
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้ำนต้นแหนน้อย  หมู่ที่ 7 ซอย 23 

(สัญญำ  18/2563  ลงวันที่ 18  สิงหำคม 2563) 

(ระยะเวลำตำมสัญญำ 19/8/263 – 10/10/2563) 

ครั้งที่ 1 วันที่  1  ตุลำคม  2563 

  เวลำ 14.30  ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

  

ผู้เขา้ประชุม 

1.  นายพิพัฒน์  แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการ  

2.  นางเพลนิจติร  ศรีกอก กรรมการ 

3

4

5 

6 

นางสาวนติยา  ธรรมพิงค์ 

นายประพัสน ์ กันธิยะ 

นายนคิม  ติ๊บสุยะ 

นายมนตรี  วงศ์สารภี 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผู้ควบคมุงาน 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1 .................................... ................. 

2 .................................... ................. 

3 .................................... บริษทั..................... (ผู้รับจ้าง) 

   

 เริ่มประชุมเวลา 14.30    

         นาย พิพัฒน ์ แสงรุ่งเรือง  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  ซอย 23 ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณกว้าง 3 เมตร 

ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 

เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 8.40 ลูกบาศก์เมตร  (สัญญา ที่ 18/2563  ลงวันที่ 18  สิงหาคม 

2563 ) กลา่วตอ้นรับผู้เขา้ร่วมประชุม และเปิดการประชุม 

              

วำระท่ี 1  เร่ืองแจง้เพื่อทรำบ  

ประธำน   เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  ซอย 23 ต าบลท่าวัง

พร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ไหลท่างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือ

มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 8.40 ลูกบาศก์เมตร 

 



        ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฏฐกิตต์ การพาณิชย์ ได้มีหนังสือส่งมอบงาน  และ

ประธานฯได้มีการแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบเมื่อวันที่ 28  กันยายน 2563 

เพื่อให้ด าเนินการตรวจรับพัสดุในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นัน้ 

        เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุเพื่อทราบและด าเนนิการตรวจรับตามระเบียบกฎหมายตอ่ไป 
 

ท่ีประชุมฯ  รับทราบ  

 

วำระท่ี 2  เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุม 

                 ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 

 

วำระท่ี 3  ควำมก้ำวหน้ำกำรก่อสร้ำงฯ    

ตามสัญญาจ้างระหว่างวันที่  19  สิงหาคม  2563  ถึง 17 ตุลาคม  2563 ช่างผู้

ควบคุมงาน โดยนายมนตรี  วงศ์สารภี ได้แจ้งความก้าวหน้าในการด าเนินงานของผู้รับจ้าง 

ดังนี ้

นำยมนตรี   การด าเนนิงานในสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2563 ผู้รับจ้างไม่

เขา้ด าเนินงาน 

    การด าเนนิงานในสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 -30 สิงหาคม 2563 ผู้รับจ้างไม่

เขา้ด าเนินงาน โดยในวันที่ 31  สงิหาคม  2563 ผู้รับจ้างด าเนินการปรับถางพื้นที่ก่อสร้าง

โดยใช้รถแทรคเตอร์ และน าทรายรองพืน้เข้ามากองในพื้นที่กอ่สร้าง จ านวน 2 ล า และใช้รถ

แทรคเตอร์ปรับเกลี่ยและใช้คนงานปรับทราย  , วันที่ 1  กันยายน  2563  ผู้รับจ้างตั้งไม้

แบบ เทคอนกรีตโดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จ านวน 31.5 ลบ.ม. วางเหล็กเสริมรอยต่อ RB 

15 ความยาว 10.50 ม. จ านวน 6 ท่อน /รอยต่อ  และวางเหล็กกันร้าว wire mesh ตลอด

แนวก่อสร้าง และในวันทดังกล่าว มีการเก็บตัวอย่างลูกปูนส าหรับท าการทดสอบจ านวน 3 

ลูก เพื่อส่งทดสอบก าลังอัดประลัย 

    การด าเนินงานในสัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 8  กันยายน  2563 ผู้รับจ้างไม่

เขา้ด าเนินงาน 

    การด าเนนิงานในสัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 – 15  กันยายน 2563 ผู้รับจ้างไม่

เขา้ด าเนินงาน 

    การด าเนนิงานในสัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 16  - 22  กันยายน 2563 ผู้รับจ้าง

ไม่เข้าด าเนนิงาน 

    การด าเนินงานในสัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 23-27 นั้น ในวันที่  23  กันยายน 

2563  ผู้รับจ้าง ได้หยอดรอยต่อด้วยยางมะตอยและทรายละเอียด ถมดินไหล่ทาง โดย

รถบรรทุกเทท้าย จ านวน 2 เที่ยว ปรับเกลี่ยโดยใช้แรงงานคน พร้อมปักป้ายโครงการ  และ



ในวันที่ 28  กันยาน 2563  ได้มีการส่งมอบงานพร้อมรายงานผลการทดสอบวัสดุจาก

วิทยาลัยเทคนคิล าพูน 

     

ท่ีประชุม   ทราบ พร้อมตรวจสอบผลการทดสอบวัสดุ ว่าเป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน

สัญญาหรือไม่ 
 

วำระท่ี 4  เร่ืองพิจำรณำ 

ประธำน   ในส่วนของการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  

ซอย 23 ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณกว้าง 3 เมตร ยาว 

70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย

ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 8.40 ลูกบาศก์เมตร ผู้รับจ้างได้

ด าเนนิการเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ซึ่งทางคณะกรรมการได้ด าเนินการตรวจรับพัสดุตาม

โครงการดังกล่าวไปแล้วเมื่อชว่งเช้าที่ผ่านมา จึงเห็นแจ้งผลการตรวจรับพร้อมเอกสารต่างๆ 

เพื่อด าเนนิการตามระเบียบตอ่ไป คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเห็นเป็นอย่างไร  

 

คณะกรรมกำร   เห็นควรด าเนนิการเบิกจา่ยเงินค่าจ้างตามโครงการดังกล่าวให้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ณัฏฐกิตต ์การพาณิชย์ ตอ่ ไป 

 

วำระท่ี 5  เร่ืองอื่นๆ 

         ไม่มี 

 

เลกิประชุมเวลา   16.05 น.   
 

                                                                                                                                                                            

            นติยา  ธรรมพิงค์                                                             พิพัฒน์  แสงรุ่งเรือง                                                                                     
 

      นางสาวนติยา  ธรรมพิงค์                                                     นายพิพัฒน์  แสงรุ่งเรือง 

        (ผู้บันทึกการประชุม)                                                           (ประธานกรรมการฯ)   

 

 

 

 

 

 

 

 



ลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้ำนต้นแหนน้อย  หมู่ที่ 7 ซอย 23 

(สัญญำ  18/2563  ลงวันที่ 18  สิงหำคม 2563) 

(ระยะเวลำตำมสัญญำ 19/8/263 – 10/10/2563) 

ครั้งที่ 1 วันที่  1  ตุลำคม  2563 

  เวลำ 14.30  ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

 

 


