
โครงการยกระดับศักยภาพของสถานีวิจัยทางการเกษตร
สู่การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการเกษตรในโซ่อุปทาน

และโซ่คุณค่า แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
หรือ งบประมาณบูรณาการ 4.0 ประจ าปี 2561

ซึ่งครอบคลุมงานด้านก่อสร้าง/งานครุภัณฑ์ อื่นๆ ของศูนย์ และสถานีวิจัยฯ  ที่เกี่ยวข้อง

นายพัลลภ  วงศ์ค า
23 มกราคม 2561

เอกสารประกอบการบรรยาย มกราคม 2561



มกราคม 2561

1. ปริมาณงานเพิ่ม-ลด (ปรับแก้ไขแบบ)
2. การส่งมอบงานงวด (ปกติ/สุดท้าย)
3. การสงวนสิทธิขยายเวลา
4. หนังสือเร่งรัด (หนังสือเตือน)
5. ค่าปรับ (กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่วงเลยสัญญา)



มกราคม 2561

(ปริมาณงานเพิ่ม-ลด) 
การแก้ไขปรับเปลี่ยนแปลงแบบคู่สัญญา



ขั้นตอนการรับแจ้งเอกสารต่างๆ (ปริมาณงานเพิ่ม-ลด)

ผู้ควบคมุงาน

กรรมการเลขานกุาร

ประธาน กก.

กรรมการเลขานกุาร

ด าเนินการจัดประชุม

ผู้รับจ้าง

มกราคม 2561

ช่วงที่ 1
(เสนอที่ประชุม กก.)

เจ้าของพื้นที่

เอกสาร
1. ใบบันทึกปะหน้า/แบบ/BOQ (เจ้าของพื้นที่)
2. ใบบันทึกปะหน้า/แบบ/BOQ (ผู้รับจ้าง)
3. ใบบันทึกปะหน้า/แบบ/BOQ (ผู้ควบคุมงาน)



ประธาน กก.

กองคลงั มก.

คณะเกษตร
(งานพัสดุ)

กรรมการ
เลขานกุาร

มกราคม 2561

ช่วงที่ 2
หลังมติประชุม กก.

เอกสาร
1. ใบบันทึกปะหน้า/คณะกรรมการลงนาม
2. รายงานการประชุม
3. ใบบันทึกปะหน้า/แบบ/BOQ (ผู้ควบคุมงาน)
4. ใบบันทึกปะหน้า/แบบ/BOQ (เจ้าของพื้นที่)
5. ใบบันทึกปะหน้า/แบบ/BOQ (ผู้รับจ้าง)

ขั้นตอนการรับแจ้งเอกสารต่างๆ (ปริมาณงานเพิ่ม-ลด)



เอกสาร
มติที่ประชุม กก.



เอกสารต้นเรื่องจากหน่วยงาน



เอกสารประกอบ



เอกสาร BOQ. (ผู้รับจ้าง)

เอกสาร BOQ. (ผู้ควบคุมงาน)



มกราคม 2561

(การส่งมอบงาน)
-งวดงานปกติ
-งวดงานงวดสุดท้าย



ขั้นตอนการรับแจ้งเอกสารต่างๆ (การส่งงาน)

ผู้ควบคมุงาน

กรรมการเลขานกุาร

ประธาน กก.

กองคลงั มก.

กรรมการเลขานกุาร

คณะเกษตร
(งานพัสดุ)

กรรมการ
เลขานกุาร

ด าเนินการจัดประชุม

ผู้รับจ้าง

มกราคม 2561

ช่วงที่ 1
(ก่อนประชุม กก.)

เอกสาร
1.ใบส่งงาน (ผู้รับจ้าง)



ประธาน กก.

กองคลงั มก.

คณะเกษตร
(งานพัสดุ)

กรรมการ
เลขานกุาร

มกราคม 2561

ช่วงที่ 2
หลังมติประชุม กก.

เอกสาร
1. ใบบันทึกปะหน้า
2. ใบส่งงาน (ผู้รับจ้าง)
3. ใบตรวจรับงวดงาน/ลงนามกรรมการฯ
4. รายงานการประชุม
5. รายงานของผู้ควบคุมงาน
6.รายงานของผู้รับจ้าง
7.หนังสือคู่สัญญา
8.ใบโอนสิทธิ (ถ้ามี)
9.หนังสือค่าปรับ (ถ้ามี/งวดสุดท้าย)
10.แบบ AS-build + CD (งวดสุดท้าย)
11.คู่มือ/เอกสาร (Manual) (งวดสุดท้าย)

ขั้นตอนการรับแจ้งเอกสารต่างๆ (การส่งงาน)



รายงานผลการก่อสร้าง
ของผู้ควบคุมงาน



รายงานผลการก่อสร้าง
ของ ผู้รับจ้าง



รายงานผลการก่อสร้าง
ของ ผู้รับจ้าง
(งวดสุดท้าย)

แบบก่อสร้างที่สมบูรณ์
(As-build)

แบบก่อสร้างที่สมบูรณ์
(As-build) รูปแบบ CD



เอกสารรายงานผลการก่อสร้าง
ที่เกี่ยวข้องของ ผู้รับจ้าง

-คู่มือปฏิบัติงาน (Manual book)
- การวัดปริมาณมาตรฐานเครื่องมือ
(Calibration report)
- ผลการตรวจเครื่องลดความชื้น





มกราคม 2561

(การขอสงวนสิทธิขยายเวลา)



ขั้นตอนการรับแจ้งเอกสารต่างๆ (การขอสงวนสิทธิขยายเวลา)

ผู้ควบคมุงาน

กรรมการเลขานกุาร

ประธาน กก.

กรรมการเลขานกุาร

ด าเนินการจัดประชุม

ผู้รับจ้าง

มกราคม 2561

ช่วงที่ 1
(เสนอที่ประชุม กก.)

เอกสาร
1. ใบบันทึกปะหน้า (ผู้รับจ้าง)
2. หนังสือคู่สัญญา (ผู้รับจ้าง)
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ค าสั่ง/เหตุผล (ผู้รับจ้าง)



ประธาน กก.

กองคลงั มก.

คณะเกษตร
(งานพัสดุ)

กรรมการ
เลขานกุาร

มกราคม 2561

ช่วงที่ 2
หลังมติประชุม กก.

ขั้นตอนการรับแจ้งเอกสารต่างๆ (การขอสงวนสิทธิขยายเวลา)

เอกสาร
1. ใบบันทึกปะหน้า/คณะกรรมการลงนาม
2. รายงานการประชุม
3. ใบบันทึกปะหน้า (ผู้รับจ้าง)
4. หนังสือคู่สัญญา (ผู้รับจ้าง)
5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ค าสั่ง/เหตุผล (ผู้รับจ้าง)



เอกสารแจ้งร้องขอขยายระยะเวลาสัญญา
จาก ผู้รับจ้าง



เอกสารต้นเรื่องจากหนว่ยงาน



เอกสารมติที่ประชุม กก.



เอกสารขยายระยะเวลาสัญญา มก.



มกราคม 2561

(การขอสงวนสิทธิเร่งรัดการก่อสร้าง)
หนังสือเตือน



ขั้นตอนการรับแจ้งเอกสารต่างๆ (การขอสงวนสิทธิเร่งรัดการก่อสร้าง)

ผู้ควบคมุงาน

กรรมการเลขานกุาร

ประธาน กก.

กรรมการเลขานกุาร

ด าเนินการจัดประชุม

มกราคม 2561

ช่วงที่ 1
(เสนอที่ประชุม กก.)

เอกสาร
1. ใบบันทึกปะหน้า (ผู้ควบคุมงาน)
2. รายงานของผู้ควบคุมงาน
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง/Weekly – Monthly- Daily Report (ผู้ควบคุมงาน)
4. แผนงาน S-Curve



ประธาน กก.

กองคลงั มก.

คณะเกษตร
(งานพัสดุ)

กรรมการ
เลขานกุาร

มกราคม 2561

ช่วงที่ 2
หลังมติประชุม กก.

ขั้นตอนการรับแจ้งเอกสารต่างๆ (การขอสงวนสิทธิเร่งรัดการก่อสร้าง)

เอกสาร
1. ใบบันทึกปะหน้า (ผู้ควบคุมงาน)
2. รายงานของผู้ควบคุมงาน
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง/Weekly – Monthly- Daily Report (ผู้ควบคุมงาน)
4. รายงานการประชุม
5. ออกหนังสือเร่งรัดงานก่อสร้าง (หนังสือเตือน)
- โดยวาจา (นอกรอบ/ทางการ)    ครั้งที่ ..........
-โดยลายลักษณ์อักษร  ครั้งที่ ........
6.หนังสือคู่สัญญา

- โดยวาจา (นอกรอบ/ทางการ)
- โดยลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคมุงาน ผู้รับจ้าง















มกราคม 2561

(ค่าปรับ)
กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่วงเลยเวลาในสัญญา



ขั้นตอนการรับแจ้งเอกสารต่างๆ (ค่าปรับ)

ผู้ควบคมุงาน

กรรมการเลขานกุาร

ประธาน กก.

กรรมการเลขานกุาร

ด าเนินการจัดประชุม

มกราคม 2561

ช่วงที่ 1
(เสนอที่ประชุม กก.)

เอกสาร
1. ใบบันทึกปะหน้า (ผู้ควบคุมงาน)
2. รายงานของผู้ควบคุมงาน
3. เอกสาร/แบบฟอร์มค่าปรับ (เลขาฯ)
4. ค านวณค่าปรับ เป็นจ านวนเงิน (เลขาฯ)
5. หนังสือคู่สัญญา



ประธาน กก.

กองคลงั มก.

คณะเกษตร
(งานพัสดุ)

กรรมการ
เลขานกุาร

มกราคม 2561

ช่วงที่ 2
หลังมติประชุม กก.

ขั้นตอนการรับแจ้งเอกสารต่างๆ (การขอสงวนสิทธิเร่งรัดการก่อสร้าง)

กก./เลขาฯ ผู้รับจ้าง

เอกสาร
1. ใบบันทึกปะหน้า (ผู้ควบคุมงาน)
2. รายงานของผู้ควบคุมงาน
3. เอกสาร/แบบฟอร์มค่าปรับ (เลขาฯ)
4. ค านวณค่าปรับ เป็นจ านวนเงิน (เลขาฯ)

.... หักค่าปรับในงานงวดสุดท้าย ......
5. หนังสือคู่สัญญา
6. ค่าจ้างผู้ควบคุมงาน (ผู้รับจ้าง)





นายพัลลภ  วงศ์ค า  (086-787-9450)
ขอบคุณ...       
23/01/2561

จบการน าเสนอ


