
เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน 

ส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน 
ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 

วันจันทร ์ที่ ๑๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ โครงก่อสรา้งอาคารศูนย์ปฏิบัตธิรรมวิปสัสนากรรมฐาน 

ต าบลบางปลากด อ าเภอองครกัษ์ จงัหวัดนครนายก 

เลขานุการ 089-203-3975



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ส ำหรบักำรจำ้งกอ่สร้ำงอำคำรศูนยป์ฏิบัตธิรรมวิปัสสนำกรรมฐำน  

ต ำบลบำงปลำกด อ ำเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนำยก 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 

วันจันทร์ ท่ี ๑๕  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลำ ๑๔.๐๐ น.  
ณ โครงก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนำกรรมฐำน ต ำบลบำงปลำกด อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก 

---------------------- 
วาระที่ ๑  เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑  เรื่อง ทีป่ระธำนแจง้เพ่ือทรำบ 
๑.๑.๑ เรื่อง ค ำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุและผูค้วบคุมงำน 
๑.๒  เรื่องที่เลขำนกุำรแจ้งเพ่ือทรำบ 

๑.๒.๑ เรื่อง รายงานความคบืหนา้โครงการก่อสร้างอาคารศูนยป์ฏิบัตวิิปัสสนากรรมการ 
๑.๒.๒ เรื่อง รายงานผลทดสอบคอนกรตีคานพื้นเสาผนงับันไดชัน้๑ 
๑.๒.๓ เรื่อง รายงานผลทดสอบลวดอัดแรงพื้นส าเร็จรปู 
๑.๒.๔ เรื่อง สง่ผลทดสอบเหล็กเฉลิมคานพ้ืนเสาผนงับนัไดงานโครงสรา้งชัน้ที่ ๑ 

วาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงำน ส ำหรับกำรจ้ำงก่อสร้ำงอำคำร

ส ำหรับกำรจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนำกรรมฐำน  ครั้งที่ ๓   
วาระที่ ๓  เรื่อง สืบเน่ือง     

๓.๑ เรื่อง พิจารณางานลดงานเพิ่ม 
วาระที่ ๔  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขงานระบบปรับอากาศและงานโครงสร้างชั้นที2่  
๔.๒  เรื่อง ขออนมุัตงิานเพ่ิมเตมิดนิถมบริเวณขอบเขตก่อสร้าง 
๔.๓  เรื่อง งานเปลี่ยนแปลงพื้นโครงสรา้งชัน้ ๑ 
๔.๔ เรื่อง ขออนุมตั ิShop Drawingงานโครงสร้างบันไดและโครงสร้างผนังลิฟท์ชั้นที่ ๒-ดาดฟ้า 
๔.๕ เรื่อง ขออนุมตั ิShop Drawing งานระบบสขุาภิบาลน้ าดีและน้ าเสียชั้นที่ ๒ 
๔.๖ เรื่อง ขออนุมตัแิบบ Shop Drawing งานโครงสรา้งคานพื้นชั้นที่ ๓ 
๔.๗ เรื่อง อนมุัต ิShop Drawing งานสถาปตัยกรรมพืน้ชั้นที ่๓ 
๔.๘ เรื่อง ส่งมอบงานงวดงานที่ ๓ 

วาระที่ ๕  เรื่อง อื่น ๆ 



วาระที่ ๑ เรือ่ง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เร่ือง ที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑.๑ เรื่อง ค าสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน 
สาระส าคัญ 
 ตามท่ีส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ จังหวัดนครนายก ได้
แจ้งว่า บุคลากรส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน 
คือ นายปรีดี สถิตย์ชัยวัฒนา กรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวชลทิชา ก าลังทรัพย์ สถาปนิกปฏิบัติการ กรรมการ
ตรวจรับพัสดุ นายเอกธนัช ทันจันทร์ วิศวกรช านาญการพิเศษ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน นายอะมีร ณรงค์อัสดร วิศวกร
โยธาปฏิบัติการ ผู้ควบคุมงาน โยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอ่ืนๆ และได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการและผู้รวบ
คุมงานแทน โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ และผู้ควบคุม
งาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามค าสั่งที่แนบ   
 
 มติที่ประชุม                         
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
              
 ๑.๑.๒ เรื่อง             
             
              
 
 มติที่ประชุม                         
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5
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๑.๒  เร่ืองที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฯ 
  สาระส าคัญ            
              
             
              
              
 
 

มติที่ประชุม            
             
              
              

 

๑.๒.๒ เรื่อง รายงานผลทดสอบคอนกรีตคานชั้น ๑ พื้น เสา ผนังลิฟท์ บันได ชั้น ๑ 

สาระส าคัญ 
 ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้ส่งผลทดสอบ คาน ผนังลิฟท์  คาน
ชั้น ๑ คอนกรีตแผ่นพื้น HC ๑๐ cm พ้ืนชั้น ๑ เสาชั้น ๑ บันได(ไม่พบผลทดสอบ) ชั้น ๑ โดยผ่านผู้ควบคุมงานแล้ว 
ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม            
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  ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานผลทดสอบลวดอัดแรงพ้ืนส าเร็จรูป 

สาระส าคัญ 
  ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้ส่งผลทดสอบลอดอัดแรงพ้ืน
ส าเร็จรูป โดยผ่านผู้ควบคุมงานแล้ว ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม            
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๑.๒.๔ เรื่อง ส่งผลทดสอบเหล็กเฉลิมคานพื้นเสาผนังบันไดงานโครงสร้างช้ันที่๑ 

สาระส าคัญ 
  ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้ส่งผลทดสอบเหล็กเสริม คาน พ้ืน 
เสา ผนัง บันได ชั้น ๑ โดยผ่านผู้ควบคุมงานแล้ว ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม            
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วาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน  ส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารส าหรับ
การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันอังคาร ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

สาระส าคัญ 

(       )  รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

(       )  รับรองโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่  บรรทัดที่ แก้ค าว่า          .  เป็น        

 

หน้าที่  บรรทัดที่ แก้ค าว่า          .  เป็น        

 

หน้าที่  บรรทัดที่ แก้ค าว่า          .  เป็น        

 

หน้าที่  บรรทัดที่ แก้ค าว่า          .  เป็น        

 

หน้าที่  บรรทัดที่ แก้ค าว่า          .  เป็น        

 

หน้าที่  บรรทัดที่ แก้ค าว่า          .  เป็น        

 

หน้าที่  บรรทัดที่ แก้ค าว่า          .  เป็น        

 

หน้าที่  บรรทัดที่ แก้ค าว่า          .  เป็น        

 

หน้าที่  บรรทัดที่ แก้ค าว่า          .  เป็น        

 

หน้าที่  บรรทัดที่ แก้ค าว่า          .  เป็น        

 

หน้าที่  บรรทัดที่ แก้ค าว่า          .  เป็น        
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รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน 
ส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น G 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

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

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

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา  กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาการรัฐศาสตร์ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สุขุประการ กรรมการ 
อาจารย์ประจ าบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๔. พระมหาศรีทนต์ สมจาโร   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕. นางสาวสุภัทรา ทองดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รองผู้อ านวยการกองนิติการ/นิติกรช านาญการ 

๖. นายทวิชนม์  จันทร์เทพ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นิติกร กองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กรรมการที่ไม่ได้มาประชุม (ลา) 

๑. นายปรีดี สถิตยชัยวัฒนา    กรรมการ 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 

๒. นางสาวชลทิชา  ก าลังทรัพย์   กรรมการ 
สถาปนิกปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายอานนท์  นรมาตร์   ผู้ควบคุมงาน 

รองผู้อ านวยการกองกิจการพิเศษ 
๒. นายอะมีร ณรงค์อัสดร   ผู้ควบคุมงาน 

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
๓. นายสร จารุวรรณชัย บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 
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๔. นายกิตติ พยุงธนทรัพย์   บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 
๕. นายณัฐวุฒิ พรีชาผล    บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 
๖. นายพรมกร อธิพาฐไพศาล   บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 
๗. นายกฤตย์  กฤชกร    บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมพร้อมแล้ว ประธานที่ประชุม กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย และกล่าว
เปิดประชุมตามวาระ ดังนี้ 
 
วาระที่ ๑  เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ   

    - ไม่มี 
 
 ๑.๒ เรื่อง ที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการกอ่สรา้งอาคารศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฯ 
  นายอะมีร ณรงค์อัสดร ผู้ควบคุมงาน แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด ก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้า งอาคารศูนย์
ปฏิบัติธรรมวิปสัสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) งบ
ผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
ความทราบแล้ว นั้น 
  การดังกล่าว ปัจจุบันระยะเวลาก่อสรา้งคงเหลือ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ คงเหลือ ๕๐๖ 
วัน แผนการก่อสร้างที่ตั้งไว้ร้อยละ ๒๗.๙๕ ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อย ๑๗.๙๕ ผลงานการ
ก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ปัญหาอุปสรรคไม่มี  
  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๑.๒.๒ เรือ่ง ชี้แจงรายละเอียดและส่งแบบเพิ่มเติม 
         พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า บริษัท ฮ๊อพแมนดีไซน์ จ ากัด 
ซึ่งเป็นผู้รับจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ได้มีหนังสือที่  ๑๑/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ได้ชี้แจงรายละเอียดและส่งแบบเพ่ิมเติม ประกอบด้วย ๕ เรื่อง 
ดังนี้ 
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         ๑. มีการแก้ไขก าลังอัดคอนกรีด ๕๐๐ Ksc ทรงกระบอก ซึ่งระบบในแบบก่อสร้าง เป็นก าลัง
อัดคอนกรีต ๓๒๐ Ksc. ทรงกระบอก 
         ๒. บริษัทผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างได้เปลี่ยนผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างจากคุณประสาน 
แซ่ตั้ง เป็นคุณบวรลักษณ์ นาจาน ทั้งนี้เพื่อด าเนินการแบบโครงการให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา 
         ๓. บริษัทผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบและได้ส่งแบบเพ่ิมแก่ผู้
รับจ้างก่อสร้าง โดยจัดท ารายละเอียดตกหล่นพร้อมส่งแบบเพิ่มเติมผ่านผู้ควบคุมงานตามล าดับ  
         ๔. บริษัทผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างได้จัดท าแบบรายละเอียดตกหล่นส่งมอบแก่
มหาวิทยาลัยผ่านผู้ควบคุม 
         ๕. บริษัทผู้ออกแบบได้แก้ไขแบบงานโครงสร้าง ชั้น ๑ ให้สอดคล่องกับการยกพื้นสูงขึ้น ๑.๐๐ 
เมตร ตามหน้างานก่อสร้าง 
 รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม  
   จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
  
  ๑.๒.๓ เรื่อง การอนุมัติ Shop Drawing งานระบบสุขาภิบาล น้ าดีน้ าเสีย ชั้น ๑ 
        พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด
ก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้มีหนังสือที่ WD-๒๕๖๓-SN-๐๐๑ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ได้ขออนุมัติแบบ Shop Drawing งานสุขาภิบาล น้ าดีและน้ าเสีย ชั้น ๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
         จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
         เอกสารประกอบการประชุม แบบ Shop Drawing งานสุขาภิบาล น้ าดีและน้ าเสีย ชั้น ๑ 
   จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
  ๑.๒.๔ เรื่อง การอนุมัติ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมพ้ืนที่ชั้นท่ี ๑ 
          พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด
ก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-๒๕๖๓-๐๖๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ได้ขออนุมัติแบบ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมพื้นที่ชั้นที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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         เอกสารประกอบการประชุม แบบ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมพ้ืนที่ชั้นที่  ๑   
 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
  ๑.๒.๕ เรื่อง การอนุมัติ Shop Drawing งานโครงสร้างคานพ้ืนที่ชั้นที่ ๑ 
          พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด
ก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-๒๕๖๓-ST-๐๐๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ได้ขออนุมัติแบบ Shop Drawing งานโครงสร้างคานพ้ืนที่ชั้นที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
         เอกสารประกอบการประชุม แบบ Shop Drawing งานโครงสร้างคานพ้ืนที่ชั้นที่ ๑  
 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
  ๑.๒.๖ เรื่อง รายงานผลทดสอบคอนกรีตเสาเข็ม ครั้งที่ ๔ 
        พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด
ก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-๒๕๖๓-๐๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ได้ส่งผลทดสอบคอนกรีตเสาเข็ม ครั้งที่ ๔ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ทดสอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่ งผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ทดสอบเสาปรากฏในเอกสารแนบ   
         เอกสารประกอบการประชุม รายงานผลทดสอบเสาเข็ม   
 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
  ๑.๒.๗ เรื่อง รายงานผลทดสอบเหล็กเสริมคอนกรีต งานฐานรากและเสาตอหม้อ 
        พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด
ก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-๒๕๖๓-๐๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ได้ส่งผลทดสอบเหล็กเสริมคอนกรีต งานฐานรากและเสาตอหม้อ โครงการก่อสร้างอาคาร
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ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทดสอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบของผู้ควบคุมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทดสอบปรากฏในเอกสารแนบ   
         เอกสารประกอบการประชุม หนังสือรับรอง Certificate of Analysis 
 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
  ๑.๒.๘ เรื่อง รายงานผลทดสอบคอนกรีต งานฐานรากและตอหม้อ 
     พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด
ก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-๒๕๖๓-๐๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ได้ส่งผลทดสอบเสริมคอนกรีตงานฐานรากและตอม่อ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน ทดสอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งผ่านความเห็นชอบของผู้
ควบคุมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทดสอบปรากฏในเอกสารแนบ   
 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
  ๑.๒.๙ เรื่อง รายงานผลทดสอบเสาเข็ม 
          พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด
ก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-๒๕๖๓-๐๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ได้ส่งผลทดสอบเสาเข็ม โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทดสอบโดย
บริษัท เอ็น.เค.เอเซีย คอนซัลแตนท์ จ ากัด ซึ่งผ่านความเหน็ชอบของผู้ควบคุมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ทดสอบปรากฏในเอกสารแนบ   
    จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
 พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ น าเสนอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน  ส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคาร
ส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๓ 
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พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ส านักงานชั่วคราว โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนา
กรรมฐาน ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
 ที่ประชุมพิจารณาเอกสารรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมน้ัน  
 
วาระที่ ๓  เรื่อง สืบเนื่อง      
  ๓.๑ เรื่อง พิจารณางานลดงานเพิ่ม 
          พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัดก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้าง
ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสอง
พันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี  เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 
๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕  นั้น  ความทราบแล้ว นั้น 
   การดังกล่าว ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ 
จังหวัดนครนายก ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเสนอว่า เนื่องจากมีการปรับระดับพ้ืนที่ก่อสร้างสูงขึ้น เป็น 
๑.๐๐ จากพื้นถนนหลัก ส่งผลให้ระดับการก่อสร้างจ าเป็นต้องปรับตามด้วย  
        เอกสารประกอบการพิจารณางานลด 
           ๑. งานลดจากเสาเข็ม รวม ๑๐๓,๔๓๘.๒๒ บาท เอกสาร นย ๐๐๒๒.๑/๐๗๙ ลงวันที่ ๒๙ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓    
           ๒. งานเพิ่มเติมงานไฟฟ้าชั่วคราว ๑๘๑,๐๙๓.๓๕ บาท เอกสาร นย ๐๐๒๒.๑/๐๗๖ ลงวันที่ 
๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓    
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบงานลดเสาเข็ม และงานเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปพิจารณาเป็น
งานลด งานเพ่ิมต่อไป 
        
วาระที่ ๔  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง ขออนุมัติแผ่นพ้ืนส าเร็จรูป Hollow Core พร้อมรายการค านวณ 
  พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัดก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้าง
ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสอง
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พันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 
๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น ความทราบแล้ว นั้น 
 การดังกล่าว ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ 
จังหวัดนครนายก ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเสนอว่า การดังกล่าว ผู้รับจ้างได้มีหนังสือที่ WD-MCU-
๒๕๖๓-๐๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  ขออนุมัติแผ่นพื้นส าเร็จรปู Hollow Core พร้อมรายการ
ค านวณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ผลิตภัณฑ์ VCON โดยบริษัท 
วงศ์ชัย จ ากัด ตามรายการที่เสนอ  
         เอกสารประกอบการพิจารณา รายการค านวณแผ่นพื้นส าเร็จรูป Hollow Core  
  รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอ 
 
 ๔.๒  เรื่อง ส่งมอบงานและเบิกเงินค่าผลงาน งวดงานท่ี ๒ 
 พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัดก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้าง
ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท  (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสอง
พันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี  เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 
๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น ความทราบแล้ว นั้น 
 การดังกล่าว ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ 
จังหวัดนครนายก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้เสนอว่า ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD/MCU/๒๕๖๓/๐๖๖ 
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมองานและเบิกเงินค่าผลงาน งวดงานที่  ๒ เป็นเงิน 
๘,๗๒๑,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 งวดงานที่ ๒ ประกอบด้วย  

๑. งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. งานถมดิน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. งานหล่อฐานราก แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. งานจัดท าถังน้ าใต้ดิน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ 
๕. งานหล่อเสาตอม่อ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ 
๖. งานผนังลิฟท์รับชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ 
๗. งานฝัง SLEEVE และท่องานระบบที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ 
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๘. งานจัดท า Shop Drawing งานผังโครงสร้างพ้ืนชั้นที่ ๑ และงานระบบส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้วเสร็จ 
          เอกสารประกอบการประชุม   
  ๑.   สัญญาจ้าง 
 ๒.  บันทึกข้อความ ที่ นย ๐๐๒๒.๑/คก.ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน 
๐๗๔  ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงวดงานท่ี ๒ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับงานงวดงานที่ ๒ และให้เบิกจ่ายเงินได้โดยไม่ต้องรอ
รับรองรายงานการประชุม 
 
วาระที่ ๕  เร่ือง อื่น ๆ    
 เมื่อสมควรแก่เวลา ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณและอนุโมทนากรรมการทุกท่านที่มา
ประชุม แล้วกล่าวปิดประชุม พร้อมกล่าวบูชาน าพระรัตนตรัย 
 
  เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.  
 
 

(พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ประธานคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 

 

(พระมหาศรีทนต์ สมจาโร) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวสุพัทรา ทองดี) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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วาระที่ ๓  เรื่อง สืบเนือ่ง     
- ไม่มี 

 

วาระที่ ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑  เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขงานระบบปรับอากาศและงานโครงสร้างช้ันที่ ๒  

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

นครนายกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้เสนอว่า ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-๒๕๖๓RFI๑๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม 

๒๕๖๔ เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขงานระบบปรับอากาศและงานโครงสร้างชั้นที่ ๒ พบว่า แบบงานโครงสร้าง 

งานสถาปัตยกรรมและงานระบบปรับอากาศ ชั้น ๑-๔ พบปัญหาจากแบบคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ๑. งานโครงสร้างคานชั้น ๒-๔ ระดับท้องคานต่ าสุด ที่ระดับสูงจากพ้ืน ๒.๕๐ เมตร ซึ่งระดับฝ้าเพดานสูง

จากพ้ืน ๒.๖๐ เมตร ซึ่งท าให้ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศติดตั้งไม่ได้ 

  ๒. ต าแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศตรงกับคาน ชั้น ๒-ชั้น๔ 

แนวทางแก้ไข  

  ๑.แก้ไขงานโครงสร้างชั้น ๒ ถึง ชั้นที่ ๔ ระดับท้องคานต าสุด ที่ระดับสูงจากพ้ืน ๒.๗๐ เมตร 

  ๒. ผัง SLEEVE ระบบระบายอากาศบริเวณต าแหน่งคาน 

  ๓. ย้ายต าแหน่งเครื่องปรับอากาศให้ตรงกับคาน  

  ทั้งนี้แนวทางแก้ไขดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบงานฝ้าเพดานและความสูงของอาคารที่ก าหนด 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ประเด็นที่เสนอ  เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
ผู้เสนอเรื่อง    พระสวุรรณเมธาภรณ์,ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
มติที่ประชุม            
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๔.๒  เรื่อง ขออนุมัติงานเพิ่มเติมดินถมบริเวณขอบเขตก่อสร้าง 

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

นครนายกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้เสนอว่า ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-๒๕๖๓-VR-003 ลงวันที่ ๕ มกราคม 

๒๕๖๔ เรื่อง เสนอเพ่ิมเติมดินถมบริเวณขอบเขตก่อสร้างอาคาร รวมเป็นเงิน ๒,๒๗๑,๙๕๖.๒๗ บาท (สองล้านสอง

แสนเจ็ดหมื่นหนังพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ประเด็นที่เสนอ  เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
ผู้เสนอเรื่อง    พระสวุรรณเมธาภรณ์,ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
มติที่ประชุม            
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๔.๓  เรื่อง งานเปลี่ยนแปลงพื้นโครงสร้างช้ัน 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

นครนายกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้เสนอว่า ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-2563-VR-004 ลงวันที่ ๑๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง เสนอเปลี่ยนแปลงพ้ืนโครงสร้างชั้น ๑ (งานเพิ่มเติม) รวมเป็นเงิน ๗๑,๔๙๕,๐๒ บาท (เจ็ด

หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทสองสตางค์) 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ประเด็นที่เสนอ  เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
ผู้เสนอเรื่อง    พระสวุรรณเมธาภรณ์,ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
 

มติที่ประชุม            
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๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติ Shop Drawing งานโครงสร้างบันไดและโครงสร้างผนังลิฟท์ ชั้นที่ ๒ ดาดฟ้า 

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

นครนายกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้เสนอว่า ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-DST-2563-008 ลงวันที่ ๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติ Shop Drawing งานโครงสร้างบันไดและโครงสร้างผนังลิฟท์ ชั้นที่ ๒- ดาดฟ้า 

ตามแบบรูปรายการที่เสนอ  

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
ประเด็นที่เสนอ  เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
ผู้เสนอเรื่อง    พระสวุรรณเมธาภรณ์,ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
 

มติที่ประชุม            
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๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติ Shop Drawing งานระบบสุขาภิบาลน้ าดีและน้ าเสียชั้นที่ ๒ 

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

นครนายกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้เสนอว่า ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-DSN-๒๕๖๓-๐๐๒ ลงวันที่ ๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติ Shop Drawing งานระบบสุขาภิบาลน้ าดีและน้ าเสียชั้นที่ ๒ ตามแบบรูป

รายการที่เสนอ  

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
ประเด็นที่เสนอ  เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
ผู้เสนอเรื่อง    พระสวุรรณเมธาภรณ์,ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
มติที่ประชุม            
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๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติแบบ shop drawing งานโครงสร้างคานพื้นชั้นที่ ๒ 

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

นครนายกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้เสนอว่า ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-DST-๒๕๖๓-๐๐๗ ลงวันที่ ๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติ Shop Drawing งานโครงสร้างคานพ้ืนชั้นที่ ๒  ตามแบบรูปรายการที่เสนอ  

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
ประเด็นที่เสนอ  เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
ผู้เสนอเรื่อง    พระสวุรรณเมธาภรณ์,ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
 

มติที่ประชุม            
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๔.๗ เรื่อง อนุมัติ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมพื้นชั้นที่ ๒ 

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

นครนายกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้เสนอว่า ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-DST-๒๕๖๓-๐๐๗ ลงวันที่ ๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมพ้ืนชั้นที่ ๒  ตามแบบก่อสร้างแปลนพ้ืนชั้น ๒ 

เอกสารคู่สัญญา A-07 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
ประเด็นที่เสนอ  เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
ผู้เสนอเรื่อง    พระสวุรรณเมธาภรณ์,ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
 

มติที่ประชุม            
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๔.๘ เรื่อง ส่งมอบงานงวดงานที่ ๓ 

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/๒๕๖๓/๐๖๖ ลงวันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งมองานและเบิกเงินค่าผลงาน งวดงานที่ ๓ 
  งวดงานที่ ๓ เป็นเงินจ านวน ๖,๙๗๖,๘๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อได้
ปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. งานหล่อคานชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. งานหล่อพ้ืนชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. งานเสารับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. งานผนังลิฟท์รับพ้ืนชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ 
๕. งานเดินท่อก าหจัดปลวกแล้วเสร็จ 
๖. งานหล่อบันไดชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ 
๗. งานจัดท า Shop Drawing งานผังโครงสร้างชั้นที่ ๒ งานโครงสร้างบันได งานโครงสร้างผนังลิฟท์ และ

งานระบบที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ 
๘. งานจัดท า Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมพ้ืน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ 

 เอกสารประกอบการประชุม 
๑. สัญญาจ้าง 
๒. บันทึกข้อความ ที่ นย ๐๐๒๒.๑/คก.ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ๐๘๙  ลงวันที ่

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
   
ประเด็นที่เสนอ  เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงวดงานที่ ๓ 
ผู้เสนอเรื่อง    พระสวุรรณเมธาภรณ์, ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  มติที่ประชุม            
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วาระที่ ๕  เรื่อง อื่น ๆ 
 ๕.๑ เร่ือง            
             
              
              
              
 

  มติท่ีประชุม                         
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 

 ๕.๒ เร่ือง            
             
              
              
              
              
              
              
 

  มติท่ีประชุม                         
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