
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  

คร้ังที่ ๔/๒๕๖๔  
วันจันทร์ ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

ณ โครงก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวปิัสสนากรรมฐาน  
ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

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

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

๒. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี   กรรมการ 
ทีป่รึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา  กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาการรัฐศาสตร์ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สุขุประการ กรรมการ 
อาจารย์ประจ าบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๕. นายจรัญ  สุวรรณะ    กรรมการ 
วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 

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. นายอานนท์  นรมาตร์   ผู้ควบคุมงาน 

รองผู้อ านวยการกองกิจการพิเศษ 
๒. นายสร จารุวรรณชัย     บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 
๓. นายกิตติ พยุงธนทรัพย์   บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 
๔. นายณัฐวุฒิ พรีชาผล    บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 
๕. นายพรมกร อธิพาฐไพศาล   บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 
๖. นายกฤตย์  กฤชกร    บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๑๐ น. 
 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมพร้อมแล้ว ประธานที่ประชุม กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย และกล่าว
เปิดประชุมตามวาระ ดังนี้ 



 
วาระที่ ๑  เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เร่ือง ที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ   
  ๑.๑.๑  เรื่อง ค าสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน 
          พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. ประธานที่ประชุม แจ้งว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้มีค าสั่งที่ ๒๙๒/๒๕๖๔ เรื่อง แปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุงาน ส าหรับ
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 จากเดิม 

๑. พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.   ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

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

๓. นายปรีดี สถิตย์ชัยวัฒนา   กรรมการ 
รักษาการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา  กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาการรัฐศาสตร์ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สุขุประการ กรรมการ 
อาจารย์ประจ าบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๖. นางสาวชลทิชา ก าลังทรัพย์   กรรมการ 
สถาปนิกปฏิบัติการ 

๗. พระมหาศรีทนต์ สมจาโร   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. นางสาวสุภัทรา ทองดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นิติกรช านาญการ 

๙. นายทวิชนม์  จันทร์เทพ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นิติกร 
เปลี่ยนแปลงเป็น 

๑. พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.   ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

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

๓. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี   กรรมการ 
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา  กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาการรัฐศาสตร์ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สุขุประการ กรรมการ 



อาจารย์ประจ าบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๖. นายจรัญ  สุวรรณะ    กรรมการ 

วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
๗. พระมหาศรีทนต์ สมจาโร   กรรมการและเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘. นางสาวสุภัทรา ทองดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นิติกรช านาญการ 
๙. นายทวิชนม์  จันทร์เทพ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นิติกร 
ผู้ควบคุมงาน 
จากเดิม 
๑. นายเอกธนัช  ทันจันทร์   หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 

วิศวกรช านาญการพิเศษ 
๒. นายอานนท์  นรมาตร์     ผู้ควบคุมงาน 

รองผู้อ านวยการกองกิจการพิเศษ 
๓. นายอะมีร ณรงค์อัสดร   ผู้ควบคุมงาน 

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
๑. นางสาวรุ่งทิวา  ปาเปี้ย   หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 

สถาปนิกปฏิบัติการ 
๒. นายอานนท์  นรมาตร์     ผู้ควบคุมงาน 

รองผู้อ านวยการกองกิจการพิเศษ 
 รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม  
   จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
 ๑.๒ เร่ือง ที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฯ 
  นายอานนท์  นรมาตร์ 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 สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ความทราบแล้ว นั้น 
  การดังกล่าว ปัจจุบันระยะเวลาก่อสร้างคงเหลือ ณ วันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คงเหลือ ๔๖๒ วัน 
แผนการก่อสร้างที่ตั้งไว้ร้อยละ ๓๑.๕๕ ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อย ๒๒.๓๕ ผลงานการก่อสร้างล่าช้า
กว่าแผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๐ ปัญหาอุปสรรคไม่มี 
 จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  



 
๑.๒.๒ เรื่อง รายงานผลทดสอบคอนกรีตคานชั้น ๑ พื้น เสา ผนังลิฟท์ บันได ชั้น ๑ 

         พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด ผู้รับ
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบาง
ปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้ส่งผลทดสอบ คาน ผนังลิฟท์  คานชั้น ๑ คอนกรีตแผ่นพ้ืน 
HC ๑๐ cm พ้ืนชั้น ๑ เสาชั้น ๑ บันได  ชั้น ๑ ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
โดยผ่านผู้ควบคุมงานแล้ว 
 รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม  
   จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
  
  ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานผลทดสอบลวดอัดแรงพ้ืนส าเร็จรูป 
        พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด ผู้รับ
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบาง
ปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้ส่งผลทดสอบลอดอัดแรงพ้ืนส าเร็จรูป ทดสอบโดยสถาบัน
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  โดยผ่านผู้ควบคุมงานแล้ว  รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ   
   จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
  ๑.๒.๔ เรื่อง รายงานผลทดสอบเหล็กเฉลิมคานพื้นเสาผนังบันไดงานโครงสร้างช้ันที่ ๑ 
          พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จ ากัด ผู้รับ
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ต าบลบาง
ปลากด อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้ส่งผลทดสอบเหล็กเสริม คาน พ้ืน เสา ผนัง บันได ชั้น ๑ 
ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  โดยผ่านผู้ควบคุมงานแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ในเอกสารแนบ   
 จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
  ๑.๒.๕ เรื่อง รายงานการแก้ไขระบบปรับอากาศและงานโครงสร้างช้ันที่ ๒ 
          พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ จังหวัดนครนายกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้เสนอว่า ผู้รับจ้าง 
ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-๒๕๖๓RFI๑๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขงาน
ระบบปรับอากาศและงานโครงสร้างชั้นที่ ๒ พบว่า แบบงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบ
ปรับอากาศ ชั้น ๑-๔ พบปัญหาจากแบบคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑. งานโครงสร้างคานชั้น ๒-๔ ระดับท้องคานต่ าสุด ที่ระดับสูงจากพ้ืน ๒.๕๐ เมตร ซึ่งระดับฝ้า
เพดานสูงจากพ้ืน ๒.๖๐ เมตร ซึ่งท าให้ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศติดตั้งไม่ได้ 
  ๒. ต าแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศตรงกับคาน ชั้น ๒-ชั้น๔ 
ซึ่งได้ด าเนินการแก้ไข ดังนี้  



  ๑.แก้ไขงานโครงสร้างชั้น ๒ ถึง ชั้นที่ ๔ ระดับท้องคานต าสุด ที่ระดับสูงจากพ้ืน ๒.๗๐ เมตร 
  ๒. ผัง SLEEVE ระบบระบายอากาศบริเวณต าแหน่งคาน 
  ๓. ย้ายต าแหน่งเครื่องปรับอากาศไมใ่ห้ตรงกับคาน  
  ทั้งนี้แนวทางแก้ไขดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบงานฝ้าเพดานและความสูงของอาคารที่ก าหนด 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
  ๑.๒.๖ เรื่อง การอนุมัติ Shop Drawing งานโครงสร้างบันไดและโครงสร้างผนังลิฟท์ ชั้นที่ ๒ 
ดาดฟ้า 
        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  ความทราบแล้ว นั้น 
  การดังกล่าว ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือท่ี WD-MCU-DST-2563-008 ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
เรื่อง ขออนุมัติ Shop Drawing งานโครงสร้างบันไดและโครงสร้างผนังลิฟท์ ชั้นที่ ๒- ดาดฟ้า ตามแบบรูป
รายการที่เสนอ ซึ่งผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามแบบรูป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
  ๑.๒.๗ เรื่อง การอนุมัติ Shop Drawing งานระบบสุขาภิบาลน้ าดีและน้ าเสียชั้นที่ ๒ 
        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  ความทราบแล้ว นั้น 
  การดังกล่าว ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือท่ี WD-MCU-DSN-๒๕๖๓-๐๐๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
เรื่อง ขออนุมัติ Shop Drawing งานระบบสุขาภิบาลน้ าดีและน้ าเสียชั้นที่ ๒ ตามแบบรูปรายการที่เสนอ ซึ่ง
ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามแบบรูป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
  ๑.๒.๘ เรื่อง การอนุมัติแบบ shop drawing งานโครงสร้างคานพื้นชั้นที่ ๒ 



     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  ความทราบแล้ว นั้น 
  การดังกล่าว ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือท่ี WD-MCU-DST-๒๕๖๓-๐๐๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
เรื่อง ขออนุมัติ Shop Drawing งานโครงสร้างคานพ้ืนชั้นที่ ๒  ตามแบบรูปรายการที่เสนอ ซึ่งผ่านการ
พิจารณาของผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
  ๑.๒.๙ เรื่อง การอนุมัติ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมพื้นชั้นที่ ๒ 
          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  ความทราบแล้ว นั้น 
  การดังกล่าว ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือท่ี WD-MCU-DST-๒๕๖๓-๐๐๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
เรื่อง ขออนุมัติ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมพ้ืนชั้นที่ ๒  ตามแบบก่อสร้างแปลนพ้ืนชั้น ๒ เอกสาร
คู่สัญญา A-07 ซึ่งผ่านการพิจารณาของผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม   
    จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม  
 พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุและผู้ควบคุมงาน  ส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารส าหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรม
วิปัสสนากรรมฐาน  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ 
กองคลังและทรัพย์สิน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ที่ประชุมพิจารณาเอกสารรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมนั้น  โดยไม่มี
การแก้ไข 
 
วาระที่ ๓  เร่ือง สืบเนื่อง      
  ๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติงานเพิ่มเติมดินถมบริเวณขอบเขตก่อสร้าง 



          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 ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-๒๕๖๓-VR-003 ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง 
เสนอเพ่ิมเติมดินถมบริเวณขอบเขตก่อสร้างอาคาร รวมเป็นเงิน ๒,๒๗๑,๙๕๖.๒๗ บาท (สองล้านสองแสน
เจ็ดหมื่นหนังพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ 
 
วาระที่ ๔  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง ส่งมอบงานงวดงานที่ ๓ 
  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 ได้เสนอว่า ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD/MCU/๒๕๖๓/๐๖๖ ลงวันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งมองานและเบิกเงินค่าผลงาน งวดงานที่ ๓ 
  งวดงานที่ ๓ เป็นเงินจ านวน ๖,๙๗๖,๘๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) เมื่อได้ปฏิบัติงานดังนี้ 

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

ลิฟท์ และงานระบบที่เก่ียวข้องแล้วเสร็จ 
๘. งานจัดท า Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมพ้ืน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ 

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

ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  



รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติ ดังนี้ 

๑. รับงานงวดงานที่ ๓  
๒. ให้เบิกจ่ายเงินได้โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม 

 
วาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ    

- ไม่มี 
 

 เมื่อสมควรแก่เวลา ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณและอนุโมทนากรรมการทุกท่านที่มาประชุม 
แล้วกล่าวปิดประชุม พร้อมกล่าวบูชาน าพระรัตนตรัย 
 
  เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.  
 
 
 
 

(พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ประธานคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 

 

(พระมหาศรีทนต์ สมจาโร) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายทวิชนม์  จันทร์เทพ) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


