
ราชการได้ ทั้งนี้ให้ยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

3.  ก่อนด าเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างประสานกับผู้ว่าจ้างท าความเข้าใจกับแบบให้เรียบร้อยเพ่ือให้
ถูกต้องตามความประสงค์ของทางราชการ 

4.  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงาน ให้ผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ) ภายใน 5 วันท า
การ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

5.  ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบรูปและรายการก่อสร้างตามข้อก าหนดตลอดจนปัญหาข้อขัดแย้งหรือ
คลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนหรือไม่ปรากฏในแบบก็ตาม แต่เป็นสิ่งจ าเป็นต้องมีหรือควรมีเป็นปรกติวิสัยผู้รับจ้างต้อง
กระท าทุกอย่างและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมทั้งสิ้น 

6.  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างซึ่งมิใช่สาระส าคัญ เพ่ือให้ราชการได้ประโยชน์สูงสุด  
สามารถกระท าได้ โดยให้คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอ านาจและหน้าที่ในการวินิจฉัยสั่งการ ทั้งนี้จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบและค าแนะน าทางเทคนิคจากกรมช่างโยธาทหารอากาศ ในการสั่งการจะต้องบันทึกและตรวจสอบ
เปรียบเทียบราคาให้ชัดเจน 

7.  งานนี้ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

รายการก่อสร้าง 
 

ซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ที่ บน.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการเฉพาะงานสุขาภิบาล 
ซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ที่ บน.21 

 
รายละเอียดที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
1. งานรื้อและติดตั้งท่อสูบน้้าโรงสูบน้้าท่าวังหิน 

1.1 รื้อท่อ STP. Ø250 มม.ของเดิมที่ช้ารุดออก และเปลี่ยนท่อ STP. ใหม่ขนาดเท่าของเดิม จ้านวน 1 ชุด 
พร้อมทั้งทาสีกันสนิมท่อ 

1.2 รื้อ Foot Valve ของเดิมที่ช้ารุดออก และเปลี่ยน Foot Valve ใหม่ขนาดเท่าของเดิม จ้านวน 1 ชุด 
2. งานติดตั้งระบบประปาส้ารองโรงสูบน้้าด้าน 05 และ โรงผลิตน้้า   

2.1  รื้อย้ายและติดตั้งคืน Gats Valve พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 250 มม. จ้านวน 3 เครื่อง ตามแบบและรายการ 
2.2  ติดตั้งท่อ HDPE. ใหม่ ตามแบบและรายการ 

3. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โรงผลิตน้้า 
3.1  ติดตั้งสายไฟฟ้า และโคมไฟ LED ใหมต่ามแบบและรายการ 
3.2  ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมระบบกราวด์ใหม่ ตามแบบและรายการ 

4. ให้ผู้รับจ้างตรวจพ้ืนที่หน้างาน หากไม่สามารถปฏิบัติตามแบบและรายการประกอบแบบได้ ให้ผู้รับจ้างส่ง Shop 
Drawing ทั้งหมด ให้ ผชย.บน.21 ตรวจสอบก่อนด้าเนินการก่อสร้าง   

5. ใหผู้้รับจ้างต้องส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทางราชการตรวจสอบก่อนด้าเนินการก่อสร้าง 
6. งานอ่ืนๆ แล้วเสร็จตามแบบและรายการทุกประการ พร้อมท้าความสะอาดบริเวณเขตก่อสร้าง 

 


