
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน  
ส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
วันศุกร์ ที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  
ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

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

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา  กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาการรัฐศาสตร์ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สุขุประการ กรรมการ 
อาจารย์ประจ าบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๓. นางสาวชลทิชา  ก าลังทรัพย์   กรรมการ 
สถาปนิกปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก   

๔. พระมหาศรีทนต์ สมจาโร   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕. นางสาวสุภัทรา ทองดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รองผู้อ านวยการกองนิติการ/นิติกรช านาญการ 

๖. นายทวิชนม์  จันทร์เทพ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นิติกร กองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กรรมการที่ไม่ได้มาประชุม (ลา) 

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

๒. นายปรีดี สถิตยชัยวัฒนา    กรรมการ 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเอกธนัช  ทันจันทร์   หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 

วิศวกรช านาญการพิเศษ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก   
๒. นายอานนท์  นรมาตร์   ผู้ควบคมุงาน 

รองผู้อ านวยการกองกิจการพิเศษ 
๓. นายอะมีร ณรงค์อัสดร   ผู้ควบคุมงาน 

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก   
๔. นางสาวขนิษฐา ล้วนวรวัฒน์   บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 
๕. นายสร จารุวรรณชัย     บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 
๖. นายกิตติ พยุงธนทรัพย์   บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 



๗. นายณัฐวุฒิ พรีชาผล    บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 
๘. นายพรมกร อธิพาฐไพศาล   บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 
๙. นายกฤตย์  กฤชกร    บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 

๑๐. นางสาวจุฑารัตน์ สาสูงเนิน   บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 
๑๑. นางสาวสุกัญญา ป้องชื่น   บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 
๑๒. นายรุ่งโรจน์  กสิปริดา   บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 
๑๓. นายนรังสรรค์ ณ ล าพูน   บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ 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 รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฯ 
  นายอะมีร ณรงค์อัสดร ผู้ควบคุมงาน แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้
ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด ก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนา
กรรมฐาน ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ 
บาท (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสดุสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน ๑๒ งวดงาน ความทราบแล้ว 
นั้น 
 การดังกล่าว ปัจจุบันระยะเวลาก่อสร้างคงเหลือ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คงเหลือ ๕๘๗ 
วัน แผนการก่อสร้างที่ตั้งไว้ร้อยละ ๑๙.๒๘   ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อย ๗.๕๕ ผลงานการก่อสร้างล่าช้า
กว่าแผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๓ ปัญหาอุปสรรค คือฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ท าให้รถบรรทุก
เสาเข็มเข้าโครงการไม่ได้  

จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
 พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ. ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้พระมหาศรีทนต์ สมจาโร   
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ น าเสนอรายงานการประชุมการประชุมตรวจรับ
พัสดุ ครั้งที่  ๑ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 ที่ประชุมพิจารณาเอกสารรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมนั้น  



 
วาระท่ี ๓  เรื่อง สืบเนื่อง      

   - ไม่มี 
 
วาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง ขออนุมัติแบบก่อสร้างฐานรากโครงการก่อสร้าง 
  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) งบ
ผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น 
ความทราบแล้ว นั้น 
 การดังกล่าว ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ จังหวัด
นครนายก ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเสนอว่า เห็นควรอนุมัติแบบก่อสร้างงานฐานราก ต่อเมื่อมีการทดสอบเหล็ก
เสริมคอนกรีต ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีต แล้ว 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 

๑. รายงานผลการทดสอบเหล็กเสริมและลวดอัดแรงงานเสาเข็ม โดยสถาบันเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๒. รายงานผลทดสอบคอนกรีตเสาเข็ม โดยสถาบันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

๓. แปลนฐานราก S2-01 ถึง S2-14  (แยกเล่ม)  
รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัตแิบบก่อสร้างฐานรากโครงการก่อสร้าง 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามเสนอ 
 
 ๔.๒  เรื่อง ขออนุมัติระบบป้องกันและก าจัดปลวกโครงการก่อสร้าง 
 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 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน,วัสดุ,อุปกรณ์, และสิ่งจ าเป็นอื่นๆ ในการติดตั้งระบบ
ป้องกันปลวกจนเสร็จเรียบร้อย (ข้อ ๑.๘ ท าระบบป้องกันและก าจัดปลวก) รับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 
๓ ปี และออกใบรับประกัน (WARRANTY CERTIFACATE) ให้เมื่อปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว และให้
บริหารตรวจเช็คโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทุก ๓ เดือน ตลอดระยะเวลารับประกัน โดยผู้ว่าจ้างเสนอ
ผลิตภัณฑ์ แม็กนั่มโปร ของบริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ปเอเชีย จ ากัด 
 เอกสารประกอบการประชุม 



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

ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณา 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติระบบป้องกันและก าจัดปลวกโครงการก่อสร้าง 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามเสนอ 
 
 ๔.๓ เรื่อง ส่งมอบงานและเบิกเงินค่าผลงาน งวดงานที่ ๑ 
 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 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  

ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณา 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงวดงานที่ ๑ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับงานงวดงานที่ ๑ 
 
วาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ    

๕.๑ หารือการปักเสาไฟฟ้าพร้อมสายเมน การติดตั้งหม้อแปลง ประปา และงานดินถม 
ด้วยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ จังหวัด

นครนายก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้เสนอว่า ผู้รับจ้างได้ขอหารือการปักเสาไฟฟ้าพร้อมสายเมน การติดตั้ง
หม้อแปลง ประปา และงานดินถม ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว ประกอบด้วย  

๑. งานปักเสาไฟฟ้าพร้อมสายเมน ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๔๐๐ KVA กระแสไฟฟ้าสามารถรองรับ 
อาคารรองรับอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เป็นงานนอกเหนือสัญญา  

๒. งานประปา ขนาด ๔ หุน งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท  
๓. งานถมดินและบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้ด าเนินการซื้อดินจากภายนอกมาถมถนนทางเข้า 

และบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง ด้วยเหตุผลดินถมตามที่มติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๓  สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีมติให้ขุดดินจากสระน้ าตามแผนแม่บท เพ่ือน าไปถมบริเวณก่อสร้าง



อาคารศูนย์ฯ  ความลึกให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน โดยความความเห็นชอบของวิศวกรผู้
ควบคุมงาน นั้น พบว่า ดินที่ขุดจากสระน้ าฯ ไม่สามารถน ามาถมถนนและบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างได้ เนื่องจาก
เนื้อดินอ่อน จึงได้ซ้ือดินจากภายนอกมาถมถนนและบริเวณที่ก่อสร้าง 

จึงเสนอท่ีประชุมได้พิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบข้อหารือ ดังนี้ 
๑. งานปักเสาไฟฟ้าพร้อมสายเมน ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๔๐๐ KVA เป็นงานนอกเหนือ

สัญญา 
๒.  งานประปา ถือเป็นประปาชั่วคราว ยังไม่สามารถรองรับการใช้น้ าภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติ

ธรรมวิปัสสนากรรมฐาน 
๓. งานถมดินและบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างไปซื้อดินจากภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง 

ให้น าเรื่องเข้าพิจารณาเป็นเรื่องสืบเนื่องในโอกาสต่อไป 
 

  เมื่อสมควรแก่เวลา ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณและอนุโมทนากรรมการทุกท่านที่มาประชุม 
แล้วกล่าวปิดประชุม พร้อมกล่าวบูชาน าพระรัตนตรัย 
 
  เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.  
 
 
 

(พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ประธานคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

(พระมหาศรีทนต์ สมจาโร) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวสพุัทรา ทองดี) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


