
เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน 
ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

วันศุกร ์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน 

ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

เลขานุการ 089-203-3975



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ส ำหรับกำรจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนำกรรมฐำน 

ต ำบลบำงปลำกด อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก 
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ ท่ี ๑๓  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ ๑๓.๐๐ น.  
ณ โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนำกรรมฐำน  

ต ำบลบำงปลำกด อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก 
---------------------- 

วาระที่ ๑  เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑  เรื่อง ท่ีประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
๑.๒  เรือ่งท่ีเลขำนุกำรแจ้งเพื่อทรำบ 
๑.๒.๑ เร่ือง รำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำนฯ 

วาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม  
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  ส ำหรับกำรจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรส ำหรับกำรจ้ำง

ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนำกรรมฐำน  ครั้งท่ี ๑    

วาระที่ ๓  เร่ือง สืบเนื่อง  
- ไม่มี 

วาระที่ ๔  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑  เรื่อง ขออนุมัติแบบก่อสร้ำงฐำนรำก 
๔.๒  เรื่อง ขออนุมัติระบบป้องกันและก ำจัดปลวกโครงกำรก่อสร้ำง 
๔.๓  เรื่อง ขออนุมัติขอเปลี่ยนแปลงควำมยำวเสำเข็ม ๒๑.๐๐ เมตร และขอควำมอนุเครำะห์

ไม่ตัดเป็นงำนลด 
๔.๔  เรื่อง หำรืองำนเพ่ิมเติมดินถมบริเวณขอบเขตก่อสร้ำงอำคำร งำนถมดินถนนชั่วครำว งำน

ประปำชั่วครำว และงำนไฟฟ้ำชั่วครำว 
๔.๕  เรื่อง ส่งมองงำนและเบิกเงินค่ำผลงำน งวดงำนท่ี ๑ 

วาระที่ ๕  เร่ือง อื่น ๆ



วาระที่ ๑  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑  เรือ่ง ที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑.๑ เรื่อง  

มติท่ีประชุม 

๑.๑.๒ เรื่อง 

มติท่ีประชุม 

๑.๑.๓ เรื่อง 

มติท่ีประชุม 

3



๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๒.๑ เรื่อง รายงานความคบืหนา้โครงการก่อสร้างอาคารศูนยป์ฏิบัตวิิปัสสนากรรมฐานฯ
สาระส าคัญ  

มติที่ประชุม 

๑.๒.๒ เรื่อง 
มติท่ีประชุม 

๑.๒.๓ เรื่อง 

มติท่ีประชุม 

4
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วาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน  ส าหรับการจ้างก่อสร้าง

อาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  ครั้งท่ี ๑  

สาระส าคัญ 

(       )  รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
(       )  รับรองโดยมีการแก้ไข ดังนี ้

หน้าท่ี บรรทัดที่ แก้ค าว่า  .  เป็น 

หน้าท่ี บรรทัดที่ แก้ค าว่า  .  เป็น 

หน้าท่ี บรรทัดที่ แก้ค าว่า  .  เป็น 

หน้าท่ี บรรทัดที่ แก้ค าว่า  .  เป็น 

หน้าท่ี บรรทัดที่ แก้ค าว่า  .  เป็น 

หน้าท่ี บรรทัดที่ แก้ค าว่า  .  เป็น 

หน้าท่ี บรรทัดที่ แก้ค าว่า  .  เป็น 

หน้าท่ี บรรทัดที่ แก้ค าว่า  .  เป็น 



รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ ที่ ๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น ๓ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

---------------------------------- 
ประธานที่ประชุม    พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
กรรมการที่มาประชุม 

๑. พระมหาช านาญ มหาชาโน,ดร.  กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. นายปรีดี สถิตยชัยวัฒนา    กรรมการ 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา  กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาการรัฐศาสตร์ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สุขุประการ กรรมการ 
อาจารย์ประจ าบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๕. นางสาวชลทิชา  ก าลังทรัพย์   กรรมการ 
สถาปนิกปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก   

๖. พระมหาศรีทนต์ สมจาโร   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. นายทวิชนม์  จันทร์เทพ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นิติกร กองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กรรมการที่ไม่ได้มาประชุม (ลา) 

๑. นางสาวสุภัทรา ทองดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รองผู้อ านวยการกองนิติการ/นิติกรช านาญการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเอกธนัช  ทันจันทร์   หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 

วิศวกรช านาญการพิเศษ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก   
๒. นายอานนท์  นรมาตร์   ผู้ควบคมุงาน 

รองผู้อ านวยการกองกิจการพิเศษ 
๓. นายอะมีร ณรงค์อัสดร   ผู้ควบคุมงาน 

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก   
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมพร้อมแล้ว ประธานที่ประชุม กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย และกล่าว
เปิดประชุมตามวาระ ดังนี้ 



วาระท่ี ๑  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่อง ท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ   

     - ไม่มี 
 
 ๑.๒ เรื่อง ท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๒.๑ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ส าหรับการจ้างก่อสร้าง

อาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  
  พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า   ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้มีค าสั่งที่ ๓๙๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานงาน 
ส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ มีคณะกรรมการ จ านวน ๙ ท่าน ประกอบด้วย 

๑. พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.     ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๒. พระมหาช านาญ มหาชาโน,ดร.  กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. นายปรีดี สถิตยชัยวัฒนา    กรรมการ 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา  กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาการรัฐศาสตร์ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สุขุประการ กรรมการ 
อาจารย์ประจ าบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๖. นางสาวชลทิชา  ก าลังทรัพย์   กรรมการ 
สถาปนิกปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก   

๗. พระมหาศรีทนต์ สมจาโร   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. นางสาวสุภัทรา ทองดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รองผู้อ านวยการกองนิติการ/นิติกรช านาญการ 

๙. นายทวิชนม์  จันทร์เทพ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นิติกร กองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ผู้ควบคุมงาน จ านวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย 
๑. นายเอกธนัช  ทันจันทร์   หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 

วิศวกรช านาญการพิเศษ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก   
๒. นายอานนท์  นรมาตร์   ผู้ควบคุมงาน 

รองผู้อ านวยการกองกิจการพิเศษ 
๓. นายอะมีร ณรงค์อัสดร   ผู้ควบคุมงาน 

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก   

จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 



ที่ประชุมรับทราบ  
 ๑.๒.๒ เรื่อง การอนุมัติพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฯ 
          พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า  ตามสัญญาจ้างเลขท่ี ๐๑๔/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัดก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้าง
ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ใน
วงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบ
บาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๕ จ านวน ๑๒ งวดงาน 
 การดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบพ้ืนที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว 

จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
 ๑.๒.๓ เรื่อง การส่งแผนงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานและขอ
เข้าพื้นที่   
          พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัดก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้าง
ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ใน
วงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบ
บาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๕ นั้น 
 ผู้รับจ้างได้มีหนังสือที่  WD3MCU-2563-004 ลงวันที่  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ส่งแผนงาน
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบาลปลากด อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก เอกสารแผนงานก่อสร้าง จ านวน ๑ แผ่น พร้อมกันนี้ ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD3MCU-
2563-003 ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอเข้าพ้ืนที่โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนา
กรรมฐาน 
  รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณา  แผนงานเอกสารแยกเล่ม 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒.๔ เรื่อง เร่งรัดการด าเนนิงาน 
 นายอะมีร ณรงค์อัสดร  ผู้ควบคุมงาน แจ้งว่า ตามสัญญาจ้างเลขท่ี ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัดก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์
ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวม
ทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท  (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้าม
ปี  เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น  ความทราบ
แล้ว นั้น 



  ปัจจุบันกการด าเนินงานตามแผนงาน ท าได้ร้อยละ ๐.๓๐ จากเป้าหมาย ร้อยละ ๒.๐๒ ช้ากว่า
เป้าหมายร้อยละ ๑.๗๒  

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบและขอให้ผู้ควบคุมงานแร่งรัดผู้รับจ้างให้ด าเนินการตามแผนงานโดยเร่งด่วน
ต่อไป 
  
วาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

- (ไม่มี) 
 

วาระท่ี ๓  เรื่อง สืบเนื่อง      
- (ไม่มี) 

 

วาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง  การก าหนดระดับพื้นชั้น ๑ ของอาคาร 
  พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ ลง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัดก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้าง
อาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวงเงิน
ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท  (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) 
งบผูกพันข้ามปี  เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น  
ความทราบแล้ว นั้น 
 การดังกล่าว ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ จังหวัด
นครนายก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าในรูปแบบรายการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรม
วิปัสสนากรรมฐานฯ หมวดงานโครงสร้าง หน้า S-๐๑ ข้อก าหนดทั่วไป ข้อ ๒ การปฏิบัติการ ข้อย่อยที่ ๒.๑ 
ระดับ ให้ถือระดับความสูงสุดขนทางเท้าท่ีดินเป็นระดับ +๐.๐๐ ซึ่งพบว่าบริเวณถนนหน้าสถานที่ก่อสร้างไม่
พบทางเท้า  และระดับดินเดิมของโครงการก่อสร้างฯ ต่ ากว่าระดับถนนหน้าโครงการ เห็นว่า ควรพิจารณา
ระดับพ้ืนชั้น ๑ ของอาคารฯ ต่อไป 
 รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการประชุม พร้อมสอบถามรายละเอียดจากผู้รับจ้างแล้ว จึง
มีมติ ดังนี้ 

๑. ระดับ +๐.๐๐ พื้นชั้นที่ ๑ ให้สูงกว่าถนนทางหลวงชนบท  +๑.๐๐ เมตร  
๒. ด าเนินการได้โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม 

 
 ๔.๒  เรื่อง  การใช้ก าลังอัดของคอนกรีตโครงสร้าง ฐานราก คาน พื้น หล่อกับที่ 
 พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามสัญญาจ้างเลขท่ี ๐๑๔/๒๕๖๓ ลง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัดก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้าง
อาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวงเงิน
ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท  (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) 



งบผูกพันข้ามปี  เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น  
ความทราบแล้ว นั้น 
 การดังกล่าว ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ จังหวัด
นครนายก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบแล้วในแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารฯ หมวดงานโครงสร้าง 
หน้า So-๐๑ ข้อก าหนดทั่วไป ข้อ ๒ การปฏิบัติการข้อย้อย ๒.๕ งานคอนกรีต ๒.๕.๑ คอนกรีตโครงสร้าง 
ฐานราก คาน พ้ืน หล่อกับที่ ให้ใช้คอนกรีต ประเภท ๑ ส่วนผสมของคอนกรีตต้องได้ก าลังอัดไม่ต่ ากว่า 
๕๐๐ กก./ชม.ในเวลา ๒๘ วัน (รูปทรงกระบอก) คอนกรีตโครงสร้าง เสา ให้ใช้คอนกรีตประเภทที่ ๑ 
ส่วนผสมของคอนกรีตต้องได้ก าลังอัดไม่ต่อกว่า ๓๒๐ กก./ชม. ในเวลา ๒๘ วัน (รูปทรงกระบอก) เห็นว่า 
ควรพิจารณายืนยันการใช้ก าลังอัดของคอนกรีตโครงสร้างต่อไป  
 รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณา 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการประชุม พร้อมสอบถามรายละเอียดจากผู้รับจ้างแล้วและ
ผู้ควบคุมงานแล้ว มีมติ ยืนยันงานคอนกรีต ๒.๕.๑ คอนกรีตโครงสร้าง ฐานราก คาน พื้น หล่อกับท่ี ให้
ใช้คอนกรีต ประเภท ๑ ส่วนผสมของคอนกรีตต้องได้ก าลังอัดไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ กก./ตร.ซม.ในเวลา ๒๘ 
วัน (รูปทรงกระบอก) คอนกรีตโครงสร้าง เสา ให้ใช้คอนกรีตประเภทที่ ๑ ส่วนผสมของคอนกรีตต้องได้
ก าลังอัดไม่ต่อกว่า ๓๒๐ กก./ตร.ซม. ในเวลา ๒๘ วัน (รูปทรงกระบอก) ตามรูปแบบรายการที่ก าหนด 
 
วาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ    
 ๕.๑  การขุดดินเพื่อถมพื้นที่บริเวณก่อสร้าง 
  นายอะมีร ณรงค์อัสดร  ผู้ควบคุมงาน เสนอว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัดก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์
ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวม
ทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท  (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้าม
ปี  เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น  ความทราบ
แล้ว นั้น 
  การดังกล่าว ผู้รับจ้างได้ขออนุมัติขัดดินจากสระน้ าตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก 
 รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการประชุม พร้อมสอบถามรายละเอียดจากผู้รับจ้างแล้วและ
ผู้ควบคุมงานแล้ว มีมติให้ขุดดินจากสระน้ าตามแผนแม่บท เพื่อน าไปถมบริเวณก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ  
ความลึกให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน โดยความความเห็นชอบของวิศวกรผู้ควบคุมงาน 
 
  ๕.๒  ขออนุมัติบริษัทเจาะส ารวจดิน 
 นายอะมีร ณรงค์อัสดร  ผู้ควบคุมงาน เสนอว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัดก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์
ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวม



ทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี  
เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น  ความทราบ
แล้ว นั้น 
  การดังกล่าว ผู้รับจ้างได้ขออนุมัติ บริษัท เอ็น.เค.เอเซีย คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นผู้ท าการเจาะ
ส ารวจดิน  
   ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการประชุม พร้อมสอบถามรายละเอียดจากผู้รับจ้างแล้วและผู้
ควบคุมงานแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้ บริษัท เอ็น.เค.เอเซีย คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นผู้ท าการเจาะส ารวจ
ดิน โดยจะเข้าเจาะ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
  ๕.๓ ขออนุมัติต าแหน่งหลุมเจาะส ารวจดิน 
 นายอะมีร ณรงค์อัสดร ผู้ควบคุมงาน เสนอว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัดก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์
ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวม
ทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี  
เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น ความทราบแล้ว 
นั้น 
  การดังกล่าว ผู้รับจ้างได้ขออนุมัติต าแหน่งหลุมเจาะส ารวจดิน รายละเอียดปรากฏในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 จึงเสนอประชุมเพื่อพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติต าแหน่งเจาะส ารวจดิน ๒ ต าแหน่ง ประกอบด้วย ต าแหน่ง
ที่ ๑ กึ่งกลางอาคารที่ก่อสร้าง ระหว่าง (๖-๗ EF) ต าแหน่งที่ ๒ ต าแหน่ง (L-๑๕) ริมอาคารก่อสร้าง 
ตามต าแหน่งที่ผู้ควบคุมงานก าหนด 
 
  ๕.๔ การยืนยันผังบริเวณและต าแหน่งอาคารก่อสร้างและขอสงวนสิทธิ์ขยายเวลาท าการ 
 นายอะมีร ณรงค์อัสดร  ผู้ควบคุมงาน เสนอว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัดก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์
ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวม
ทัง้สิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท  (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้าม
ปี  เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น  ความทราบ
แล้ว นั้น 
  การดังกล่าว ผู้รับจ้าง ได้ขอให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยืนยันต าแหน่งพิกัด
ก่อสร้างและขอสงวนสิทธิ์ขยายเวลาท าการต่อไป 

 จึงเสนอประชุมเพื่อพิจารณา  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติยืนยันต าแหน่งพิกัดก่อสร้างเดิม ตามแบบ ไม่ให้สิทธิ์ขยายเวลาท า
การตามสัญญา 
 
  ๕.๖ เรื่อง ขออนุมัติแนวเดินไฟฟ้า ประปา ที่ตั้งส านักงาน 



 นายอะมีร ณรงค์อัสดร  ผู้ควบคุมงาน เสนอว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัดก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์
ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวม
ทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท  (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้าม
ปี  เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น  ความทราบ
แล้ว นั้น 
  การดังกล่าว ผู้รับจ้าง ได้ขออนุมัติแนวเดินไฟฟ้า ประปา ที่ตั้งส านักงาน ในพ้ืนที่ก่อสร้างต่อไป  

 จึงเสนอประชุมเพื่อพิจารณา  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ผู้รับจ้างที่ตั้งส านักงานในพื้นที่ก่อสร้างตามเสนอ 
๒. ไฟฟ้า ประปา ให้ใช้แบบชั่วคราว โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการ  

 
 เมื่อสมควรแก่เวลา ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณและอนุโมทนากรรมการทุกท่านที่มาประชุม 
แล้วกล่าวปิดประชุม พร้อมกล่าวบูชาน าพระรัตนตรัย 
 
  เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.  
 
 
 

(พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ประธานคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

(พระมหาศรีทนต์ สมจาโร) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวสุพัทรา ทองดี) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



วาระที่ ๓  เรื่อง สืบเนื่อง  
- ไม่มี 

วาระที่ ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพจิารณา 
๔.๑  เรื่อง ขออนุมัติแบบก่อสร้างฐานราก 

สาระส าคัญ 
ตามสัญญาจ้างเลขท่ี ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด

ก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหก
ร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๕ นั้น ความทราบแล้ว นั้น 

การดังกล่าว ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ จังหวัด
นครนายก ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเสนอว่า เห็นควรอนุมัติแบบก่อสร้างงานฐานราก ต่อเมื่อมีการทดสอบเหล็กเสริม
คอนกรีต ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีต แล้ว 

เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. รายงานผลการทดสอบเหล็กเสริมและลวดอัดแรงงานเสาเข็ม โดยสถาบันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๒. รายงานผลทดสอบคอนกรีตเสาเข็ม โดยสถาบันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๓. แปลนฐานราก S2-01 ถึง S2-14  (แยกเล่ม)

ประเด็นที่เสนอ  เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติแบบก่อสร้างฐานราก 

ผู้เสนอเรื่อง    พระสวุรรณเมธาภรณ์,ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม  
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๔.๒  เรื่อง ขออนุมัติระบบป้องกันและก าจัดปลวกโครงการก่อสร้าง 
สาระส าคัญ 

ตามสัญญาจ้างเลขท่ี ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด
ก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท  (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหก
ร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี  เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๕ นั้น  ความทราบแล้ว นั้น 

การดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน,วัสดุ,อุปกรณ์, และสิ่งจ าเป็นอื่นๆ ในการติดตั้งระบบป้องกัน
ปลวกจนเสร็จเรียบร้อย (ข้อ ๑.๘ ท าระบบป้องกันและก าจัดปลวก) รับประกันผลงานเป็นระยะเวลา ๓ ปี และออก
ใบรับประกัน (WARRANTY CERTIFACATE) ให้เมื่อปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว และให้บริหารตรวจเช็คโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทุก ๓ เดือน ตลอดระยะเวลารับประกัน โดยผู้ว่าจ้างเสนอผลิตภัณฑ์ แม็กนั่มโปร ของบริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป
เอเชีย จ ากัด 

เอกสารประกอบการประชุม
๑. แบบแผ่นที่ A-02 
๒. บันทึกข้อความ ที่ นย ๐๐๒๒.๑/คก.ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ๐๕๔ ลงวันที ่

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ประเด็นที่เสนอ  เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผู้เสนอเรื่อง    พระสวุรรณเมธาภรณ์,ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม  
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๔.๓  เรื่อง ขออนุมัติขอเปลี่ยนแปลงความยาวเสาเข็ม ๒๑.๐๐ เมตร และขอความอนุเคราะห์ไม่ตัดเป็น
งานลด 
สาระส าคัญ 

ตามสัญญาจ้างเลขท่ี ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด
ก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหก
ร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๕ นั้น ความทราบแล้ว นั้น 

การดังกล่าว ผู้รับจ้างแจ้งว่า ได้ด าเนินการตอกเสาเข็ม ๕๐ ต้น ซึ่งอยู่ในงวดที่ ๑ พบว่าเสาเข็ม ๒๕.๐๐ 
ตอกแล้วโผ่พ้นดินประมาณ ๔.๐๐ – ๕.๕๐ โดยขอเปลี่ยนแปลงความยาวเสาเข็ม ดังนี้ 

๑. เสาเข็มสี่เหลี่ยม ๔๐x๒๑.๐๐ ม. (DOWEL ๔-DB๑๖mm. L=๕.๐๐m.) จ านวน ๓๙ ต้น
๒. เสาเข็มกลม ๖๐x๒๑.๐๐ ม. จ านวน ๗๔ ต้น

กิจการร่วมค้าฯ เสนอราคา งานงดเสาเข็ม เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๔๓๘.๒๒ บาท 
ผู้รับเหมาขอสงวนไม่ตัดเป็นงานลด เนื่องจากมีงานเพ่ิมเต็มอ่ืนๆที่เกิดข้ึนในโครงการฯโดยยังไม่ได้พิจารณา 
เอกสารประกอบการประชุม
บันทึกข้อความ ที่ นย ๐๐๒๒.๑/คก.ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ๐๕๓ ลงวันที่ ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๓

ประเด็นที่เสนอ  เสนอเพื่อพิจารณา 

ผู้เสนอเรื่อง    พระสวุรรณเมธาภรณ์,ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม  
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๔.๔  เรื่อง หารืองานเพิ่มเติมดินถมบริเวณขอบเขตก่อสร้างอาคาร งานถมดินถนนชั่วคราว งานประปา
ชั่วคราว และงานไฟฟ้าชั่วคราว 
สาระส าคัญ 

ตามสัญญาจ้างเลขท่ี ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด
ก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท  (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหก
ร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี  เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๕ นั้น  ความทราบแล้ว นั้น 

การดังกล่าว ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ จังหวัด
นครนายก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้เสนอว่า ผู้รับจ้าง หารืองานเพ่ิมเติม ๔ งาน ประกอบด้วย

๑. ดินถมบริเวณขอบเขตก่อสร้างอาคาร เป็นเงิน ๒,๒๗๑,๙๕๖.๒๗ บาท ระยะเวลาด าเนินการ ๑๔ วัน 
๒. ขอหารืองานเพ่ิมเต็มงานถมดินถนนชั่วราว  
๓. ขอเสนองานเพ่ิมเติมงานประปาชั่วคราว และ
๔. งานเพ่ิมเติมงานไฟฟ้าชั่วคราว 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
บันทึกข้อความ ที่ นย ๐๐๒๒.๑/คก.ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ๐๕๒  ที่ ๐๔๙ ที ่

๐๕๐ และท่ี ๐๕๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประเด็นที่เสนอ  เสนอเพื่อพิจารณา 

ผู้เสนอเรื่อง    พระสวุรรณเมธาภรณ์,ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม  
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๔.๕  เรื่อง ส่งมองงานและเบิกเงินค่าผลงาน งวดงานที่ ๑ 
สาระส าคัญ 

ตามสัญญาจ้างเลขท่ี ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด
ก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท  (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหก
ร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี  เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๕ นั้น  ความทราบแล้ว นั้น 

การดังกล่าว ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ จังหวัด
นครนายก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้เสนอว่า ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD/MCU/๒๕๖๓/๐๐๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม 
๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมองานและเบิกเงินค่าผลงาน งวดงานที่ ๑ 

เอกสารประกอบการประชุม
๑. สัญญาจ้าง
๒. บันทึกข้อความ ที่ นย ๐๐๒๒.๑/คก.ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ๐๔๘  ลงวันที ่

๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ประเด็นที่เสนอ  เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงวดงานที่ ๑ 

ผู้เสนอเรื่อง    พระสวุรรณเมธาภรณ์,ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม  
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วาระที่ ๕  เรื่อง อื่น ๆ 
๕.๑ เร่ือง 

มติท่ีประชุม 

๕.๒ เร่ือง 

มติท่ีประชุม 
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