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โครงการยกระดับศักยภาพของสถานีวิจัยทางการเกษตร

สูการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของผูประกอบการเกษตรในโซอุปทาน

และโซคุณคา แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  

หรือ งบประมาณบูรณาการ 4.0 ประจําป 2561

ซ่ึงครอบคลุมงานดานกอสราง/งานครภุัณฑ อื่นๆ ของศูนย และสถานีวิจัยฯ  ที่เก่ียวของ



Job Description

  1)บันทึกการประชุม

  2)จัดทํารายงานการประชุม

  3)เชิญประชุม

  4)รวบรวมเอกสารประชุม

  5)ดําเนินการตามข้ันตอนพัสดุ

  6)ประสานงานทั่วไป

   ภาระงาน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

(เลขานุการคณะกรรมการตรวจการจาง)

ผังงานของสวนท่ีเก่ียวของ

เลขานุการกรรมการตรวจรับพัสดุ

  1) ประธานฯ/กรรมการ

  2) ผูควบคุมงาน

  3) ผูรับจาง

  4) ผูออกแบบ/กรรมการ

  5) ผอ./เจาของพ้ืนท่ี

  6) งานพัสดุ

  7) อื่นๆท่ีเก่ียวของ



   ขอบเขตการปฏิบติังาน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ
(เลขานุการคณะกรรมการตรวจการจา้ง)

นายพัลลภ  วงศคํา

29 พฤศจิกายน 2560

(Job Implement)



1.ตรวจสอบสัญญาคูฉบบั

  ช่ือโครงการ

  เลขที่สัญญา

  ช่ือผูรับจาง

  วนัเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา

  วงเงนิกอสราง

  รายช่ือคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ

  คาปรบั

  งวดงาน

(Contract)



1.เลขท่ีสัญญา

2.ลงวันท่ี  

3.ผูรับจาง(คูสัญญา)

4.ช่ือโครงการ



5.เงินประกัน (คืน)

6.วงเงินกอสราง

7.งานงวดท่ี 1

เน้ืองาน/รายละเอียดของงาน



งานงวดสุดทาย

8.วันสิ้นสุดสญัญา



การรับประกนัผลงาน
(Guarantee/Non-Defective)



ผูควบคุมงาน
(Construction Supervisor/Consultant)



การสงวนสิทธ์ิขยายเวลาการกอสราง



คาปรับ
(คิดเปนรายวัน)



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ผูควบคุมงาน





2.ตรวจสอบแบบกอสราง

  งานโยธา

  งานโครงสรางวิศวกรรม

  งานสถาปตยกรรม

  งานระบบสุขาภิบาล

  งานระบบไฟฟา-เครื่องกล

  งานอ่ืนที่เกี่ยวของ

BOQ.



แบบกอสราง (คูสญัญา)

คูสัญญาลงนาม
(Contract Official)



TOR.

ผูออกแบบ/รับรองแบบ
(Design Eng.)

สารบัญแบบ
(Index)

สถานที่กอสราง
(Location)



แบบแปลนงานโครงสราง/โยธา



แบบแปลนฐานราก/โยธา



งานพืน้และฐานราก (ดานโยธา)



แบบแปลนสุขภัณฑ/สุขาภิบาล



แบบแปลนไฟฟา



23

- งานระบบ ไฟฟา/สุขาภิบาล/เครื่องปรับอากาศ   - งานตกแตงภายใน



24

- งานระบบ ไฟฟา/สุขาภิบาล/เครื่องปรับอากาศ   - งานตกแตงภายใน (ผนัง-ฝา)





3.ตรวจสอบรายการประกอบแบบ

TOR (Term of Reference) 
กรอบ/ขอบขายงานการกอสราง

BOQ (Bill of Quantity) 
ตารางแสดงรายการราคา

แบบขยายจริง (Shop Drawing)



TOR.
LOCATION

TOR.

DESIGN Eng.



TOR.

สถานที่กอสราง
(Location)

ผูออกแบบ/รับรองแบบ
(Design Eng.)

สารบัญแบบ
(Index)



TOR.
(Term of reference)



BOQ.

BOQ (Bill of Quanity) 
ตารางแสดงรายการราคา



แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา
(BOQ. : Bill of Quanity)

หมวดงาน

ช่ือโครงการฯ



แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา
(BOQ. : Bill of Quantity)

สรุปราคาของหมวดงาน



แบบขยายการกอสราง 
Shop Drawing.+ BOQ

** การแกไขงานกอสรางท่ีนอกเหนือในรายการออกแบบ

** แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลือ่น
** งานพิเศษและการแกไข 



** การแกไขงานกอสรางที่นอกเหนือในรายการออกแบบ 

แบบขยายการกอสราง Shop Drawing.+ BOQ

วิศวกกรโครงการฯ





4.ประชุม(ยอย)

  ประธาน

  ผูควบคุมงาน

  ผูรับจาง

  เลขาฯ

Sub.

 ข้ันตอนและเตรียมเอกสาร
1 ใบขอเขาพื้นท่ีดําเนินการกอสราง

2 ใบแผนงานการกอสราง ท้ังกรอบของระยะเวลาสัญญา (S-Curve)

3 ใบแจงผัง-กําลังพล -คนงาน ท่ีใชในโครงการนี้ฯ (Organization Chart)

4 หนังสือ/หลักฐาน ใบประกอบวิชาชีพฯ โยธา/ไฟฟา อื่นๆ

5 หนังสือ/หลักฐาน คนงานท่ีทํางานในโครงการฯ

6 ใบมอบอํานาจ/แตงตัง้ตัวแทนของผูรับจาง (ถามี) จากผูมีอํานาจของผูรับจางฯ 

7 หนังสือขอใชสาธาระณูปโภค (ถามี)

8 หนังสือขอใชวัสดุ/Shop Drawing

9              อื่นๆ



ใบขอเขาพ้ืนท่ีดําเนินการกอสราง



ใบแจงผังกําลังคน



ใบแจงผังกําลังคน



ใบแจงผังโครงสรางกําลังคน (Organization)



ใบแจงแผนงานของโครงการกอสรางฯ (S-Curve)





5.การขออนุมัตวิัสดุ/ตรวจสอบ

  ผูควบคุมงาน

  เลขาฯ  

  กรรมการผูออกแบบ

  ประธาน
เอกสาร....

ใบขอ

แค็ตตาล็อก

ใบผลทดสอบ

SHOP Drawing

BOQ.

อื่นๆ



ใบขอใชวัสด(ุแบบฟอรม /Format)



ใบขอใชวัสด ุ
(แบบฟอรมของผูรับจาง/Contractor)



ใบขอใชวัสดุ



ใบขอใชวัสดุ

เอกสารประกอบ
คูมือ/รายละเอียดผลคุณภาพสินคา/ใบอนุญาต มอก.



ใบขอใชวัสดุ

เอกสารประกอบ
คูมือ/รายละเอียดผลคุณภาพสินคา/ใบประกอบวิชาชีพ วศ.



เอกสารประกอบ

Pureshour

ใบแค็ตตาล็อค (Catalock)

คูมือ/รายละเอียดคุณภาพสินคา
แบบกอสราง



ใบรายงานผลวัสดุ/ขออนุมัติ





          

เร่ือง ขออนมุตัิวสัดุอุปกรณ์     เลขท่ี   

   

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ผา่นผู้ควบคุมงาน   วนัท่ี   

  

หมวดงาน Stucture Architect อ่ืนๆ ..............................

 เอกสาร มอก.  

สิง่ท่ีสง่มาด้วย เอกสาร มอก. Shop Drawing อ่ืนๆ .............................

  

 บริษัท .................................................. (ผู้ รับจ้าง) ใคร่ขอสง่อนมุตัิ สญัญาท่ี ................................  

          

          

          

  

เพ่ือขออนมุตัิ  เพ่ือทราบ เพ่ือขอความคิดเห็น อ่ืน ๆ …………………………

  

 สําหรับโครงการ................  

ณ ..................................... คณะเกษตร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    

  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพจิารณา  

  

 ลงช่ือ.....................................................  

 ( ...............................................)  

 ตําหนง่ ........................................  

(ผู้ควบคุมงาน)         

          

          

          

          

          

          

          

  

 ลงช่ือ...............................................

 วนัท่ี .............................  

  

กรรมการตรวจการจ้างฯ/ผู้ออกแบบ   ประธานกรรมการตรวจการจ้างฯ   

   

          

          

          

          

          

ลงช่ือ
.................................................................. วนัท่ี .............................

ลงช่ือ
.................................................................. วนัท่ี ........................

          

บริษัท .......................................................................

โครงการ......................

ณ .......................................................................... คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  



  นายพลัลภ  วงศค์าํ  (086-787-9450)

  ขอบคุณ...       

  29/11/2560                                     

  จบการนําเสนอ Part 1 
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