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ค าน า 

การปรับปรุงและตกแต่งอาคารสถานที่  :  กรณีศึกษาหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์  
ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้เขียนจัดท าขึ้นตามความต้องการของหัวหน้า
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  นางกาญจนา  สุคนธมณี  เป็นผลสืบเนื่องจากเมื่อแรกเร่ิม       
งานปรับปรุงฯ  ผู้เขียนรับค าส่ัง ต้องบันทึกการปฏิบัติงานรายวัน ทุกวันที่ท างานอย่างละเอียด 
เพื่อประโยชน์ สามารถใช้เป็นหลักฐาน และประวัติพัฒนาการการด าเนินงานเฉพาะด้านนี้       
อาจเป็นหนึ่งเดียวในต่อไป 

ผลการบันทึกดังกล่าว จึงเป็นบทหนึ่งของเนื้อหาภายในเล่ม ซึ่งจ าแนกเป็น 7 บท 
ได้แก่  บริบทความเป็นมา  ลักษณะอาคารก่อน-หลังการปรับปรุง  ขั้นตอนด าเนินการจัดจ้าง
และเบิกจ่าย  ขั้นตอนและวิธีการก ากับดูแลการปรับปรุงฯ  สรุปและข้อเสนอแนะ 

ขอกราบขอบพระคุณนางกาญจนา  สุคนธมณี  บรรณารักษ์เช่ียวชาญ  หัวหน้า
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์  ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ให้โอกาส
ผลักดัน แนะน าการเรียบเรียง การน าเสนอเนื้อหา และเติมเต็มตั้งแต่แรกเร่ิมจนส าเร็จ           
เป็นรูปเล่มอย่างดียิ่ง 
 
 
 

นางบญุตา  กิจหว่าง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
30  กันยายน  2554 
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ค านิยม 

ผู้เขียน นางบุญตา  กิจหว่าง  มีภาระงานหลักคือ การบริหารจัดการงานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร 2 หลัง  ได้แก่ อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  และอาคารหม่อมหลวง
ป่ิน มาลากุล รวม 8 ช้ัน  พื้นที่ภายในทั้ง ส้ิน 10,715 ตารางเมตร พื้นที่ภายนอกโดย                
รวมประมาณ 5,240 ตารางเมตร  กอปรกับเป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา สามารถปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการได้ทันทีโดยไม่เกี่ยง เวลาและสถานที่ เป็นผู้ที่อุทิศเวลาให้แก่งานราชการได้
ตลอดเวลาเป็นอย่างดี และเมื่อมอบหมายภาระงานพิเศษ เป็นตัวแทนควบคุม ดูแลการปรับปรุง
ตกแต่งอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ โดยที่ก าหนดให้บันทึกการปฏิ บัติงาน               
อย่างละเอียด เพื่องานราชการและตนเองในอนาคตนั้น ก็สามารถท าได้ดังที่ข้าพเจ้าต้องการ       
ทุกประการ   

ผลงานทางวิชาการเล่มนี้ จึงเป็นผลงานที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจยิ่ง เป็นผลงานจากการ
จัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน สามารถเก็บ
เป็นหลักฐานส าหรับศึกษา ประยุกต์ใช้ และพัฒนางานลักษณะเดียวกันได้ต่อๆ ไป ข้าพเจ้าจึง
ขอแสดงความยินดีและช่ืนชมมา ณ ที่นี้  
 
 
 
 

นางกาญจนา  สุคนธมณี 
บรรณารักษ์เช่ียวชาญ 

หัวหน้าหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ 
30  กันยายน   2554 
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6 

        การรับใบเสนอราคาขอรับจ้างจากผู้รับจ้างงานปรับปรุงและตกแต่ง
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  7   บทสรุปและข้อเสนอแนะ 64 

 
 



บทที่ 1 

บทน า 

บริบท 
 เนื่องจากอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เปิดให้บริการต้ังแต่ปี พ.ศ.2533 เป็นต้น
มา พบว่า วัสดุ ส่ิงก่อสร้าง มีการเส่ือมสภาพ ช ารุด สึกหรอ เช่น กระเบื้องหลังคา อาคารหอสมุดฯ   
ซึ่งใช้งานมานาน แตกร้าว ช ารุด ท าให้มีน้ าฝนรั่วซึมลงมาจากฝ้าเพดาน ช้ัน 4 ลงมายังห้องอ่านและ
ห้องอื่นๆ ต้ังแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ซึ่งผู้เขียนในภาระหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ก็ได้
ด าเนินการประสานงานแจ้งซ่อมไปยังกองบริการอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ พระราชวังสนาม
จันทร์  เพื่อให้ช่างมาตรวจสอบ และจัดซ่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต่อมาในป ีพ.ศ. 2549 หอสมุดฯ ได้รับงบประมาณซ่อมบ ารุงอาคารหอสมุดฯ หมายรวมถึง
พื้นท่ีอาคารหอสมุดฯ ช้ันท่ี 1 ด้วย หอสมุดฯ จึงขออนุมัติปรับปรุงด้วยเงินรายได้ ตกแต่งภายในช้ัน 1 
ไปพร้อมๆ กันด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์ออกแบบจาก  อาจารย์สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล  อาจารย์
ประจ าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 



2 
 

เมื่ออาจารย์ สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล ได้ออกแบบเสร็จเรียบเร้อยแล้ว หอสมุดฯ  โดยผู้เขียน 
ได้ด าเนินการจ้างปรับปรุงและตกแต่ง  ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

 
1.  การขออนุมัติจัดจ้างและแต่งต้ังคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
2.  การจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และตรวจการจ้าง 
3.  การรับใบเสนอราคาขอรับจ้างจากผู้รับจ้างงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน 
4.  การรายงานผลการจ้างตกแต่งภายในหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ 
5.  การท าสัญญาจ้างโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร  
6.  การส่งมอบงานและตรวจการจ้างงานตกแต่งภายใน 
7.  การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างงานตกแต่งภายใน 
 
ในการจ้างปรับปรุงและตกแต่ง ช้ัน 1 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  หอสมุดฯ 

ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้สะสมปี 2538-3549  ของส านักหอสมุดกลาง (ตัวอย่างบันทึก             
ขออนุมัติ) 
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                                                     บันทึกข้อความ                      
ส่วนราชการ  หอสมุด  พระราชวังสนามจันทร์   ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร   โทร.0 3425 5092 
ที่         ศธ 0520.209 (นฐ) / 004016                    วันที่                  4   ธันวาคม  2549 
เรื่อง    ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมปี 2538 – 2549 ของส านักหอสมุดกลาง เพ่ือเป็นค่าตกแต่งชั้น 1 อาคาร 
         หอสมุด  พระราชวังสนามจันทร์   

 
เรียน  รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร ์

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินการปรับปรุงอาคารหอสมุด  พระราชวังสนามจันทร์   ไปแล้วใน
ปีงบประมาณ 2549 น้ัน เน่ืองจากบริเวณชั้น 1 ของอาคารหอสมุดฯ ยังไม่ได้ด าเนินการตกแต่งภายในจึงไม่สามารถ 
เข้าใช้งานได้หอสมุดฯ   จึงได้ด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ   เป็นเงิน   3,100,000.-  บาท  (สามล้านหน่ึงแสนบาทถ้วน) 
จึงประสงค์ขอใช้เงินรายได้สะสม ปี 2538 – 2549 ของส านักหอสมุดกลาง  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว   โดยโอนมา
ไว้ในงานบริหารทั่วไป หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณย่ิง 

 

                                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์  ฉิมพาลี) 
                                                                        ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
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 ต่อมาหอสมุดฯ ได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเขียนแบบตกแต่งและเข้าร่วมเป็น
กรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติ) 

 
 

                                                     บันทึกข้อความ                      
ส่วนราชการ   หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร.0 3425 5092 
ที่      ศธ 0520.209 (นฐ) / 003516                   วันที ่               20    ตุลาคม    2549 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเขียนแบบตกแต่งและเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  
 
เรียน  คณบดีคณะมัณฑนศิลป ์

ด้วยส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
หน่วยงานของท่านเพ่ือท าหน้าที่ออกแบบ (เขียนแบบ) ตกแต่งภายใน  สภาพภูมิทัศภายนอกอาคารหอสมุด 
พระราชวังสนามจันทร์ รวมทั้งร่วมเป็นกรรมการจัดจ้างกรรมการตรวจการจ้างโดยวิธีพิเศษ ดังต่อไปน้ี 

1.  อาจารย์สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล  อาจารย์ภาควิชาตกแต่งภายใน ท าหน้าที่ออกแบบ (เขียนแบบ) 
ตกแต่งภายใน สภาพภูมิทัศน์ภายนอกอาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ รวมทั้งร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง
โดยวิธีพิเศษ 

2.  อาจารย์วัฒนพันธ์ุ  ครุฑะเสน  อาจารย์ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการจัดจ้าง
โดยวิธีพิเศษ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะเป็นพระคุณย่ิง 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์  ฉิมพาลี) 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
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การขออนุมัติจัดจ้างและแต่งต้ังกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 

ผู้เขียนจัดท าเอกสารขออนุมัติจ้างปรับปรุงและตกแต่งโดยวิธีพิเศษ เน้นการปรับปรุงฯ 
เฉพาะช้ัน 1 (ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติฯ) 
 
 
 

                                                     บันทึกข้อความ                      
ส่วนราชการ   หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร.0 3425 5092 
ท่ี     ศธ 0520.209 (นฐ) / 003511                   วันท่ี                    20     ตุลาคม    2554 
เร่ือง   ขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเพื่อตกแต่งชั้น 1 อาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร ์  
 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้ด าเนินการปรับปรุงอาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ไปแล้วน้ัน 
เน่ืองจากบริเวณชั้น 1 ของอาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ยังไม่ได้ด าเนินการตกแต่งภายในจึงไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 
หอสมุด จึงประสงค์ขอจ้างตกแต่งภายในเพิ่มเติม วงเงินจ้างจ้างเกินกว่า 2,000,000 บาท ตามระเบียบฯ จะต้องด าเนินการ
จ้างตกแต่งโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่เป็นงานที่จะต้องใช้ช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความ
ช านาญเป็นพิเศษ และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบด าเ นินการเพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็วในการบริการผู้ใช้ห้องสมุด จึงขอ
ด าเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 ข้อ 24 (1) และ (3) และ
ขอเสนอคณะกรรมการดังน้ี 

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
  1. รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง   ประธานกรรมการ 
  2. อาจารย์วัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน    กรรมการ 
  3. นางสมปอง  มิสสิตะ    กรรมการ 
  4. นายธงชัย  ฉัตรวงพันธ ์   กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  1. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง   ประธานกรรมการ 
  2. อาจารย์ สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล   กรรมการ 
  3. นางกาญจนา  สคุนธมณี    กรรมการ 
  4. นางสุมณทิพย์  ลิขิตเจริญ    กรรมการ 
  5. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กล่อมใจขาว   กรรมการ 
  6. นางสุกัญญา  โภคา    กรรมการ 
  7. นางบุญตา  เฉลิมวรรณ    กรรมการและเลขานุการ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจ้างตกแต่งโดยวิธีพิเศษและการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ โดยเบิก 
จ่ายจากเงินรายได้สะสม ส่วนของส านักหอสมุดกลาง และลงนามในค าสั่งทีแ่นบมาพร้อมน้ีด้วย จะเป็นพระคุณย่ิง 

(นางกาญจนา  สุคนธมณี) 
บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 9 

หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร ์
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การจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนนิการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและตรวจการจ้าง  

1.  ส านักหอสมุดกลาง โดยผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง อนุมัติจัดจ้างฯหมายรวมถึง
เห็นชอบให้มีค าส่ังแต่งต้ังกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 

                                                          

 

  
         ค าสั่งส านักหอสมุดกลาง 

        ที่   25 / 2549 
                เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 

----------------------------------- 
เพ่ือให้การด าเนินงานตกแต่งภายในอาคารหอสมุด  พระราชวังสนามจันทร์  ส านักหอสมุกลาง  ซึ่งมี

วงเงินจ้างเกินกว่า 2,000,000.- บาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 ข้อ 24 (1) และ (3) ส านักหอสมุกลาง จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังน้ี 

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
1.  รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง   ประธานกรรมการ 
2.  อาจารย์วัฒนพันธ์ุ  ครุฑะเสน    กรรมการ 
3.  นางสมปอง  มิสสิตะ     กรรมการ 
4.  นายธงชัย  ฉัตรวงพันธ์    กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
1.  ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง    ประธานกรรมการ 
2.  อาจารย์ สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล    กรรมการ 
3.  นางกาญจนา  สุคนธมณี    กรรมการ 
4.  นางสุมณทิพย์  ลิขิตเจริญ    กรรมการ 
5.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  กล่อมใจขาว   กรรมการ 
6.  นางสุกัญญา  โภคา     กรรมการ 
7.  นางบุญตา  เฉลิมวรรณ    กรรมการและเลขานุการ 

สั่ง   ณ   วันที่      20   ตุลาคม  พ.ศ. 2549 
 
                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์  ฉิมพาลี) 
                                                                          ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
หมายเหตุ   คณะกรรมการแต่ละชุดจะต้องมิใช่บคุคลคนเดียวกัน ยกเว้น ผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร 

2. เมื่อจัดพิมพ์ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เสนอผู้อ านวยการส านัก
หอสมุดกลาง  ลงนามแล้ว จัดเวียนค าส่ังแก่กรรมการตามรายช่ือข้างต้น 
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การรับใบเสนอราคาขอรับจ้างจากผู้รับจ้าง งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน 
เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องในใบเสนอราคา  
 

 

บริษัท อาคเนย์การช่าง จ ากัด 
(Head Office) เลขที่ 1271-3 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก แขวงสุริยวงศ์ กรุงเทพฯ 10500 

(Workshop) เลขที่ 5 ซอยโชคชัยจงจ าเริญ ถนนพระรามที่ 3 เขตยานนาวา แขวงบางโพงพาง กรุงเทพฯ 10120 
TEL 0 2234-9696  0 2235-2799  0 2237-8597 FAX 0 2237-8598 

 
INTERIOR  CONSTRUCTION  QUOTATION  FOR SILPAKRON UNIVESITY LIBRARY 

SANAMCHAN   CAMPUS 
No DESCRIPTION AMOUNT 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

SITE WORKS 
CEILING WORK 
WALL DECORATION WORKS 
LOOSE  FURNITURE  AND BLILT-IN  WORKS 
DOORS  AND WINDOWS  
LIGHTING  W-SWITCH AND RECEPTACLE  WORKS 

65,000 
12,500 

589,000 
1,834,000 

60,000 
109,950 

 TOTAL 2,670,450 
 OVERHEAD & PROFIT 250,000 
 VAT  7% 186,932 
 COST  TOTAL 3,107,382.00 
 DISCOUNT 7,382.00 
 GRAND  TOTAL 3,100,000.00 

 
REMARK : 
MAJORITY OF LIGHT FIXTURES AND ELECTRICAL WORK 
PLUMING WORK 
WALL PAPER 
MAJORITY OF CELING WORK 
FLOOR WORK  
STONE AND STEEL WORKS : ACCEPTED COVERAGE ON BUILT-IN DRAWING  
ARCHITECTURE CONSTRUCTION WORK 
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การรายงานผลการจ้างตกแต่งภายในหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ 

  เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี ด าเนินการจัดท าบันทึกเพื่อรายงานผลการจ้างตกแต่ง
ภายในอาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ต่อผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และส่ังด าเนินการจ้าง    

 
 
 
 

                                                     บันทึกข้อความ                      
ส่วนราชการ   หอสมุด  ระราชวังสนามจันทร์  ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร.0  3425  5092 
ที่  ศธ 0520.209 (นฐ) / 004114                          วันที่                7      ธันวาคม     2549 
เรื่อง     รายงานผลการจ้างตกแต่งภายในอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์   
 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

ตามค าสั่ง    ส านักหอสมุดกลาง    มหาวิทยาลัยศิลปากร   พระราชวังสนามจันทร์ ที่ 25/2549 ลง
วันที่  20  ตุลาคม 2549 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจ้างตกแต่งภายในอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 24 (1) และ(3) พร้อมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ น้ัน ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างเพ่ือให้ยื่นซองเสนอราคา มีผู้เสนอราคา 2 ราย ดังน้ี 

1.  บริษัท อาคเนย์การช่าง จ ากัด   เสนอราคา   3,100,000.-บาท 
2.  บริษัท พี.เอส.วี.การช่าง จ ากัด   เสนอราคา   4,010,360.-บาท 
คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้ตรวจสอบรายละเอียดเป็นราคาสุทธิที่ได้ต่อรองราคาแล้ว   

ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน จึงมีมติให้รับใบเสนอราคาไว้พิจารณา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและสั่งด าเนินการจ้าง บริษัท อาคเนย์การช่าง จ ากัด     

ท าการตกแต่งภายในอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  วงเงิน 3,100,000.-บาท (สามล้านหน่ึงแสนบาทถ้วน) 
โดยจ่ายจากเงินรายได้สะสม ส่วนของส านักหอสมุดกลาง 
                                                         ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ 
                                                                (อาจารย์ประเทือง  วิรุฬห์เพชร) 
 
                                                          ลงชื่อ.................................................กรรมการ 
                                                                 (อาจารย์วัฒนพันธ์ุ  ครุฑะเสน) 
 
                                                           ลงชื่อ………………………………………….กรรมการ 
                                                                     (นางสมปอง    มิสสิตะ) 
                       
                                                            ลงชื่อ................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                                                    (นายธงชัย     ฉัตรวงศ์พันธ์) 
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การท าสัญญาจ้างโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร    

ผู ้ว ่าจ ้างตกลงจ้างและร ับจ้างท างานโดยให้ผู ้ร ับจ้างมาท าสัญญาตามสัญญากับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามสัญญาเลขท่ี 8/2550 เมื่อวันท่ี 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549 ระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ ทาสุคนธ์  รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ผู้รับ
มอบอ านาจ กับบริษัทอาคเนย์การช่าง จ ากัด   เมื่อผู้รับจ้างได้ท าสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้าง
ต้องเริ่มท างานท่ีรับจ้างภายในวันท่ี  19  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549  และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันท่ี  16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550  
 
 
   
   
  

  
 
 
  

 
 

                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 2 

ลักษณะภาพหอสมุดฯ ก่อนการปรับปรุงและตกแต่งอาคารสถานที่ 
 

 

ภาพที่ 1  ประตูด้านข้างอาคารหอสมุดฯ  ทางเข้าห้องประชุม / ห้องเอนกประสงค์ 

 

ภาพที่ 2  ประตูทางเข้า-ออก อาคารหอสมุดฯ ซึ่งอยู่ตรงข้ามเคาน์เตอร์บริการยืม - คืน 
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ภาพที่ 3  เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน  ช้ันล่าง อาคารหอสมุดฯ 
 

ภาพที่ 4  ห้องโถงช้ันล่าง อาคารหอสมุดฯ 
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ภาพที่ 5 ห้องหนังสืออ้างอิง ช้ันล่าง อาคารหอสมุดฯ 
 

ภาพที่ 6  ห้องหนังสืออ้างอิง ช้ันล่าง อาคารหอสมุดฯ 
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ภาพที่ 7  ภายในห้องประชุม / ห้องเอนกประสงค์ ช้ันล่าง อาคารหอสมุดฯ ต่อมา ปรับปรุงเป็นส่วน
 ท างานงานธุรการและรับรองผู้มาใช้บริการก่อนเข้าใช้หอสมุดฯ  

 
 

ภาพที่ 8 ห้องประชุม / ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารหอสมุดฯ ช้ันล่าง ขณะปรับปรุง ต่อมา 
รับเป็นส่วนรับรองผู้มาใช้บริการก่อนเข้าใช้หอสมุดฯ   
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ภาพที่ 9 ห้องบริการโสตทัศนูปกรณ์ ช้ันล่าง อาคารหอสมุดฯ ก่อนปรับเป็นส่วนท างานบริการ 

ยืม-คืน 

 
 

ภาพที่ 10  ภายในห้องบริการทัศนูปกรณ์  ช้ันล่าง  อาคารหอสมุดฯ ต่อมาปรับเป็นส่วนท างาน
 บริการยืม - คืน 

 
 



บทที่ 3 

บันทึกการท างานด้านการติดต่อประสานงานกับช่าง/ผู้รับจ้าง 
 

การปรับปรุงท้ังหลังคาและการปรับปรุงตกแต่งภายในช้ัน 1 อาคารหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ ผู้เขียนในฐานะงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ซึ่งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบดูแลอาคาร
สถานท่ี ต้องประสานงานกับช่างท่ีเข้ามาปฏิบัติงาน อ านวยความสะดวกในการท างานของช่าง  ซึ่งใน
แต่ละวันต้องติดตาม ดูแล การเข้ามาท างานของช่างและดูแลความเรียบร้อยของสถานท่ี                      
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

งานปรับปรุงอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ช้ัน 1 -4 
  

วัน เดือน ป ี รายงานการท างาน หมายเหตุ 

 

28  มี.ค. 49 

เดือนมีนาคม 2549 
 

ช่างไฟฟ้าของบริษัทฯ ผู้รับจ้างฯ เริ่มเข้ามาปฏิบัติงาน เวลา 8.30 น. 
จ านวน 11 คน (ช่วงเช้ามาปฏิบัติงาน 5 คน ช่วงบ่ายมาปฏิบัติงานเพิ่ม
อีก 6 คน)  เริ่มด าเนินดังนี้ 
- ถอดรื้อโคมไฟ  จ านวน 30 โคม ได้ขนย้ายไปไว้ห้องเครื่องปรับอากาศ 
  AHU ช้ัน 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
- ถอดหลอดไฟฟ้าท่ีมีสภาพใช้งานได้เพื่อเก็บส ารองไว้ใช้ท่ีอาคาร 
  หอสมุดฯ  
- เดินท่อสายไฟใหม่ท่ีฝ้าเพดานห้องโถงช้ัน 1 
- มีช่างไฟฟ้างานอาคารสถานท่ีฯ (กองงานวิทยาเขต) มาประสานงาน 
  กับช่างของบริษัทฯ จ านวน 3 คน (นายนิรันดร์  แสงพุ่ม ,นายชาคริต 
  สายอุดม  และนายกิตติศักดิ์  เสมอสุข) 
- ช่างไฟฟ้าของบริษัทฯ ขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ช่วงเวลา 
  16.30 – 18.30 น. ดังนั้น หอสมุดฯ จึงจัดหาผู้อยู่ดูแลช่างนอกเวลา 
  ราชการ 1 คน   เพื่ออ านวยความสะดวก    เพื่อดูแลเรื่องไฟฟ้า  
  ปิดประตูอาคารหอสมุดฯ   ผู้เขียนฯ รับอาสาดูแลเอง  โดยบริษัทฯ 
  ยินดีเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ท่ีมาอ านวยความสะดวกนอกเวลา 
  ราชการ  
- ผู้เขียนอ านวยความสะดวกการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือของ 
  ช่าง มาจัดเก็บไว้ในอาคารฯ  
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 - ผู้เขียนประสานงานกับช่างของบริษัทฯ ให้น าวัสดุท่ีได้ท าการรื้อถอน 
  ออกแล้ว น าไปเก็บส าหรับไว้ใช้ในงานอื่นต่อไป 
- ช่างของบริษัทฯ อยุ่ปฏิบัติงานจนถึงเวลา 17.20 น. เนื่องจากบริเวณ 
  ท่ีปฏิบัติงานมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่สามารถท างานได้  อีกท้ังบริษัทฯ 
  ไม่ได้จัดเตรียมไฟส ารองมาใช้ 
- ผู้เขียนตรวจความเรียบร้อยและปิดประตูอาคารหอสมุด น ากุญแจ 
  ส่งศูนย์รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 

 

29 มี.ค.49 - บริษัทฯ ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงาน  

30 มี.ค.49 - ช่างไฟฟ้าของบริษัทฯ มาท างานเวลา 8.30น. 
- เดินท่อสายไฟฟ้าฝ้าเพดานช้ัน 1 (ต่อ) 
- มีช่างชุดก่อสร้างเข้ามาท างาน เวลา 8.30 น. เช่นกัน จ านวน 10 คน 
  และได้แจ้งว่าจะเข้ามาด าเนินการสกัดพื้นช้ัน 1 ต้ังแต่วันนี้  ช่างแจ้ง 
  ว่าได้ประสานงานกับวิศวกรก่อสร้างแล้ว และสัญญาได้ท าการอนุมัติ 
  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  หอสมุดฯ โดยผู้เขียนยืนยันว่าให้รอเพราะต้อง 
  ประสานงานกับวิศวกร  (นายพุฒิชัย  แก้วมุณี) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงาน 
  ก่อสร้างและประสานงานกับงานพัสดุเพื่อขอดูสัญญาว่าเซ็นอนุมัติ 
  เรียบร้อยหรือยัง ซึ่งงานพัสดุได้ส่งโทรสารสัญญามาให้หอสมุดฯ  
  ปรากฏว่างานพื้นช้ัน 1  เป็นงานงวดท่ี 3 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2549 
  ผู้เขียนจึงขอให้ช่างท างานตามสัญญา   ช่างจึงยอมตกลงและขอไปดู 
  งานท่ีช้ัน 4 เพื่อขอดูหน้างานว่าจะท าส่วนท่ีชุดงานของตนเอง 
  รับผิดชอบ คือ จะอุดรอยร้าวของผนังอาคาร และรื้อฝาห้องท างาน 
  ของฝ่ายวิเคราะห์ฯ ก่อน และจะข้ามาท างานอีกครั้งในวันท่ี  31 
  มีนาคม 2549  ช่างได้กลับไปเวลา 9.55 น. 
- ผู้เขียนได้ประสานงานกับสถาปนิก ของมหาวิทยาลัย (นายชัยโรจน์ 
  เจนธ ารง) และสถาปนิกได้แนะน าว่าตามหลักการแล้วให้ยึดตาม 
  สัญญา โดยท าจากช้ันท่ี 1 ก่อน ขณะนี้ยังไม่เห็นบริษัทฯ น าเอกสาร 
  เกี่ยวกับการท าสัญญามาให้ดู ขอให้ช่างชุดก่อสร้างรอไปพลางๆก่อน 
- สถาปนิกแนะน าให้ติดต่อวิศวกร (นายพุฒิชัย  แก้วมุณี) เพื่อสอบถาม 
  รายละเอียดและให้ติดตามนายสมหมาย  ตันธุวปฐม ผู้ควบคุมงาน 
  ก่อสร้าง มาประสานงานกับช่างชุดก่อสร้างด้วย 
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 - หัวหน้าช่างก่อสร้าง (บริษัทฯ)  ดูรูปแบบแปลนช้ัน 4 เพื่อจะดูว่าจะ 
  ท างานส่วนใดบ้าง 
- สถาปนิกแจ้งว่า ณ วันนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งเอกสารที่จะปรับปรุง 
  หลังคามาให้ แต่งวดท่ี 1 จะต้องท าสัญญาแล้ว ในสัญญาเริ่ม  
  1 เมษายน 2549 

 

31 มี.ค.49 - ช่างไฟฟ้า  ช่างก่อสร้าง ของบริษัทฯ เข้ามาปฏิบัติงานเวลา 8.30- 
  17.00น.  โดยช่างไฟฟ้าได้เข้ามาเดินท่อสายไฟชั้นท่ี 1  ช่างก่อสร้าง 
  ได้ท าการทุบพื้นช้ัน 1  
- ช่างปูน ได้ขึ้นไปรื้อกระเบ้ืองยางห้องท างานฝ่ายวิเคราะห์ฯ  ขนซาก 
  วัสดุ (กระเบ้ืองยาง) และน าไปท้ิงนอกอาคารหอสมุดฯ ช้ัน 1  โดยน า 
  ซากวัสดุใส่ถุงปุ๋ย ขนลงมาช้ัน 1 ประมาณ 1 เท่ียว 
- ผู้เขียนแนะน าช่างปูนว่า ควรจะขนลงทางลิฟท์ส่งของได้  โดยให้ 
  ทะยอยขนลงทีละน้อยๆ ไม่เกินหนึ่งร้อยกิโลกรัม และแนะน าให้ 
  หัวหน้าช่างให้รู้จักวิธีการใช้ลิฟท์และขนลงทางลิฟท์  ซึ่งช่างได้ขนลง 
  ทางลิฟท์จนเสร็จเรียบร้อย 
- ช่างปูนได้ท าการรื้อกระเบ้ืองยางห้องโถงและห้องประชุม ช้ัน 1  
  ช่างไม้รื้อถอนเวทีห้องประชุม เกือบแล้วเสร็จ และผู้เขียนแจ้งให้ช่าง 
  ขนแผ่นกระดานเวทีน าไปเก็บไว้ในท่ีปลอดภัย บริเวณด้านข้างอาคาร 
  หอสมุดฯ ซึ่งมีหลังคาปกคลุม 
- ช่างของบริษัทฯ แจ้งว่าจะขอปฏิบัติงานจนถึงเวลา 17.00น.  
  ผู้เขียนได้ท าการตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยและปิดประตูด้านข้าง 
  และด้านหน้าของหอสมุดฯ และน ากุญแจมาคืนท่ีศูนย์รักษาความ 
  ปลอดภัย 

       จากการที่ได้สอบถามและพูดคุยกับหัวหน้าช่าง และได้ปรึกษา 
หัวหน้าหอสมุดฯ เรื่องท่ีช่างจะเข้ามาด าเนินการในช่วงแรกๆ โดยท่ี 
งานงวดท่ี 3 เป็นงาดต้องท าพื้นช้ัน 1 ก่อน แต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วง
ใกล้ปิดเทอม หอสมุดฯ ต้องการจะให้ช่างท างานช้ัน 1 ก่อน ซึ่งเป็นงาน
ท่ีต้องสะกัดพื้น มีเสียงดัง  ช่างแจ้งว่า จะมาท างานสะกัดพื้นให้เสร็จ
ก่อนภายในวันท่ี 6  เมษายน  2549 
- ช่างของบริษัทฯ แจ้งความประสงค์จะเข้ามาปฏิบัติงานในวันท่ี 1,2 
  เมษายน  2549 ซึ่งเป็นวันเสาร์และอาทิตย์ โดยจะเข้ามาปฏิบัติงาน 
  ต้ังแต่เวลา 8.30-17.00 น. ดังนั้นหอสมุดฯ โดยหัวหน้าหอสมุดฯ  
  จึงให้จัดหาเจ้าหน้าท่ีเพื่อมาควบคุมดูแลช่าง 2 วัน วันละ 1 คน    
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เดือนเมษายน  2549 
 
 

 

1 เม.ย.49 - มีช่างปูนของบริษัทฯ มาสกัดพื้นช้ัน 1 ต้ังแต่เวลา 8.30-16.30 น.  
2 เม.ย.49 

 
- มีช่างปูนมาสะกัดพื้นช้ัน 1 และขนเศษวัสดุต่าง ๆ ออกไปกองนอก 
  อาคาร ช่างปูนกลับเวลา 16.30 น. 

 

3 เม.ย.49 - ช่างไฟฟ้ามาเดินท่อสายไฟต่อ และอยู่ปฏิบัติงานจนถึงเวลา 16.25น. 
- มีช่างปูนมาสกัดพื้นช้ัน 1  ปฏิบัติงานช่วงเวลา 8.30-17.30น. 

 

4-5 เม.ย.49 - ไม่มีช่างเข้ามาปฏิบัติงาน  
6 เม.ย.49 

(วันหยุดราช 
การ) 

- มีช่างปูนมาปฏิบัติงาน และแจ้งว่าจะขอปฏิบัติงานต้ังแต่เวลา 8.30- 
   23.00 น. เพื่อสกัดพื้นบันไดช้ัน 1-4 ให้แล้วเสร็จ (ราวบันไดยังไม่รื้อออก) 
- หอสมุดฯ ก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีหอสมุดฯ มาควบคุมดูแลช่าง 2 คน 
  คือ ผู้เขียน (นางบุญตา  กิจหว่าง และนายพิชิต  ผลอุดม) ซึ่งได้ไป 
  เบิกกุญแจท่ีศูนย์รักษาความปลอดภัย อาคาร 50 ปี เวลา 7.12น. 
  เนื่องจากช่างแจ้งว่าจะเข้ามาปฏิบัติงานเวลา 7.30 น. ผลปรากฏว่า 
  ช่างปูนมาปฏิบัติงานเวลา 8.40 น. มีหัวหน้าช่าง 1 คน ช่างสกัดพื้น 
  2 คน โดยเริ่มสกัดพื้นต้ังแต่ช้ัน 1 ขึ้นไป ช่างแจ้งว่าท่ีได้ท าการ 
  สกัดต้ังแต่ช้ัน 1 ขึ้นไป เนื่องจากถ้าสกัดต้ังแต่ช้ัน 4 ลงมา จะท า 
  ให้เศษหินทับถมลงมาก่อนด้านล่าง ท าให้ปฏิบัติงานยากขึ้น ผู้เขียน 
  และนายพิชิตฯ ได้ไปช่วยขนย้ายวัสดุท่ีวางกองอยู่ใต้บันไดช้ัน 1 ไป 
  เกบ็ไว้ห้องหนงัสืออ้างอิงช้ัน 1 บางส่วนน าเก็บไว้ที่ห้องโถงช้ัน 1 
  ก่อน เพื่อจะได้น าไปเก็บไว้ที่อื่นต่อไป 

 

7-16 เม.ย.49 - ช่างไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นวันหยุดสงกรานต์  
17 เม.ย.49 - มีช่างฝ้าเข้ามาด าเนินการรื้อฝ้าหน้าห้องฝ่ายวิเคราะห์ฯ ช้ัน 4 

  และขนซากวัสดุลงมาช้ันล่าง และน าไปท้ิง 
- ช่างทาสีเข้ามาปฏิบัติงานเวลา 8.30 น. แต่ยังไม่มีวัสดุ(สี) ส าหรับทา 
  ซึ่งทราบว่าได้นัดสถาปนิกมหาวิทยาลัยฯ (นายชัยโรจน์  เจนธ ารง) 
  มาท าการเลือกสีก่อน 
- สถาปนิกได้เข้ามาท่ีหอสมุดฯ เพื่อเลือกสีทาภายในและภายนอกให้ 
  เป็นสีเดียวกัน  ส าหรับสีทาฝ้าท่ีเลือกไว้แล้ว ให้ทดลองทาสีท่ีผนังตึก 
  เพื่อให้ดูก่อน แล้วจึงจะท าการเลือกสีอีกครั้งว่าจะใช้สีท่ีเลือกไว้ 
  หรือไม่  
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  - ช่วงเวลา 10.00น. ช่างทาสีได้กลับออกไปก่อน แจ้งว่าจะเข้ามาทาสี 

  ช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. 
- ผู้เขียนได้สอบถามสถาปนิก มหาวิทยาลัยฯ เรื่องกระเบ้ืองบันได 
  ได้เลือกสีไว้หรือยัง ซึ่งสถาปนิกแจ้งว่าได้เลือกไว้แล้ว และสถาปนิก 
  ยังได้สอบถามผู้เขียนว่า ได้ถามนายสมหมาย ตันธุวปฐม ว่า ช่าง 
  กระเบ้ืองมาท างานแล้วหรือยัง  ซึ่งนายสมหมาย ตอบว่า ช่างขนของ 
  มาห้องสมุดฯ และปูกระเบ้ืองเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อสถาปนิกมาเห็น    
  งานท่ีหอสมุดฯ แล้ว พบว่าช่างยังไม่ได้ปูกระเบ้ือง  

 

18 เม.ย.49 - มีช่างมารื้อฝ้าห้องวิเคราะห์ ช้ัน 4  
19 เม.ย.49 - หอสมุดฯ ปิดท าการหนึ่งวัน เนื่องจากเป็นวันเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา (สว.)  
20 เม.ย.49 - ไม่มีช่างมาปฏิบัติงาน  
21 เม.ย.49 - ช่างฝ่า จ านวน 4 คน มารื้อโครงฝ้าห้องท างานฝ่ายวิเคราะห์ต่อ 

- ผู้เขียนติดต่อประสานงานกับหัวหน้าช่างปูนเพื่อสอบถามเรื่องวัสดุ 
  เลือกเสร็จหรือยัง หัวหน้าช่างปูนแจ้งว่าได้ประชุมเลือกสีกระเบ้ือง 
  พื้น สีผนัง ชนิดหลอดไฟ กระเบ้ืองหลังคา เสร็จแล้ว  เหลือแต่สี 
  กระเบ้ืองยางเท่านั้นยังไมไ่ด้ท าการเลือก     

 

22-.23 เม.ย.49 - ไม่มีช่างมาปฏิบัติงาน  
22-25 เม.ย.49 - ไม่มีช่างมาปฏิบัติงาน 

- ผู้เขียนได้ติดต่อโทรศัพท์สอบถามหัวหน้าช่างปูน เรื่อง ไม่เห็นมีช่าง 
  เข้ามาปฏิบัติงาน ซึ่งหัวหน้าช่างตอบว่าอยู่ระหว่างรอวัสดุ  

 

26-28 เม.ย.49 - ไม่มีช่างเข้ามาปฏิบัติงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างรอวัสดุเช่นกัน  
 

1-29 พ.ค.49 
เดือน พฤษภาคม 2549 

- ไม่มีช่างเข้ามาปฏิบัติงาน 
 

30 พ.ค.49 - มีช่างฝ้าเข้ามารื้อผนังห้องกระจก หน้าห้องวิทยานิพนธ์ จ านวน  
  4 คน  ผู้เขียนดูแลการรื้อถอนประสานงานกับช่างตลอดเวลา 

 

 
1-4 มิ.ย.49 

เดือน มิถุนายน 2549 
- ไม่มีช่างเข้ามาปฏิบัติงาน 

 

5 มิ.ย. 49 - ผู้เขียนได้สอบถามข้อมูลเรื่องการท างานของช่างต่างๆ จากหัวหน้า 
  ช่างปูน สรุปดังนี้   
  1. หัวหน้าช่างปูนแจ้งว่า วันนี้ (5 มิ.ย.49) จะมีช่างเข้ามารื้อ 
       กระเบ้ืองยางบริเวณห้องโถง ช้ัน 2 และช้ัน 3 ต้ังแต่เวลา 9.00- 
       16.30 น.  
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 2. หัวหน้าช่างปูนแจ้งว่า เจ้าของบริษัทฯ (นางกันกนิษฐ์) จะมาดู 
       งานด้วยตนเองในเรื่องสีกระเบ้ืองยาง และนายพีระพงษ์ (วิศวกร 
       ของบริษัทฯ) ก็จะเข้ามาวางแผนการท างานของช่างก่อน  
       เนื่องจากวัสดุไม่ครบ  แต่วิศวกรของบริษัทฯ ไม่ได้เข้ามาภายใน 
       หอสมุดฯ ดูแผนผังกับหัวหน้าช่างปูน และหัวหน้าหอสมุดฯ 
       เท่านั้น    

3. หัวหน้าช่างปูนแจ้งว่า บันไดก าหนดวันไม่ได้ว่าต้องเสร็จเมื่อใด 
       เนื่องจากต้องเลือกกระเบ้ืองแกรนิตก่อนถ้าเลือกสีกระเบ้ืองได้ 
       วันเสาร์อาทิตย์หน้าอาทิตย์เดียวที่จะปูได้เนื่องจากเป็นวันหยุด 
       ติดต่อกัน 4 วัน (10-13 มิ.ย.49) 
   4. หัวหน้าช่างปูนแจ้งว่าบันไดกับราวบันไดจะต้องท าวันเดียวกัน 
       ถ้าจะท าราวบันไดจะท าได้เมื่อเริ่มปูพื้น  ต้องให้ช่างมาตัดราว 
       บันไดก่อน 
   5. ผู้เขียนได้เชิญหัวหน้าช่างปูนเข้าพบหัวหน้าหอสมุดฯ เพื่อช้ีแจง 
       เรื่องท่ีจะเข้ามาท างานในวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน  สรุปว่า  
       5.1 ปูกระเบ้ืองแกรนิต  บันไดและโถงบันไดช้ัน 1-4 ใช้เวลา 
             4 วัน 
       5.2 ราวบันไดคงติดไม่ทัน ให้ท าเชือกขึงติดป้ายเตือนผู้ใช้ไว้ก่อน 
       5.3 ปูพื้นบันไดและปูกระเบ้ืองยางห้องโถงแต่ละช้ันให้ท า 
            ควบคู่กันไปได้  

 

6 มิ.ย.49 - ผู้เขียนได้โทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับบริษัทฯ (นางกันกนิษฐ์) อีก 
  เพื่อความมั่นใจ เรื่อง ช่างจะเข้ามาท างานในวันหยุด 4 วัน ได้รับ 
  ทราบจากช่างว่า ถ้าปูกระเบ้ืองพื้นบันไดเสร็จแล้ว ต้องรอราวบันได 
  สแตนเลส  ซึ่งช่างเช่ือมจะเช่ือมส าเร็จรูปมาก่อนแล้วน ามาเช่ือมต่อท่ี 
  บันไดภายหลัง 

 

7 มิ.ย. 49 - ช่างปูนมาทุบผนังห้องน้ าห้องประชุมเดิม ช้ัน 1 
- ผู้เขียนได้โทรศัพท์สอบถาม นายพีระศักดิ์ (วิศวกรบริษัทฯ) เรื่องการ 
  ประมาณราคาแบบท่ีเปล่ียนแปลง  
- วิศวกรบริษัทฯ แจ้งว่า อาจารย์ สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล ผู้ออกแบบ 
  ตกแต่งภายในจะนัดเข้ามาดูพื้นท่ีและช้ีจุดให้วิศวกรดูอีกครั้ง 
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8 มิ.ย. 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ผู้เขียนได้โทรศัพท์แจ้งนายพุฒิชัย  แก้วมุณี วิศวกรของมหาวิทยาลัย 
  เรื่อง ท่ีวิศวกรของบริษัทฯ และอาจารย์ สมบัติฯ จะเข้ามาดูสถานท่ี 
  เพื่อก าหนดวัสดุและดูรูปแบบรายการที่เปล่ียนแปลง เนื่องจากยัง 
  สรุปไม่ได้ มีการเปล่ียนแปลงแบบบ้างเล็กน้อย  ต้องรอประมาณการ 
  ราคามาให้ดูใหม่  และจะให้รวมราคาไฟฟ้าไปด้วย  แต่วิศวกร 
  มหาวิทยาลัย แจ้งว่า ไฟฟ้าน ามารวมทีหลังก็ได้ ให้สรุปราคาท่ี 
  เปล่ียนแบบตรงนั้นให้ได้ก่อน 
- ผู้เขียนได้เรียนปรึกษานายพุฒิชัย (วิศวกรมหาวิทยาลัย) ทาง 
  โทรศัพท์ เรื่อง การปูบันไดช้ัน 1-4ว่า ช่วงปิด 4 วัน (10-13 มิ.ย.49)    
  ช่างจะเข้ามาท างาน แต่ติดอยู่ท่ีการเลือกกระเบ้ืองหินแกรนิตท่ีบันได 
  ซึ่งบริษัทฯ ได้น าเสนอให้กรรมการเลือก แต่อยู่ระหว่างรอ ซึ่งวิศวกร 
  มหาวิทยาลัย แจ้งว่า วันนี้ไปราชการท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
  กับนายชัยโรจน์  เจนธ ารง สถาปนิกของมหาวิทยาลัย กลับมาถึง 
  มหาวิทยาลัย เวลาประมาณ 16.00 น. และจะมาเลือกให้ ถ้าเลือก 
  ได้ในวันนี้ช่างก็สามารถเข้ามาท างานได้ใน 4 วนั แต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ 
  ต้องรอไปก่อน   

 

9 มิ.ย.49 
 

- วันรุ่งขึ้นเวลาประมาณเวลาประมาณ  9.25 น. วิศวกรมหาวิทยาลัย 
  ได้โทรศัพท์แจ้งผู้เขียนว่า “สรุปว่าช่วงวันหยุด 4 วันนิ้ ยังไม่ต้องท า 
  บันได ส่วนอื่นๆ ถ้าช่างจะเข้ามาท าให้มาท าได้ อยู่ท่ีหอสมุดฯ จะ 
  ด าเนินการอ านวยความสะดวกให้ช่าง”   
- มีช่างปูนเข้ามาทุกพื้นและผนังห้องน้ าและรื้อหินทางเดินบริเวณหน้า 
  หอสมุดฯ ออกเพื่อเทปูนใหม่  
- ผู้เขียนได้สอบถามข้อมูลจากหัวหน้าช่างปูนเกี่ยวกับวัสดุท่ีเลือกแล้ว 
  หรือท่ียังไม่ได้เลือกว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งค าตอบท่ีได้รับมีดังนี้ 
  1. กระเบ้ืองยาง    ช้ัน 4  เลือกแล้วบางจุด แต่ยังเลือกไม่ครบ 
     โถงช้ัน 2  และช้ัน 3 ยังไม่ได้เลือก 
  2. กระเบ้ืองหินแกรนิตบันได  เสนอแล้วอยู่ระหว่างรอเลือกสี 
  3. สี  สีทาฝ้าเลือกไว้แล้ว ส าหรับสีทาผนังยังไม่ได้ด าเนินการเลือก 
  4. รูปแบบรายการของช้ัน 1 ยังไม่ได้สรุป เนื่องจากผนังมีการ 

     เปล่ียนแปลง และต าแหน่งบานประตูมีการโยกย้าย 
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   5. ฝ้า  มีการเปล่ียนแปลงเนื่องจาก  
      5.1 มีโครงการติดฝ้าห้องประชุม   
      5.2 ย้ายตู้เอกสาร 2 ชุด ให้อยู่หลังห้องประชุม 
      5.3 ผนังห้องประชุมเดิม (ปูนด้านหน้า) จะไม่ทุบยังให้คงเดิม 
      5.4 ย้ายต าแหน่งเครื่องปรับอากาศ 
- หัวหน้าช่างปูน แจ้งว่า วิศวกรของบริษัทฯ ได้รับค าช้ีแจงจาก 
  อาจารย์สมบัติฯ ในวันท่ีมาช้ีสถานท่ีให้ดู ซึ่งวิศวกรของบริษัทฯ  
  ให้เหตุผลว่า หากท าตามท่ีผู้ออกแบบช้ีแจง อย่างนี้จะใช้เวลานาน 
  ไปหรือไม่ 
- ต่อมาเวลาประมาณบ่ายโมง หัวหน้าช่างปูนแจ้งว่า ได้ติดต่อช่าง 
  ต่างๆ แล้วว่า ช่วงวันหยุด 4 วัน  จะไม่มีช่างเข้ามาด าเนินการ   
  เนื่องจากต้องรอวัสดุ  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ช่วงวนัหยุดติดต่อกัน 
  4 วัน จะไม่มีช่างเข้ามาปฏิบัติงาน 

 

16 มิ.ย.49 - ผู้เขียนได้แจ้งและติดตามงานจากหัวหน้าช่างปูน เพื่อจะได้อ านวย 
  ความสะดวกและเตรียมแผนงานการขนย้ายครุภัณฑ์ต่างๆ ทาง 
  โทรศัพท์เรื่องต่างๆ ดังนี ้
  1. ช่างได้ทาสีห้องท างานฝ่ายวิเคราะห์เสร็จแล้ว จะมาปูพื้นและติด 
     ไฟได้เมื่อใด และจะใช้เวลากี่วัน เพื่อจะได้นัดกรรมการมาตรวจรับ 
     มอบงาน และแจ้งให้บุคลากรของหอสมุดฯ เข้ามาปฏิบัติงานท่ี 
     ฝ่ายวิเคราะห์ฯ   
     ช่างแจ้งว่า  - ช่างไฟจะเข้ามาต่อไฟฟ้าให้ก่อน 
                   - ช่างปูนจะตามเข้ามาหลังจากท่ีช่างไฟต่อไฟเสร็จ 
                     เรียบร้อยแล้ว 
                   - สีส าหรับทาผนังยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากยังไม่ได้ 
                     เลือกสี 
   2. ผู้เขียนได้สอบถามหัวหน้าช่างปูน ว่า เรื่องท่ีอาจารย์สมบัติฯ เพิ่ม 
      แบบเสร็จแล้วหรือยัง ถ้าเสร็จแล้วจะได้นัดกรรมการและ 
      เลขานุการตรวจการจ้างประชุมเรื่องราคาอีกครั้ง ซึ่งหัวหน้าช่าง 
      ปูนแจ้งว่า ยังไม่ทราบว่าเสร็จหรือยัง ถ้าเสร็จแล้ววิศวกรก็จะแจ้ง 
      ไปท่ีกรรมการเอง และให้ผู้เขียนสอบถามจากวิศวกรของบริษัทฯ 
       อีกครั้งเพื่อความแน่ใจ และนัดประชุมต่อไป  
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     3. ผู้เขียนได้สอบถามเรื่องกระเบ้ืองปูพื้นบันได กรรมการเลือกหรือ 
       ยัง ถ้าเลือกได้แล้ว ให้เร่งปูพื้นให้แล้วเสร็จก่อนส้ินเดือน ซึ่ง 
       หัวหน้าช่างปูน ตอบว่า  
       3.1 ยังไม่ทราบว่ากรรมการเลือกหรือยัง จะติดตามเรื่องให้ 
       3.2 แต่จะท างานราวบันไดให้ก่อน 
       3.3 ขณะนี้ช่างเหล็กได้เตรียมเช่ือมบันไดรอไว้ก่อนแล้ว ช่างปูน 
            จึงจะใช้ปูนปูทับอีกทีเพื่อให้ยึดแน่น 

 

 
3 ก.ค.49 

เดือน กรกฎาคม 2549 
- ช่างไฟ จ านวน 3 คน มาท างานเวลา 11.30 น. ท างานในจุดต่างๆ 
  ผู้เขียนประสานงานกับช่างไฟเปิดประตู หน้าต่างให้ช่าง เพื่ออ านวย 
  ความสะดวกให้ช่าง   ช่างไฟกลับเวลา 15.30 น.  

 

4 ก.ค. 49 - ช่างไฟ จ านวน 3 คน มาท างานเวลา 10.00 น. ท างานในจุดต่างๆ 
  ผู้เขียนประสานงานกับช่างไฟเปิดประตู หน้าต่างให้ช่าง เพื่ออ านวย 
  ความสะดวกให้ช่าง   ช่างไฟกลับเวลา 13.40 น. 

 

5 ก.ค. 49 - ไม่มีช่างมาปฏิบัติงาน  
6 ก.ค. 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ไม่มีช่างมาปฏิบัติงาน   แต่ช่างสีมาขออนุญาตน าสีท่ีฝากไว้ออกจาก 
  หอสมุดฯ จ านวน 3 ถัง  ซึ่งช่างได้ขออนุญาตจาก นางนงรัตน์   
  โสมขันเงิน (กรรมการและเลขานุการแล้ว) ท้ังนี้ ช่างสี ได้แจ้งว่า 
  จะน าสีไปทาสีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เนื่องจากขณะนี้ 
  ยังไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานท่ีหอสมุดฯ ได้)  ผู้เขียนจึงได้ท า 
  หนังสือขออนุญาตน าวัสดุออกนอกมหาวิทยาลัยให้ 
- ผู้เขียนได้สอบถามข้อมูลเรื่องสีท่ีจะทาอาคารหอสมุดฯ จากช่างสี  
  สรุป ได้ความว่า 
  1. สีทาภายในได้เลือกและจัดซื้อแล้ว 
  2. สีทาภายนอกได้เลือกแล้วแต่ยังไม่ได้จัดซื้อ 
  3. สีทาฝ้าภายนอกยังไม่ได้เลือก 
- ช่างสีแจ้งว่าได้ทดลองทาสีครีมเข้ม ซึ่งเป็นสีท่ีจะใช้ทาฝ้าภายนอกท่ี 
  พื้นผนังบริเวณด้านหน้ามุข อาคารหอสมุดฯ ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อให้ 
  กรรมการพิจารณาเลือกสี  ซึ่งอยู่ระหว่างการเลือกสีท่ีจะทาท้ัง 
  ภายในและภายนอก   
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- ผู้เขียนได้ฝากข้อความนายนิรันดร์ แสงพุ่ม (วิศวกร) ให้เรียน 
  สถาปนิก ขอให้มาดูสีท่ีช่างสีได้ทาไว้ให้เลือก (ช่างสีได้แจ้งผู้เขียนว่า 
  ช่างก็รอสีอยู่  ต้องการจะท างานให้เสร็จ) 
- ช่วงเย็น อาจารย์ สมบัติฯ ได้น ารูปแบบแปลนท่ีออกแบบตกแต่ง 
  ภายในช้ัน 1 เรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 ชุด ผู้เขียนได้รับไว ้

 

7 ก.ค. 49 
 

- ผู้เขียนได้น ารูปแบบแปลนช้ัน 1 ท่ีอาจารย์ สมบัติฯ ได้เขียนเสร็จ
แล้ว น าเสนอต่อหัวหน้าหอสมุดฯ 

- มีช่างไฟมาท างานต่อ 

 

9-11 ก.ค.49 - ไม่มีช่างมาปฏิบัติงาน  
12 ก.ค. 49 

 
 
 
 
 
 

 

- เวลาประมาณ 9.00 น. ผู้เขียนได้โทรศัพท์แจ้งสถาปนิก 
  มหาวิทยาลัยฯ  (นายชัยโรจน์ ฯ) เรื่อง เรียนเชิญมาดูและพิจารณาสี 
  ซึ่งช่างสีทาสีตัวอย่างส าหรับการทาฝ้าไว้ให้เลือกท่ีหอสมุดฯ แล้ว  
- เวลาประมาณ 9.55 น. สถาปนิก มหาวิทยาลัย (นายชัยโรจน์ ฯ)  
  โทรศัพท์มาแจ้งว่า ได้เข้ามาดูตัวอย่างสีแล้ว ตกลงให้ใช้สีทาฝ้าตามนี้ 
  แต่ใช้ส าหรับทาฝ้าภายนอกเท่านั้น  
- เวลาประมาณ 10.10 น. ผู้เขียนได้โทรศัพท์แจ้งช่างสีเรื่องสีทาฝ้า 
  ภายนอกซึ่งกรรมการได้เลือกให้แล้ว 

 

13 ก.ค. 49 
 

- ไม่มีช่างมาปฏิบัติงาน 
- ผู้เขียนได้ประสานงานกับคณะกรรมการปรับปรงุอาคารหอสมุดฯ 
  เรื่อง ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง นัดประชุมในวันท่ี  14 
  กรกฎาคม 2549 เวลา 14.00 น.  ณ ช้ัน 3 ตึกส านักงานอธิการบดี 
- เวลาประมาณ 15.20 น. ช่างไฟฟ้า  ช่างสแตนเลส เข้ามาวัดราว 
  บันได เพื่อจะเช่ือมราวบันได  และแจ้งว่า วันเสาร์ – อาทิตย์ท่ี  
  15-16 กรกฎาคม 2549 จะขอเข้ามาปฏิบัติงาน  ผู้เขียนได้แจ้งให้ 
  หัวหน้าเวรล่วงเวลาในวันเสาร์-อาทิตย์ทราบ 

 

14 ก.ค. 49 
 

- ไม่มีช่างมาปฏิบัติงาน 
- สรุปผลการประชุม ซึ่งท่ีประชุมประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 
  ส านักหอสมุดกลาง  คณะกรรมการและเลขา  สรุปว่า บริษัทฯ 
  จะต้องท างานให้เสร็จส้ินภายใน 2  เดือน คือ ส้ินเดือนกันยายน 
  2549 ต้องแล้วเสร็จท้ังหมด 
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15 ก.ค.49 
 
 

- ช่างเช่ือมสแตนเลสราวบันได ซึ่งได้แจ้งว่าวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 
  2549 จะเข้ามาท างาน แต่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน  และไม่มีช่างอื่นมา 
  ปฏิบัติงาน 

 

16 ก.ค.49 
 

- ช่างปูนมาปฏิบัติงาน ต้ังแต่เวลา 8.30 น. โดยท างานสกัดพื้น 
  ห้องน้ าช้ัน 1-4 และท าการปูพื้นบันไดโดยเริ่มต้ังแต่ช้ัน 4 ลงมา  
  แต่ยังไม่เสร็จ 
- ช่างไฟฟ้ามาปฏิบัติงานช้ัน 1 (ต่อ) และช่างทุกช่างกลับเวลา 
  ประมาณ 17.30 น.  

 

17 ก.ค.49 - เวลา 8.30 น. ช่างปูนมาเทปูนพื้นห้องน้ าช้ัน 1-4  พร้อมขัดมัน 
  และจะท าก่อพื้นบันไดให้เสร็จ ช่างสีมาทาสีช้ัน 4 ทาสีเฉพาะสี 
  ภายนอกเท่านั้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หัวหน้าหอสมุดฯ ส่ังการให้ผู้เขียน แจ้งร้านถ่ายเอกสารชั้น 3 ให้ขน 
  ย้ายส่ิงของภายในร้าน ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี  21 กรกฎาคม 2549 
  ให้ไปอยู่ท่ีอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ช้ัน 2 และให้ติดป้าย 
  ประกาศให้ผู้ใช้บริการว่า “ย้ายไปอยูท่ี่อาคารหม่อมหลวง ปิ่นฯ  
  ต้ังแต่วันท่ี  21  กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป” 
- ผู้เขียนได้โทรศัพท์ไปแจ้งวิศวกร มหาวิทยาลัย (นายพุฒิชัยฯ ) เรื่อง 
  ช่างเข้ามาท างานในหอสมุดฯ แล้ว ขอให้ผู้ควบคุมงานมาดูการ 
  ท างานของช่างด้วย 
- วิศวกร มหาวิทยาลัยฯ (นายพุฒิชัยฯ) แจ้งให้ผู้เขียนโทรศัพท์แจ้งผู้ 
  ควบคุมงานก่อสร้าง (นายสมหมาย ตันธุวปฐม) ให้เข้ามาดูช่างทุก 
  ช่างทุกวัน ถ้ามีปัญหาให้โทรศัพท์แจ้งคณะกรรมการทราบต่อไป 
- ช่างกลับเวลาประมาณ 17.00 น.  

 

18 ก.ค. 49 - ช่างปูนมาท าบันได (ต่อ) และฉาบปูนผนังห้องน้ าช้ัน 1 
- ช่างไฟฟ้ามาท าไฟชั้น 1 (ต่อ) 
- ช่างเช่ือมมาตัดราวบันได 
- ช่างไฟฟ้านัดผู้ออกแบบ (อาจารย์สมบัติฯ) มาดูรูปแบบรายการเรื่อง 
  ไฟฟ้าท่ีจะติดต้ังอีกครั้ง เพื่อจะได้ไปจัดซื้อวัสดุ 
- ช่างไฟให้ผู้เขียน ติดต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (นายสมหมายฯ) มาดู 
  ด้วย  และผู้เขียนได้ติดต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้มาหอสมุดฯ เวลา 
  16.00 น. ด้วย 
- ช่างกลับเวลา 17.00 น.   
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19 ก.ค. 54 - ช่างปูนมาท าบันได (ต่อ) 
- ช่างไฟฟ้ามาท าไฟ (ต่อ) 
- ช่างไม้และช่างปูพื้นกระเบ้ืองยางมาปฏิบัติงาน 
- ช่างสีมาทาสี (ต่อ) 
- ช่างเหล็กแจ้งว่า ให้ผู้เขียน โทรศัพท์ติดต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
  (นายสมหมายฯ ) เพื่อดูระดับการวางต้ังราวบันได ผู้เขียนได้ติดต่อ 
  แจ้งทางโทรศัพท์เป็นท่ีเรียบร้อย  
- ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มาพบช่างเหล็ก ในเวลาประมาณ 16.00 น. 
- ช่างปูพื้นเริ่มปูพื้นห้องโถงช้ัน 1  
- ช่างปูนทุบก าแพงด้านข้างของห้องประชุมช้ัน 1  

 

20 ก.ค.49 - ผู้เขียนได้แจ้งช่างปูนว่าให้แจ้งช่างฝ้าด้วยว่า วันเสาร์-อาทิตย์ท่ี 22- 
  23 กรกฎาคม 2549 ให้ช่างรื้อห้องถ่ายเอกสารช้ัน 3 ได้ เนื่องจาก 
  ร้านได้ย้ายไปต้ังท่ีอาคารหม่อมหลวงปิ่นฯ ต้ังแต่วันท่ี 21 กรกฎาคม 
  2549 แล้ว 
- ช่างปูนมาท าบันไดและปูพื้นช้ัน 1(ต่อ) 
- ช่างเช่ือมมาติดต้ังราวบันได  
- ช่างไฟฟ้ามาติดต้ังระบบไฟฟ้า  
- ช่างสีมาทาสีภายนอกอาคารท้ัง 2  ผู้เขียนได้ประสานงานกับช่าง 
  ทาสีเพื่อเปิดหน้าต่างและไฟฟ้าแสงสว่างให้ช่าง  ช่างกลับเวลา 
  ประมาณ 17.00 น. 

 

21 ก.ค.49 
 

- ช่างปูพื้นกระเบ้ืองบันได (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามารื้อฝ้าช้ัน 2 (ต่อ) 
- ช่างสีมาทาสีภายนอกอาคาร (ต่อ) 
- ช่างไฟมาท าไฟ (ต่อ) 
- ช่างเช่ือมมาติดต้ังราวบันได (ต่อ) 

 

22 ก.ค. 49 
 

 

- ช่างปูนไม่มาปฏิบัติงาน 
- ช่างปูพื้นกระเบ้ืองบันได (ต่อ) 
- ช่างสีมาทาสีภายนอกอาคารรอบระเบียง (ต่อ) 
- ช่างไฟมาท าไฟ (ต่อ) 

 

 



27 
 

วัน เดือน ป ี รายงานการท างาน หมายเหตุ 

 - ช่างเช่ือมมาติดต้ังราวบันได (ต่อ) 
- หอสมุดฯ ด าเนินการให้บุคลากรของหอสมุดฯ ด าเนินการย้ายตู้ 
  รางเล่ือนจ านวน 4 ตู้ ถอดเก็บไว้เป็นการช่ัวคราว  

 

23 ก.ค. 49 
 

- ช่างปูพื้นกระเบ้ืองบันได (ต่อ) 
- ช่างสีมาทาสีภายนอกอาคารรอบระเบียง (ต่อ) 
- ช่างไฟมาท าไฟ (ต่อ) 
- ช่างเช่ือมมาติดต้ังราวบันได (ต่อ) 

 

24 ก.ค. 49 
 

- ช่างปูพื้นกระเบ้ืองบนัไดไม่มาปฏิบัติงานเนื่องจากไม่มีวัสดุ 
- ช่างฝ้ามารื้อฝ้า (ต่อ) 
- ช่างเช่ือมมาติดต้ังราวบันได (ต่อ) 
- ช่างกลับเวลาประมาณ 17.00 น. 

 

25 ก.ค. 49 - ไม่มีช่างมาปฏิบัติงาน  
26 ก.ค. 49 

 
- ช่างปูพื้นกระเบ้ืองบันได (ต่อ) 
- ช่างสีมาทาสีภายนอกอาคารรอบระเบียง (ต่อ) 
- ช่างไฟมาท าไฟ (ต่อ) 
- ช่างเช่ือมมาติดต้ังราวบันได (ต่อ) 
- วิศวกรของบริษัทฯ (นายพีระพงษ์ฯ) และ หัวหน้าช่างปูน มาดูความ 
  คืบหน้า/ ตรวจสอบท่ีหน้างาน 
- วิศวกร มหาวิทยาลัย (นายนิรันดร์ ฯ) มาท่ีหอสมุดฯ เวลา 14.30 น. 
  แจ้งผู้เขียนให้ติดต่อช่างไฟฟ้าของบริษัทฯ เรื่อง สายไฟฟ้าท่ีช่างไฟ 
  รื้อออกมาต้องคืนมหาวิทยาลัย ซึ่งวิศวกรได้แจ้งให้หัวหน้าช่างไฟฟ้า 
  ของบริษัทฯ  ทราบแล้ว  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยได้จ่ายเงินค่าสายไฟฟ้า 
  แล้ว เป็นเงิน 44,000.-บาท  
- วิศวกร มหาวิทยาลัยฯ (นายนิรันดร์ฯ) ได้โทรศัพท์แจ้งหัวหน้าช่าง 
  ไฟเรื่องการเดินสายไฟ ปล๊ักพื้นผิดแบบ ขอให้มาท าการแก้ไข และ 
  แจ้งช่างปูพื้นให้หยุดปูพื้นก่อน เพื่อให้ช่างไฟมาแก้ไขงานก่อน 

 

27 ก.ค. 49 
 

 

- ช่างปูพื้นมาปูพื้น (ต่อ) 
- ช่างสีมาทาสีภายนอกอาคาร (ต่อ) 
- ช่างไฟมาท าไฟ (ต่อ) 
- ช่างปูนมาปูพื้นบันได (ต่อ) 
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- ช่างเช่ือมมาติดต้ังตาข่ายกันนกพิราบบริเวณระเบียงอาคารโดยรอบ  
- ผู้เขียนประสานงานกับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (นายสมหมายฯ) เรื่อง 
  ช่างปูพื้นกระเบ้ืองยางขอให้เข้ามาดูหน้างานด้วย 
- ช่วงเช้า เวลาประมาณ 9.00น. สถาปนิก มหาวิทยาลัย และวิศวกร 
  มาดูตาข่ายป้องกันนกพิราบ ท่ีช่างขึงเป็นตัวอย่างแบบแนวตั้งให้ 
  ดูก่อนจ านวน 1 ช่อง สถาปนิกตรวจสอบแล้วแจ้งว่า ไม่สวย ขอให้ 
  ช่างแก้ไขใหม่จากเดิมขึงแนวตั้งขอให้ขึงเป็นแนวนอน ท้ังนีไ้ด้เชิญ 
  บุคลากรหอสมุดฯ ร่วมช่วยดูด้วย ซึ่งท าให้ได้ข้อคิดเห็นว่า “ถ้าขึง 
  แบบแนวนอนเกรงว่านกพริาบจะเข้าได้ น่าจะขึงแบบแนวตั้งดีกว่า” 
- เวลาประมาณ 9.30 น. วิศวกรของมหาวิทยาลัย มาดูช่างท่ีปูหินท่ี 
  ราวบันได้ และแจ้งช่างว่า ให้ปูพื้นกระเบ้ืองอย่างเดิม ส่วนนี้ไม่ 
  เกี่ยวกับส่วนท่ีตกแต่งภายใน  ช่างกลับเวลา 17.00 น. 

 

28 ก.ค. 49 - ช่างปูพื้นมาปูพื้น (ต่อ) 
- ช่างเช่ือมเริ่มเข้ามาท างานขึงตาข่ายตามแบบท่ีสถาปนิกเลือกไว้ 
  (แนวนอน) 
- ช่างไฟฟ้ามาปฏิบัติงาน (ต่อ) 
- ช่างปูนมาปูพื้นบันได (ต่อ) 
- หัวหน้าหอสมุดฯ ส่ังการให้ผู้เขียนไปแจ้งช่างปูน ขอให้หยุดปูพื้นก่อน 
  เพื่อขอประสานงานกับสถาปนิกก่อน เนื่องจากผู้ออกแบบจะให้ปู 
  หินแกรนิต 
- ช่างไฟฟ้าของบริษัทฯ แจ้งว่า จะท าการส่งคืนสายไฟ ขอให้หอสมุดฯ 
  จัดหาเจ้าหน้าท่ีน าเก็บด้วย 

 

29 ก.ค. 49 
 

- ช่างไฟมาเดินสายไฟชั้น 1 (ต่อ) 
- ช่างเช่ือมมาขึงตาข่าย (ต่อ) 
- ช่างสีมาทาสีภายนอกรอบอาคาร (ต่อ) 
- ช่างกลับเวลาประมาณ 17.30 น.  

 

30 ก.ค. 49 - ช่างสีมาปฏิบัติงาน เวลา 8.00 น. ทาสีช้ัน 4  

31 ก.ค. 49 - ช่างเช่ือมมาขึงตาข่าย (ต่อ) 
- ช่างไฟมาท างาน (ต่อ) 
- ช่างกลับเวลาประมาณ 17.30 น. 
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วัน เดือน ป ี รายงานการท างาน หมายเหตุ 

 
1 ส.ค.49 

เดือน สิงหาคม 2549 
- ผู้เขียนได้สอบถามช่างปูน (หัวหน้าช่างทุกช่าง) เรื่อง บันไดจะแล้ว 
  เสร็จเมื่อไร  ซึ่งค าตอบท่ีได้รับทราบก็คือ 
  1. งานปูกระเบ้ืองบันไดใกล้แล้วเสร็จ ยังคงเหลืองานสาดหินล้าง 
     ด้านข้างทางขึ้นบันได ต้องรอช่างหินล้าง  ถามช่างก่อนว่าจะสาด 
     หินล้างเมื่อไร  
  2. งานหลังคา ช่วงนี้ช่างก าลังรอเหล็กโครงหลังคา ตามท่ีได้ส่ังท าไว้ 
     ดังนั้นช่างจึงเร่งติดตาข่ายก่อน เพื่อรอการติดต้ังหลังคาต่อไป 
- ช่างเช่ือมมาติดตาข่าย (ต่อ) 
- ช่างสีมาเก็บงานสี 
- ช่างปูกระเบ้ืองยางน ากระเบ้ืองยางมาฝากไว้เพื่อจะมาปูในวันท่ี  
  3 สิงหาคม  2549  
- ช่างปูพื้นบันไดมาปูพื้นบันได (ต่อ) 
- ช่างไฟฟ้ามาติดต้ังราวสายไฟ ช้ัน 1 (ต่อ)  
- ช่างกลับ เวลา 17.00 น.  

 

2 ส.ค. 49 
 

- ช่างเช่ือมมาติดตาข่าย (ต่อ) 
- ช่างปูพื้นกระเบ้ืองยางมาท างาน (ต่อ) 
- ช่างฝ้ารื้อผนังห้อง Server 
- ช่างไฟฟ้ามาติดราวสายไฟ ช้ัน 1 (ต่อ) 
- ช่างกลับ เวลา 17.00 น.  

 

3 ส.ค. 49 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ช่างเช่ือมมาติดตาข่าย (ต่อ) 
- ช่างปูพื้นกระเบ้ืองมาปฏิบัติงาน (ต่อ) 
- ช่างฝ้ารื้อผนังห้อง Server (ต่อ) 
- ช่างปูนปูพื้นห้องโถงช้ัน 1 
- ช่างไฟมาติดราวสายไฟชั้น 1 (ต่อ) 
- เจ้าหน้าท่ี บริษัทฯ น าแผ่นความร้อนพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังหลังคา 
  กระเบ้ืองมุงหลังคา มาส่งไว้ที่หอสมุดฯ 
- ช่างกลับเวลา 17.00 น.  
- ช่วงเดือนสิงหาคม เป็นช่วงท่ีช่างท่ีเกี่ยวข้องกับงานทุกงานเข้ามา 
   ท างานพร้อมๆ กันทุกงาน  ผู้เขียนได้สอบถามหัวหน้าช่าง ถึงเรื่อง 
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    แผนการท างานต่างๆ เพื่อต้องการทราบว่า งานไหนจะท าช่วงไหน 
   และงานไหนจะเสร็จช่วงไหนบ้าง ได้ความดังนี้  
   1. ช้ัน 1 พื้นห้อง Server ใช้เวลาเทปูนประมาณ 1 อาทิตย์ 
   2. ห้องท างานฝ่ายวิเคราะห์ ประมาณวันจันทร์ท่ี 7 สิงหาคม 2549 
       แล้วเสร็จ  
   3. ช่างปูกระเบ้ืองยางจะมาปูพื้นห้องและช่างฝ้าจะมากั้นประตูตรง 
       บันไดวนช้ัน 4 

 

4 ส.ค. 49 - ช่างไฟมาท างาน (ต่อ) กลับเวลา 20.35 น. 
- ช่างฝ้ามากั้นห้องช้ัน 4 (ต่อ) กลับเวลา 20.30 น. 
- ช่างเช่ือมมาขึงตาข่าย (ต่อ) 
- ช่างหลังคา เตรียมแผ่นกันความร้อนและประกอบหลังคาเข้าด้วยกัน 
  ก่อนท่ีจะน าไปมุงหลังคา ต้ังแต่เวลา 16.30 – 20.30 น. 

 

5 ส.ค. 49 - ช่างไฟมาท างาน (ต่อ)  
- ช่างปูนมาเทปูน (ต่อ) 
- ช่างสีมาเก็บงานสี  
- ช่างเช่ือมมาขึงตาข่าย (ต่อ) 

 

6 ส.ค. 49 
 

- ช่างไฟมาท างาน (ต่อ)  
- ช่างปูนมาเทปูน (ต่อ) 
- ช่างสีมาเก็บงานสีรอบๆ อาคารทุกช้ัน  
- ช่างเช่ือมมาขึงตาข่าย (ต่อ) 
- ช่างหลังคามาเตรียมแผ่นกันความร้อนและประกอบหลังคา (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามารื้อฝาผนัง  ประตูสวิง ห้องหนังสืออ้างอิงออก เพื่อให้ช่างปู 
  หินแกรนิตตรงบริเวณรอยต่อระหว่างห้องโถงและห้องหนงัสืออ้างอิง 
  ก่อน แล้วจึงจะกั้นใหม่เหมือนเดิม 

 

7 ส.ค. 49 -  ช่างเช่ือมมาขึงตาข่าย (ต่อ) 
- ช่างหลังคามาเตรียมแผ่นกันความร้อนและประกอบหลังคา (ต่อ) 
- ช่างไฟมาท างาน (ต่อ)  
- ผู้เขียนได้ติดต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (นายสมหมายฯ) ให้มาดูหน้า 
  งานตรวจช้ัน 4 และหลังคา  เนื่องจากช่างหลังคาขึ้นไปถอดน๊อตเพื่อ   

เตรียมน ากระเบ้ืองไปมุงหลังคา 
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 - ฝ้าเพดาน ช้ัน 4 ไม่มีช่องส าหรับข้ึนไปเปล่ียนสายไฟ หัวหน้าหอสมุด  
  ให้สอบถามสถาปนิกมหาวิทยาลัยก่อน  ซึ่งสถาปนิกฯ แจ้งว่า ให้  
  ถอดโคมไฟออก ใช้ช่องโคมไฟขึ้นไปเปล่ียนสายไฟ   
- ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (นายสมหมายฯ) ได้ประสานงานกับหัวหน้า 
  ช่างหลังคา เพื่อวางแผนในการมุงหลังคา ท าอย่างไรที่ไม่ให้กระทบ   
  ถ้าเกิดฝนตก น้ าฝนจะไม่รั่วลงมาห้องอ่าน และห้องท างานได้ 
- หัวหน้าช่างหลังคา แจ้งว่า ได้จัดช่างท างานเป็น 2 ชุด คือ ช่างรื้อ 1  
  ชุด  ช่างมุง 1 ชุด  จ านวนช่างชุดละ 6 คน ซึ่งช่างได้วางแผนงาน    
  ขัน้ตอนการท างานใหญ่ ๆ ไว้ 3 ขั้นตอนดังนี้ 
  1. ถอดน๊อตออกก่อน โดยการตัดขอน๊อต ท้ังหลังคา 
  2. รื้อ 
  3. มุง 
- หัวหน้าช่างหลังคา แจ้งว่า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการรั่วของน้ า  
  จะท าการื้อและมุงไปพร้อมๆ กัน ท าเป็นแถบๆ และในการมุง 
  หลังคา จะต้องขนกระเบ้ืองขึ้นไปก่อน โดยการใช้สลิงยกขึ้นไป 
  การมุงจะมุงแบบหลังคาตัด แถวหนึ่งท าตัวหงายไว้  อีกแถวท าตัว 
  คว่ ากดไว้ เมื่อฝนตกน้ าฝนจะไม่รั่วลงไป หากไม่ไว้แถวหนึ่ง จะไม่ทัน 
  คนมุง เมื่อรื้อออกจะมุงตามทันที วิธีนี้จะแก้ปัญหาป้องกันน้ าฝนรั่วได้      

 

8 ส.ค. 49 
 
 
 
 
 

 

- ช่างฝ้ามากั้นห้อง (ต่อ) 
- ช่างปูกระเบ้ืองยางมาท างาน (ต่อ) 
- ช่างเช่ือมมาขึงตาข่าย (ต่อ) 
- ช่างเครื่องปรับอากาศมาถอดเครื่องปรับอากาศชุด Fan coil Unit 
  ช้ัน 1 จ านวน 4 เครื่อง  เพื่อล้างท าความสะอาด เตรียมไว้ก่อน 
- ช่างหลังคาแจ้งว่าช่างจะขึ้นรื้อและมุงหลังคาไปพร้อมๆ กัน 
  ในวันพฤหัสบดีท่ี  10  สิงหาคม 2549 

 

9 ส.ค. 49 
 

- ช่างปูนมาทุบก าแพงหน้ามุขออกทั้งสองด้าน แล้วใช้แผ่นสังกะสีกั้น 
  ล้อมไว้เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ภายนอกเข้ามาในหอสมุดฯ ได้ 
- ช่างมุงหลังคาเริ่มขนหลังคาขึ้นไปบางส่วน 
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง  สถาปนิกมหาวิทยาลัย (นายชัยโรจน์ฯ) 
  วิศวกร(นายพุฒิชัยฯ) มาตรวจรับมอบงานห้องท างานฝ่ายวิเคราะห์ฯ 
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- มีการประชุมบุคลากร หัวหน้าหอสมุดฯ (นางกาญจนา สุคนธมณี) 
  ได้แจ้งให้บุคลากรหอสมุดฯ ทราบว่า การปรับปรุงอาคารหอสมุดฯ 
  ได้ท าการปรับปรุงส่วนไหนไปบ้างแล้ว และต้ังแต่วันท่ี 10 สิงหาคม 
  2549 เป็นต้นไป ช่างจะเริ่มมุงหลังคาและส่ังการว่า ต้ังแต่วันท่ี 11- 
  14 สิงหาคม 2549 ห้องถ่ายเอกสาร ช้ัน 3 ท่ีกั้นต้องแล้วเสร็จ ซึ่ง 
  ผู้เขียนได้รับค าส่ังจากหัวหน้าหอสมุดฯ ให้ประสานงานกับช่างด้วย  

 

10 ส.ค.49 
 

- ช่างเริ่มมุงหลังคาห้องอ่านช้ัน 4  
- ฝ่ายวิเคราะห์ฯ ขนย้ายอุปกรณ์ส านักงานเข้าไปท างานในฝ่ายฯ 
- ช่างปูนทุบผนังห้องช้ัน 1 (ต่อ) 
- ช่างไฟมาติดไฟ (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามากั้นฝ้า (ต่อ) 

 

11 ส.ค. 49 - ช่างปูนมาก่อบล๊อคแก้วผนังด้านหน้าอาคารหอสมุดฯ 
- ช่างมุงหลังคา (ต่อ) 
- ช่างไฟฟ้ามาท างาน (ต่อ) 
- ช่างมากั้นฝ้า (ต่อ) 
- ต้ังแต่วันท่ี  11  สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป หอสมุดฯ ต้องยามรักษา
ความปลอดภัยเฝ้าอาคารหอสมุดฯ  ต้ังแต่เวลา  24.00 - 8.00 น.  
1 ผลัด โดยใช้งบประมาณส่วนหอสมุด เนื่องจากช่างได้ทุบก าแพง
ด้านหน้ามุขอาคารออกเพื่อรอรับการปรับปรุงใหม่ จนกว่าจะท าการ
ก่อผนังและก่อบล๊อคแก้วเสร็จ 

 

12 ส.ค. 49 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นวันหยุดราชการ แต่ช่างประสงค์จะเข้ามาท างาน เนื่องจากช่วงนี้ 
  งานใกล้จะครบสัญญาจ้าง  หอสมุดฯ จึงต้องจ้างยามเฝ้า 2 ผลัด 
  ต้ังแต่เวลา 16.30 -24.00 น. และเวลา 24.00 – 8.00 น. 
- ช่างหลังคามามุงหลังคา (ต่อ) 
- ช่างไฟมาเดินสายไฟชั้น 1 (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามากั้นห้อง  รื้อฝ้าหลังเคาน์เตอร์ และรื้อฝ้าหลังคาช้ัน 4 
  บางส่วน  (ต่อ)   
- ช่างกลับเวลาประมาณ 18.00 น. 

 

13 ส.ค. 49 
 

- หอสมุดฯ จ้างยามเฝ้า 2  ผลัด ต้ังแต่เวลา 16.30 – 24.00น.  
  และเวลา 24.00 – 8.00 น. 
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- ช่างหลังคามามุงหลังคา (ต่อ) 
- ช่างไฟมาเดินสายไฟชั้น 1 (ต่อ) 
- ช่างฝ้ากั้นห้องและรื้อฝ้าหลังเคาน์เตอร์ (ต่อ) 

 

14 ส.ค. 49 
 

- หอสมุดฯ จ้างยามเฝ้า 2 ผลัด ต้ังแต่เวลา 16.30 – 24.00น.  
  และเวลา 24.00 – 8.00 น. 
- ช่างหลังคามามุงหลังคาด้านทิศใต้ (ต่อ) 
- ช่างไฟมาเดินสายไฟ (ต่อ)อาคารช้ัน 1 บริเวณหน้าห้องโถง  
- ช่างฝ้ากั้นห้องบริเวณโถงช้ัน 2 
- ช่างปูนมาสาดหินล้างบันไดและรอบระเบียงนอกอาคาร และบริเวณ 
  ห้องโถง ช้ัน 1  จ านวน 5 ช่อง 
- ช่างฝ้ารื้อฝ้าห้องอ่านช้ัน 4 
- ช่างแอร์ของบริษัทฯ มาเตรียมอุปกรณ์ส าหรับติดต้ังแอร์ ณ จุดใหม่ 
- ช่างปูนก่อปูนเพื่อท าขอบประตูทางเข้าหน้ามุขอาคารหอสมุดฯ ช่าง 
  กลับเวลา 18.00 น. 

 

15 ส.ค. 49 
 

- ช่างหลังคามุงหลังคา (ต่อ) 
- ช่างไฟมาเดินสายไฟ (ต่อ) 
- ช่างฝ้ากั้นห้องบริเวณโถงช้ัน 3 
- ช่างปูนมาสาดหินล้างบันไดและรอบระเบียงช้ัน 1 (ต่อ) 
- ช่างแอร์มาท าแอร์ ช้ัน 2 

 

16 ส.ค. 49 - ช่างหลังคามุงหลังคา (ต่อ) 
- ช่างไฟมาเดินสายไฟ (ต่อ) 
- ช่างฝ้ากั้นห้องบริเวณโถงช้ัน 
- ช่างปูนมาสาดหินล้างบันไดและรอบระเบียงช้ัน 1 (ต่อ) 
- ช่างแอร์มาท าแอร์ ช้ัน 2 

 

17 ส.ค. 49 
 
 
 

- ช่างหลังคามุงหลังคา (ต่อ) 
- ช่างไฟมาเดินสายไฟ (ต่อ) 
- ช่างฝ้ากั้นห้องบริเวณโถงช้ัน 3 (ต่อ) 
- ช่างปูพื้นหินแกรนิตบริเวณช้ัน 1 (ต่อ) 

 

18 ส.ค. 49 
 

- ช่างหลังคามุงหลังคา (ต่อ) 
- ช่างไฟมาเดินสายไฟ (ต่อ) 
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 - ช่างฝ้ากั้นห้องบริเวณโถงช้ัน 3 (ต่อ) 
- ช่างปูพื้นหินแกรนิตบริเวณช้ัน 1 (ต่อ) 
- เวลาประมาณ 9.15 น. ผู้เขียนได้โทรศัพท์ติดต่อหัวหน้าช่างไฟของ 
  บริษัทฯ สอบถามเรื่องช่างปูพื้นกระเบ้ืองยาง ว่ายังไม่เห็นเข้ามา 
  ท างาน  หัวหน้าช่างไฟแจ้งว่า อาจจะเข้ามาช้า จะติดตามให้ ส่วน 
  หัวหน้าช่างไฟวันนี้ไม่เข้ามาท่ีหอสมุดฯ เนื่องจากรถยนต์ส่วนตัวเสีย 
  อยู่ท่ี กทม. และแจ้งว่าช่วงนี้นางกันกนิษฐ์ (ผู้รับจ้าง) เดินทางไป 
  ต่างประเทศ 
- เวลา 10.00 น. ช่างปูกระเบ้ืองยาง แจ้งให้หอสมุดฯ จัดเตรียมพื้นท่ี 
  ห้องวิทยานิพนธ์  เนื่องจากช่างจะเข้ามาปูพื้น 
- ผู้เขียนจัดท าป้ายแจ้งผู้ใช้บริการงดใช้ห้องวิทยานิพนธ์ชั่วคราวและ 
  ท าป้ายบอกทางเดินการเข้า-ออกชั้น 2 อาคารหอสมุดฯ และปิด 
  ประตูด้านข้างห้องโถงช่ัวคราว 
- ช่วงบ่ายเวลาประมาณ 15.00 น. ฝนตกหนัก เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิเคราะห์ 
  โทรศัพท์แจ้งผู้เขียนให้ไปดูฝ้าเพดานห้องท างานฝ่ายวิเคราะห์ฯ มี 
  เสียงน้ าฝนตกลงมาบนฝ้าเสียงดัง และมีน้ ารั่วซึมออกทางช่องโคม 
  ไฟจ านวน 1 ช่อง แสดงว่าบนหลังคามีรอยรั่วหรือโหว่  ผู้เขียนจึง 
  ตามช่างมุงหลังคามาดู และได้สอบถามเหตุผลถึงสาเหตุท่ีหลังคารั่ว 
  ช่างแจ้งว่าบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบ้ืองหลังคายังไม่ได้คลุม 
  หมวกครอบ จึงท าให้มีน้ าหยดลงบริเวณรอยต่อได้ และช่างได้น า 
  พลาสติกไปปิดคลุมไว้ชั่วคราวก่อน เมื่อฝนหยุดตกผู้เขียนจึงเร่งให้ 
  ช่างด าเนินการปิดคลุมหมวกครอบหลังคา เฉพาะอย่างยิ่ง ห้อง 
  ท างานฝ่ายวิเคราะห์ฯ โดยด่วน ท าก่อนห้องอ่านเพราะมีหนังสือ 
  ใหม่จ านวนมากและราคาแพง ช่างจึงรีบไปด าเนินการให้ 

 

19 ส.ค. 49 
 
 
 
 

 

- ผู้เขียนมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ท าหน้าท่ีช่วยยืมคืนหนังสือ 
  ณ อาคารหอสมุดฯ จึงควบคุมงานด้วยในเวลาพัก 
- ช่างไฟฟ้ามาท างาน (ต่อ) 
- ช่างสีมาทาสีช้ัน 1 
- ช่างหลังคามามุงหลังคา (ต่อ) 
- ช่างปูนมาท าบันได (ต่อ) 

 

 



35 
 

วัน เดือน ป ี รายงานการท างาน หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 

- ผู้เขียนประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ช่าง โดยเปิดประตู 
  หน้าต่างช้ัน 1 และหน้าต่างทางขึ้นบันไดให้ช่างไฟและช่างปูน  เปิด 
  หน้าต่างห้องหนังสืออ้างอิงช้ัน 1 ให้ช่างสีทาสีภายนอกระเบียง 
  ภายนอกอาคาร 
- ผู้เขียนปูกระสอบหน้าห้องวิทยานิพนธ์ เนื่องจากช่างปูพื้นกระเบ้ือง 
  ยางยังปูไม่แล้วเสร็จ 
- ผู้เขียนท าป้ายปิดประกาศบอกการเดินเข้าประตูขึ้นช้ัน 3 แก่ 
  ผู้ใช้บริการระหว่างท่ีช่างท างานปูพื้นกระเบ้ืองยาง 

 

20 ส.ค. 49 
 

- ผู้เขียนมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ท าหน้าท่ีบริการยืมคืน 
  โสตทัศนวัสดุ ณ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  
- ช่างไฟมาท างาน (ต่อ) 
- ช่างสีมาทาสี (ต่อ) 
- ช่างหลังคามามุงหลังคา (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามาท างาน (ต่อ) 
- ช่างปูนมาท าราวบันได (ต่อ) 

 

21 ส.ค. 49 - ช่างไฟมาท างาน (ต่อ) 
- ช่างปูนมาเทปูน (ต่อ) 
- ช่างหลังคามามุงหลังคา (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามาท างาน (ต่อ) 
-  ผู้เขียนเปิดประตูหน้าต่างห้องหนังสืออ้างอิงเพือ่อ านวยความสะดวก 
   ให้ช่างออกไปเทปูนรอบระเบียงช้ัน 1 
- ผู้เขียนโทรศัพท์ติดตามช่างปูกระเบ้ืองยางเพื่อสอบถาม จะมาปูพื้น 
  ต่อในวันนี้หรือไม่  ช่างแจ้งว่า จะเข้ามาท างานในวันท่ี 22 สิงหาคม 
  2549  จะมาปูพื้นห้องวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ 

 

22 ส.ค. 49 
 
 
 
 
 
 

 

- ช่างไฟมาท างาน (ต่อ) 
- ช่างปูนมาเทปูนหินล้างบริเวณระเบียงขั้น 1  
- ช่างหลังคามามุงหลังคา (ต่อ) 
- ผู้เขยีนเปิดประตูหน้าต่างห้องหนังสืออ้างอิงเพื่ออ านวยความสะดวก 
  ให้ช่าง 
- ผู้เขียนประสานงานกับช่างไฟของมหาวิทยาลัยให้มาติดต้ังโทรศัพท์ 
  ทางไกลและโทรศัพท์ภายในของห้องท างานฝ่ายวิเคราะห์ฯ หลังจาก 
  ท่ีช่างได้ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ 
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วัน เดือน ป ี รายงานการท างาน หมายเหตุ 

 
 
 

- ผู้เขียนติดต่อประสานงานกับช่างปูกระเบ้ืองยางซึ่งก าลังท างานปู 
  พื้นท่ี ช้ัน 2 ห้องวิทยานิพนธ์ จึงทราบว่า อีก 2-3 วัน ช่างจะมาปูพื้น 
  ห้องโถงช้ัน 2 และช้ัน 3  
- ผู้เขียนประสานงานกับหัวหน้าช่างไฟของบริษัทฯ เรื่อง บันไดทางขึ้น 
  ด้านหน้าจะแล้วเสร็จเมื่อไร  ช่างหินล้างท าเสร็จหรือไม่ ซึ่งหัวหน้า 
  ช่างแจ้งว่า จะติดตามช่างให้ และผู้เขียนได้ให้หัวหน้าช่างไฟช่วย 
  ติดต้ังปล๊ักไฟฟ้าให้ 1 จุด ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ี 
  เฝ้าดูแลบริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดฯ ช่วงเวลากลางคืน 

 

23 ส.ค. 49 - ช่างไฟมาท างาน (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามาท างาน (ต่อ) 
- ช่างมุงหลังคามามุงหลังคา (ต่อ) 

 

24 ส.ค. 49 - ผู้เขียนลาป่วย  ไม่ได้มาปฏิบัติงาน แต่ก็ได้เข้ามาดูแลช่างมาบางช่วง 
- ช่างไฟฟ้ามาท างาน (ต่อ) 
- ช่างมุงหลังคามามุงหลังคา (ต่อ) 
- ช่างปูพื้นกระเบ้ืองยางมาปูพื้น (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามาท างาน (ต่อ) 

 

25 ส.ค. 49 
 

- ช่างไฟฟ้ามาท างาน (ต่อ) 
- ช่างมุงหลังคามามุงหลังคา (ต่อ) 
- ช่างปูพื้นกระเบ้ืองยางมาปูพื้น (ต่อ) 

 

26-27 ส.ค.49 - ผู้เขียนไม่ได้เข้ามาท่ีหอสมุดฯ จึงไม่ได้เข้ามาดูแลช่าง  เนื่องจาก 
  บุตรสาวป่วย 

 

28 ส.ค. 49 - ผู้เขียนลาป่วยจึงไม่ได้เข้ามาดูแลช่าง  
29 ส.ค. 49 - ผู้เขียนไปเข้าอบรมจึงไม่ได้เข้ามาดูแลช่าง  
30 ส.ค. 49 - ช่างมุงหลังคามามุงหลังคา (ต่อ) 

- ช่างฝ้ามาท างาน (ต่อ) 
- ช่างปูนมาท าราวบันได (ต่อ) 

 

31 ส.ค. 49 
 

- ช่างไฟฟ้ามาท างาน (ต่อ) 
- ช่างมุงหลังคามามุงหลังคา (ต่อ) 
- ช่างสีมาท างาน (ต่อ) 
- ช่างแอร์มาติดต้ังแอร์ 
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วัน เดือน ป ี รายงานการท างาน หมายเหตุ 

 - ผู้เขียนได้ตรวจงานท้ังท่ีท าเสร็จแล้วและยังท าไม่แล้วเสร็จ สรุปได้ 
  ดังนี้ 
  ช้ัน 1  
       1. งานท่ีปรับปรุงทุกงานภายในยังไม่แล้วเสร็จ 
       2. รอบระเบียงช้ัน 1 สาดหินล้างเสร็จแล้ว 
       3. ผนังภายนอกอาคารทาสีเสร็จแล้ว 
       4. บันไดยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งช่างแจ้งว่า จะท าให้เสร็จภายในวันท่ี  
           9 กันยายน  2549    
  ช้ัน 4  
       1. หลังคามุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
       2. ฝ้าช้ัน 4 ยังติดต้ังไม่แล้วเสร็จ 
       3. พื้นยังไม่ได้ปูกระเบ้ืองยาง 
       4. สีภายในยังทาไม่แล้วเสร็จ 
- ผู้เขียนได้รับค าส่ังจากหัวหน้าหอสมุดฯ (นางกาญจนา สุคนธมณี)  
  ให้ส ารวจ  วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีถอดรื้อออกเป็นของเดิมไม่ได้ใช้งาน ให้ 
  จัดหาท่ีเก็บให้เรียบร้อย มีดังนี้ 
   1. กล่องรูดบัตรเดิม 
   2. ประตูสวิงของเดิม (ประตูหน้ามุข) ซึ่งไมไ่ด้น าไปติดใหม่จ านวน  
       1 ชุด 
   3. หลังคาเก่าท่ีช่างรื้อออกซึ่งช่างแจ้งว่าจะขนลงมาให้ ประมาณ  
       2 วัน คงจะขนหมด 

 

 
1 ก.ย. 49 

 
 
 
 
 

เดือน กันยายน 2549 
- ช่างฝ้ามาท างานช้ัน 4 (ต่อ) มีฝ้าท่ีต้องซ่อมแซมบางจุด 
- ผู้เขียนแจ้งช่างฝ้า  ช่างสี ให้เก็บงานห้องเก็บของ บริเวณหน้าห้อง 
  เก็บของ และห้องท างานฝ่ายวิเคราะห์ฯ ซึ่งมีเหล็กจากหลังคาหล่น 
  ลงทะลุฝ้าหลายจุดต้องซ่อมให้เรียบร้อย 
- ช่างหลังคามาท างานชนหลังคาเก่าลงมาช้ัน 1 
- ช่างสีมาท างาน (ต่อ) 

 

2 ก.ย. 49 
 

- ช่างไฟมาท างานช้ัน 1 (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามาท างานช้ัน 4 (ต่อ) 
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วัน เดือน ป ี รายงานการท างาน หมายเหตุ 

 - ช่างหลังคามาท างานทาสีลูกกรงเหล็ก ช้ัน 1  
3 ก.ย. 49 - ช่างไฟมาท างานช้ัน 1 (ต่อ) 

- ช่างฝ้ามาท างานช้ัน 4 (ต่อ) 
- ช่างหลังคามาท างานทาสีลูกกรงเหล็ก ช้ัน 1 
- ช่างแอร์มาติดต้ังแอร์ช้ัน 2 

 

4 ก.ย. 49 - ช่างไฟมาท างานช้ัน 1 (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามาท างานช้ัน 4 (ต่อ) 
- ช่างหลังคามาท างานทาสีลูกกรงเหล็ก ช้ัน 1 
- ช่างสีมาท างานเก็บงานตามจุดต่างๆ 

 

5 ก.ย. 49 - ช่างไฟมาท างานช้ัน 1 (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามาท างานช้ัน 4 (ต่อ) 
- ช่างหลังคามาท างานทาสีลูกกรงเหล็ก ช้ัน 
- ช่างสีมาท างานเก็บงานตามจุดต่างๆ  

 

6 ก.ย. 49 - ช่างไฟมาท างานช้ัน 1 (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามาท างานช้ัน 4 (ต่อ) 
- ช่างหลังคามาท างานทาสีลูกกรงเหล็ก ช้ัน1 
- ช่างสีมาท างานเก็บงานตามจุดต่างๆ 

 

7 ก.ย. 49 - ช่างไฟมาท างานช้ัน 1 (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามาท างานช้ัน 4 (ต่อ) 
- ช่างหลังคามาท างานทาสีลูกกรงเหล็ก ช้ัน1 
- ช่างสีมาท างานเก็บงานตามจุดต่างๆ  
- ช่างปูนมาท าประตูทางเข้า 

 

8 ก.ย. 49 - ช่างไฟมาท างานช้ัน 1 (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามาท างานช้ัน 4 (ต่อ) 
- ช่างสีมาท างาน ช่วยท างานปูน 
- ช่างปูนมาท าประตูทางเข้า (ต่อ) 
- ช่างหลังคามาท างานทาสีลูกกรงเหล็ก ช้ัน 1 (ต่อ) 
- หัวหน้าช่างแจ้งว่าพื้นบันไดเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเดิน 
  ได้แล้ว 
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วัน เดือน ป ี รายงานการท างาน หมายเหตุ 

9-10 ก.ย. 49 
 
 

- ช่างไฟมาท างาน (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามาท างาน (ต่อ) 
- ช่างสีมาทาสี (ต่อ)  

 

11-15 ก.ย. 49 - ช่างไฟมาท างาน (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามาท างาน (ต่อ) 
- ช่างสีมาทาสี (ต่อ) 

 

16-17 ก.ย. 49 - ช่างไฟมาท างาน (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามาท างาน (ต่อ) 
- ช่างหลังคามาแก้ไขซ่อมแซมหลังคาท่ีรั่ว (ต่อ) 
- ช่างไฟมาท างาน (ต่อ) 

 

18 ก.ย. 49 - ช่างฝ้ามาท ากรอบประตูอลูมิเนียม  ประตูทางเข้า-ออกชั้น 1 (ต่อ) 
- ช่างหลังคามาซ่อมแซมหลังคา 
- ช่างไฟมาท าไฟชั้น 4 (ต่อ) 

 

19 ก.ย. 49 
 

- ช่างสีมาเก็บงานสี ช้ัน 2,3,4 
- ช่างหลังคามาแก้ไขซ่อมแซมหลังคา (ต่อ) 
- ซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามค าส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 

 

20 ก.ย. 49 - ช่างต่างๆ แจ้งความประสงค์จะขอเข้าท างาน เนื่องจากต้องเร่ง 
  ท างานให้แล้วเสร็จก่อนครบสัญญาจ้าง ซึ่งมีช่างงานต่างๆ มาท างาน 
  ดังนี้     
   1. ช่างไฟมาท างานกลับเวลาประมาณ 21.00 น. 
   2. ช่างสีมาท างานกลับเวลา 17.00 น. 
   3. ช่างปูกระเบ้ืองยางน ากระเบ้ืองยางมาเก็บไวท่ี้หอสมุดฯ เวลา 
       ประมาณ 15.00 น. และมีช่างปูกระเบ้ืองยางอยู่ท างานจนรุ่งเช้า 
   4. ผู้เขียนและนางสุนีย์  ตรียินดี  ยินดีอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลา 
       ราชการ เพื่อดูแลและอ านวยความสะดวกให้ช่าง ต้ังแต่เวลา 
       8.00 – 22.00น. และ 22.00 – 06.00 น. ซึ่งเหตุการณ์ท่ัวไปปกติ 
- ช่างไฟมาท างานช้ัน 1 (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามาท างาน (ต่อ) 

 

21 ก.ย. 49 - ช่างสีมาท างาน (ต่อ) 
- ช่างปูกระเบ้ืองยางมาท างาน (ต่อ) 
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 - ช่างไฟมาท างานช้ัน 1 (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามาท างาน (ต่อ) 

 

22 ก.ย. 49 - ช่างสีมาท างาน (ต่อ)  
23 ก.ย. 49 

 
- ช่างไฟมาท างานช้ัน 1 (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามาท างาน (ต่อ) 
- ช่างสีมาท างาน (ต่อ) 
- ช่างปูกระเบ้ืองยางมาท างาน ช้ัน 1,4 
- ช่างปูนมาท างาน (ต่อ) 
- ช่างแอร์มาติดต้ังแอร์ท่ีรื้อออก 

 

24 ก.ย. 49 
 

- ช่างไฟมาท างานช้ัน 1 (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามาท างาน (ต่อ) 
- ช่างสีมาท างาน (ต่อ) 
- ช่างปูกระเบ้ืองยางมาท างาน ช้ัน 1,4 (ต่อ) 

 

25 ก.ย. 49 
 

- ช่างไฟมาท างานช้ัน 1 (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามาท างาน (ต่อ) 
- ช่างสีมาท างาน เก็บงานสี (ต่อ) 
- ช่างปูกระเบ้ืองแกรนิต มาเก็บงาน ล้างพื้น ช้ัน 1 
- ช่างแอร์มาเก็บงาน ใส่หน้ากากแอร์ช้ัน 1 
- ช่างปูนมาท างานฉาบพื้น ใส่ท่อระบายน้ าบนดาดฟ้า 

 

26 ก.ย. 49 
 

- ช่างไฟมาท างานช้ัน 1 (ต่อ) 
- ช่างฝ้ามาท างานเก็บขยะท้ิง เช็ดกระจก 
- ช่างสีมาท างาน เก็บงานสี (ต่อ) และล้างพื้นหน้าอาคารหอสมุดฯ 
- ช่างไม้มาท างาน ท าฝ้าเพดานห้องประชุม ช้ัน 1 

 

27 ก.ย. 49 - หอสมุดฯ นัดคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้มาตรวจรับงานจ้าง 
  งวดท่ี 1 
- มีช่างไฟมาท างาน (ต่อ) 
- ช่างไม้ ท าฝ้าเพดานห้องประชุม ทาสีไม้ 
- ช่างปูน มาท าความสะอาดพื้นหินแกรนิต 
- ช่างฝ้ามาท าความสะอาดพื้นกระเบ้ืองยางและเช็ดกระจก 
- ช่างสีมาท างาน (ต่อ) ช่วยท าความสะอาดและเก็บงาน 
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คณะกรรมการตรวจการจ้างรับงาน  วิศวกร (นายนิรันดร์  แสงพุ่ม) 
และนายโสภณ จันทรรังษี มาดูหน้างาน ณ หอสมุดฯ และตรวจระบบ
ติดต้ังแอร์  วิศวกร (นายนิรันดร์ แสงพุ่ม) แจ้งว่า ให้แก้ไขงานโดยให้
ท าช่องริเทินใหม่ให้กว้างเท่ากับแอร็ เพื่อจะได้ถอดอุปกรณ์ออกมาล้าง
ท าความสะอาดได้ 

 

28 ก.ย. 49 - ช่างไฟมาท างาน 2 คน 
- ช่างแอร์มาแก้ไขแอร์ 
- ช่างสีมาเก็บงานสี  เก็บสีบริเวณผนังกั้นห้องทุกจุด ช้ัน 1-4 
- ช่างฝ้ามาช่วยเก็บงานทุกงาน 
- ช่างไม้รื้อประตูไม้ห้องประชุม 2 บาน ออก  ก่อก าแพงปิดตายทึบ 
- ช่างกลับเวลา 17.00 น. 
   หัวหน้าหอสมุดฯ (นางกาญจนา  สุคนธมณี) ประชุมบุคลากรได้แจ้ง
เรื่องการปรับปรุงอาคารหอสมุดฯ ใกล้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกงานแล้ว 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานงวดท่ี 1 ผ่านไปแล้ว เมื่อ
วันท่ี 27 กันยายน 2549 โดยท่ีพบงานท่ีต้องด าเนินการแก้ไขหลายจุด 
ดังนี ้

 

    ช้ัน 1 
    1. ประตูทางเข้า-ออกต้องแก้ไขใช้เวลาประมาณ 10 วัน จึงจะแล้ว 
        เสร็จเรียบร้อย สามารถใช้งานได้  
    2. หอสมุดฯ ต้องจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย มาเฝ้าดูแล 
        อีกระหว่างวันท่ี  1-8  ตุลาคม 2549 
    3. งานท่ีต้องแก้ไขหลายจุดต้องออกแบบและตกแต่งภายใน (ต่อ) 
    4. ห้องอ้างอิงต้องขยายพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 
    5. บันไดช้ัน 2 -3 ต้องแก้ไข เนื่องจากมีขั้นบันไดท่ีไม่ได้เกณฑ์ 
        มาตรฐาน จะท าให้เกิดอันตรายได้  
    6. ทางเดินด้านหลัง  ห้องเก็บตู้เล่ือน ต้องปูกระเบ้ืองยาง ประตูไม้ 
       2 บาน ให้ทุกออกก่อผนังใหม่ 
    7. ไฟฟ้าหน้าอาคารหอสมุดฯ (เดิม) มีไฟฟ้าติดต้ังอยู่ หลังจาก 
        ปรับปรุงไม่มีไฟฟ้า ขอให้ช่างไฟของบริษัทฯ มาแก้ไข 
    8. ให้แก้ไขสวิทซ์เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศห้อง Server โดยให้ 
        ย้ายจากหน้าอาคารหอสมุดฯ ประตูเดิมมาไว้ภายในอาคาร 
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     ช้ัน 2 
     1. ห้องถ่ายเอกสาร ช่องแอร์ไม่มีริเทิร์น จึงต้องเจาะเพดานห้อง 
         โดยขอให้บริษัทฯ ด าเนินการให้  ท้ังนี้ จะให้ร้านถ่ายเอกสาร 
         ย้ายเข้ามาบริการ 
    ช้ัน 4 
      1. พื้นกระเบ้ืองยางท่ีปูเสร็จแล้วทั้งหมด ต้องขัดถูให้สะอาด 

 

29 ก.ย. 49 - ไม่มีช่างมาท างาน  
30 ก.ย. 49 - ช่างไม้มาท าขอบประตูทางทางเข้า-ออก  

 
1 ต.ค. 49 
2 ต.ค. 49 
3 ต.ค. 49 
4 ต.ค. 49 

5-7 ต.ค. 49 
8-9 ต.ค. 49 

 
 

10 ต.ค. 49 
 

11-13 ต.ค. 49 
14 ต.ค. 49 

15-17 ต.ค. 49 
18 ต.ค. 49 

 
 
 
 
 
 

 

เดือน ตุลาคม 2549 
- ช่างฝ้ามาท างานช้ัน 4 (ต่อ) มีฝ้าท่ีต้องซ่อมแซมบางจุด 
- ไม่มีช่างมาท างาน 
- ช่างไฟมาแก้ไขงานไฟฟ้า 
- ช่างแอร์มาท าช่องรีเทร์นแอร์ ช้ัน 2 (ต่อ) 
- ไม่มีช่างมาท างาน 
- ไม่มีช่างมาท างาน 
- ช่างแอร์ของบริษัท เอ เอ็ม อี เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด มาซ่อมและล้างท า 
  ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
- ไม่มีช่างมาท างาน 
- ผู้เขียนตรวจสอบประตูทางเข้า-ออก พบว่า ยังท าไม่เรียบร้อย 
- ไม่มีช่างมาท างาน 
- ช่างไฟมาท างาน  เก็บงานและติดรางสาย Lan ช้ัน 2,4 
- ไม่มีช่างมาท างาน 
- บริษัท กันกนิษฐ์  ให้ช่างมาเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนท่ีบริษัทอาคเนย์ 
  จ ากัด ผู้รับจ้างตกแต่งภายใน จะเข้ามาด าเนินการ ท้ังนี้หัวหน้าช่างไฟ 
  ของบริษัท กันกนิษฐ์ เป็นผู้รายงาน ซึ่งงานท่ีต้องแก้ไขดังนี้ 
   1. งานฝ้าเพดาน 
   2. งานไฟฟ้าบางส่วนเกี่ยวพันธ์กับงานตกแต่ง งานไฟฟ้าของบริษัท 
      ต้องเข้ามาประสานงานด้วย 
   3 .งานฝ้าท่ียังไม่ได้ท าได้แก่ ห้องท างานเจ้าหน้าท่ี  ห้องหัวหน้า 
      หอสมุดฯ 
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    4. งานฝ้าห้องประชุม สียังทาไม่เรียบร้อย 
    5. ฝ้าหลุมท้ังหมดบริเวณห้องโถงหน้าเคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือต้อง 
       ท าใหม่ให้บังหลอดไฟ และต้องแก้ไขการวางหลอดไฟใหม่ 
    6. ฝ้า บริเวณขอบมีรอยยิปซั่มยังเก็บงานไม่เรียบร้อย 

 

19 ต.ค. 49 
 

- ช่างบริษัท อาคเนย์ฯ เริ่มเข้ามาด าเนินการตกแต่งภายใน โดยท่ีขน 
   เครื่องมือ  ไม้ มาไว้ในหอสมุดฯ  

 

20 ต.ค. 49 - ช่างเริ่มเข้ามาปฏิบัติงาน  
21 ต.ค. 49 - ช่างมาปฏิบัติงาน (ต่อ)  
22 ต.ค. 49 - ช่างไม่มาปฏิบัติงาน  
23 ต.ค. 49 - ช่างไม่มาปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช  

24-29 ต.ค. 49 - ช่างมาปฏิบัติงาน  
30-31 ต.ค. 49 

 
- หอสมุดฯ ไปสัมมนาท่ีวังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
- ช่างมาปฏิบัติงานตามปกติ โดยท่ีหอสมุดฯ ไม่เปิดบริการ  
  มีนายโชคชัย  สวนแก้ว  บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มาเปิดประตู 
  ให้ช่าง  ในการนี้ มีบุคลากรหอสมุดฯ บางคนท่ีไม่สามารถไปร่วม 
  สัมมนามาท างานในหอสมุดฯ  
- ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง (ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาลี) ให้ 
  ผู้ออกแบบ (อาจารย์สมบัติฯ) สรุปรายการให้บริษัทกันกนิษฐ์  
  มาด าเนินงานแก้ไข ดังนี ้
  1. ซุ้มประตูทางเข้า-ออก ต้องล้างสีใหม่ เนื่องจากสีไม่ตรงตามท่ีได้ 
      เลือกไว้ 
  2. งานไฟฟ้ายังมีสายไฟปล่อยท้ิงไว้ 
  3. งานฝ้าเพดานยังไม่เรียบร้อย 
     ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง  เสนอให้ติดต่อบริษัทกันกนิษฐ์ 
เรื่อง การเก็บงานท้ังหมด  งานท่ีเก็บจะเสร็จเมื่อไหร่ และงานระบบ 
ไฟซึ่งท้ิงสายไฟไว้ จะประสานงานกับบริษัทฯ ผู้รับจ้างงานตกแต่ง 
หรือจะให้บริษัทฯ ผู้รับจ้าง ท าระบบไฟทั้งหมด  หากกรณีนี้ให้บริษัท 
กันกนิษฐ์ สรุปงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายเพื่อส่งมอบให้งานตกแต่งท า 
ท้ังนี้ขอให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
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      รายละเอียดท่ีผู้ออกแบบ (อาจารย์สมบัติฯ) และคณะกรรมการจัด
จ้างได้พูดคุยหารือและได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานตกแต่งท่ีจะ
ด าเนินการ ต่อจ้างบริษัทกันกนิษฐ์ ได้ปรับปรุงแล้วเสร็จ ว่า จะต้องท า
อะไรบ้าง ซึง่มีผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง เป็นประธาน สรุปได้
ดังนี ้
      1. แบบท่ีจะตกแต่งมีแก้ไขบางจุด 
      2. เพิ่มรายละเอียดพื้นท่ีการใช้งานให้มากขึ้น ก าหนดสัดส่วนการ 
         ใช้งาน คงราคาเดิม 
      3. แบบท่ีเป็นครุภัณฑ์ (จะต้องมีแบบประกอบหรือไม่) ใน 
         รายละเอียดของแบบ 
      4. ขอให้มีพูดคุยปรึกษาหารือกันทุกอาทิตย์ 

 

       5. เพื่อป้องกันพื้นเสียหาย ดังนั้นการท างานตกแต่งต้องใช้ 
         กระดาษลูกฟูกปูพื้นด้วย 
      6. ให้ต้ังกรรมการท่ีเกี่ยวกับงานเฟอร์นิเจอรอ์ย่างเดียว 
      7. ให้แต่งต้ังกรรมการจัดจ้างและกรรมการตรวจการจ้าง 
      8. แบบแปลนจะปรับงานระบบไฟ งานฝ้า เพดาน และงานตกแต่ง 
         ภายใน 
      9. ขอเพิ่มงานในส่วนของห้องท างานเจ้าหน้าท่ีท้ัง 2 งาน ได้แก่ 
         งานธุรการ และงานบริการ 
      10. บางส่วนน่าจะมีเป็นตู้ลอย  ช้ันลอย   
      11. เห็นสมควรออกแบบทางเดิน และห้องส าหรับคนพิการไว้ด้วย 
      12. ผู้อ านวยการฯ เสนอ ให้ท าอิฐบล๊อค จัดหาเก้าอี้มาต้ัง ให้ 
           นักศึกษานั่งอ่านหนังสือบริเวณหน้าอาคารหอสมุดฯ และท าท่ี 
           จอดรถจักรยานเพิ่มข้ึน ท้ังนี้ต้องขออนญุาตมหาวิทยาลัยก่อน 
      13. การตกแต่งภายใน มีตู้  ช้ัน จ านวนมาก 
      14. เคาน์เตอร์หรือท่ีจัดเตรียมอาหารพร้อมปล๊ักไฟส าหรับเสียบ 
           กระติกน้ าร้อนและตู้เย็น 
      15. จุดท่ีแสดงนิทรรศการ หลอดไฟต้องสามารถถอดเก็บได้ 
      16. ห้องควบคุมเสียง ไม่มีโต๊ะ ตู้ ส าหรับใส่อุปกรณ์เครื่องเสียง 
           จึงขอเพิ่มตู้เก็บอุปกรณ์ด้วย 
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       17. ห้อง Server ต้องมีโต๊ะคอมพิวเตอร์  ทีวี ดูภาพจากวงจรปิด 
           ผู้ออกแบบ (อาจารย์สมบัติฯ) ให้ท าลักษณะเป็นช้ันติดผนัง 
           จะดูเรียบร้อย 
      18. งานเคาน์เตอร์ยืม-คืน ต้องประสานงานกับหัวหน้าช่างไฟ 
           ของบริษัทกันกนิษฐ์ 
      19. พื้นเคาน์เตอร์ยืม-คืนต้องยกพื้นขึ้นมา โครงสร้างเป็นเหล็ก 
      20. เคาน์เตอร์ยืม-คืน ต้องเตรียมเรื่องของระบบต่างๆ ท่ี 
           เครื่องตรวจคนเข้า-ออก 
      21. ห้องท างานธุรการและบริการ จะท าบอร์ดติดผนังส าหรับ 
           เขียนเวลาประชุมด้วย  
      22. ผนังกั้นห้องเป็นกระจกฝ้า ผู้ออกแบบจะท าเพิ่มเพื่อการใช้ 
           งานเพิ่มข้ึน 

 

       23. ผู้อ านวยการสอบถามว่า ราคาค่าตกแต่งท่ีบริษัทอาคเนย์ 
           เสนอมาจะขอปรับลดลงบ้านได้หรือไม่  
      24. ให้ท าหัวช้ันหนังสือเพื่อบอกหมวดหมู่หนังสือ ต้องออกแบบ 
           งานกราฟฟิคด้านดีไซด์เป็นสติกเกอร์ตัวหนังสือ 
      25. ภายในห้องสมุดต้องมีงานกราฟฟิคอีกมาก  เริ่มต้ังแต่ประตู 
           ทางเข้า 
      26. ผู้ออกแบบ (อาจารย์สมบัติฯ) ขอให้หอสมุดฯ ก าหนด 
           ข้อความเพื่อจะได้น าไปท างานกราฟฟิคต่อไป 
      27. ผู้ออกแบบ ขอให้บริษัทอาคเนย์บริจาคนาฬิกาให้ 5 เรือน 
      28. ผู้ออกแบบ ก าหนดจอ LCD ขนาด 29นิ้ว จอแบน ไว้ส่วน 
           หน้า ส าหรับพักผ่อนก่อนเข้าสู่ภายใน ส าหรับฉาย วีซีดี ท่ี 
           หอสมุดฯ ผลิตออกมาในเรื่องความรู้  ฉายเวียนไปเรื่อยๆ 
           นักศึกษาจะได้ดูได้ว่าหอสมุดฯ มีอะไรให้บริการ 
       29. จอคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น (OPAC) ช้ัน 1 จะเปล่ียนเป็น 
            จอแบนท้ังหมด ประมาณ 6 จอ จะอยู่ในหมวดคอมพิวเตอร์ 
            ส าเร็จรูปด้วย  
       30. ก าหนดมีโซฟาเพิ่มบางตัว 
       31. งานตกแต่งก าหนดแล้วเสร็จกลางเดือนธันวาคม 2549 โดย 
            ท่ีจะท าบุญอาคารหอสมุดฯ ปลายเดือน ธันวาคม  
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วัน เดือน ป ี รายงานการท างาน หมายเหตุ 

        32. ก าหนดทางเข้า-ออก เป็นทางเข้าหลักทางเดียวด้านหน้า 
            อาคารและให้เจ้าหน้าท่ีเข้าประตูด้านข้าง ประตูทางเข้า-ออก 
            เดิมก่อนเวลา 8.30 น. โดยใช้คีย์การ์ด 
       33. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง ห้องประชุมขนาดเล็กของ 
            ฝ่ายบริการ 
       34. งานแก้ไขย้อมสีไม้ประตูทางเข้า (ต้องท าใหม)่  
       35. ห้องประชุมมีบอร์ดไว้ส าหรับใช้ในงานประชุม  มีสายไฟ 
            ส าหรับซ่อนจอฉาย  จอฉายขนาด 200 นิ้ว จุคนได้ 30 คน 
            ระบบสายไฟท าท้ิงไว้ก่อนได้  ผนังกระจกจะติดฟิล์ม 
       สรุป งานซึ่งบริษัทกันกนิษฐ์ ต้องมาแก้ไข ดังนี้ 
        1. ประตูเปล่ียนสีไม้ใหม่ 
        2. ไฟหลุมพบว่ามองเห็นหลอดไฟ ต้องติดหลอดไฟใหม่ 
        3. งานไม้ท่ีมีลักษณะเป็นซี่ๆ  บริเวณท่ีโชว์หนังสือใหม่ ยังขัดไม่ 
            เรียบร้อยต้องใช้กระดาษทรายขัด 
        4. จุดรับฝากของยังมีงานไฟฟ้าต้องท าเพิ่ม 
        5. บริษัทกันกนิษฐ์  มอบงานให้งานตกแต่งด าเนินการแทน 
           ต้องคิดราคาและตกลงกันเอง แล้วโอนมาให้งานตกแต่ง 
        6. เปล่ียนท่ีจับประตูกระจกไม่เอาแบบรูปตัวซี ท้ังหมด  
        7. เครื่องปรับอากาศในห้องหัวหน้าหอสมุดฯ ยังไม่ท าไม่เรียบร้อย 
        8. ให้ย้ายกล้องวงจรปิดช้ัน 1 ใหม่บางจุด        

 

 
 

เดือน พฤศจิกายน 2549  

1 พ.ย. 49 - ช่างบริษัทอาคเนย์ เข้ามาด าเนินการตกแต่งภายใน  
2-4 พ.ย. 49 - ช่างมาปฏิบัติงาน (ต่อ)  
5 พ.ย. 49 - ไม่มีช่างมาปฏิบัติงาน  

6-30 พ.ย. 49 - ช่างมาปฏิบัติงาน (ต่อ)     
       ระหว่างวันท่ี 1-18 ธันวาคม 2549 ช่างจากบริษัทฯ   ได้มา

ปฏิบัติงานทุกวัน เนื่องจากจะครบก าหนดสัญญา  ผู้รับจ้างจะต้อง
ท างานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันท่ี  16  กุมภาพันธ์ 2550   
ซึ่งผู้ว่าจ้างตกลงก าหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ จ านวน 3 งวด    

 

 



บทที่ 4 

การด าเนินการหลังเสร็จสิน้การตกแต่งภายใน 

การส่งมอบงานและตรวจการจ้าง 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตกแต่งภายในอาคารหอสมุดฯ แล้วเสร็จ ตามสัญญางวดท่ี 1 

ผู้เขียนต้องด าเนินการดังนี้ 

1. จัดท าหนังสือราชการเพื่อแจ้งก าหนดวัน เวลาตรวจการจ้าง งวดท่ี 1 ในวันท่ี 27
ธันวาคม 2549 ต่อผู้อ านวยการส านักตรวจสอบสังคมและความมั่นคง (ฝ่ายตรวจสอบผลงาน) เพื่อทราบ   
 
 
 

                                                     บันทึกข้อความ                      
ส่วนราชการ   หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร.0 3425 5092 
ท่ี       ศธ 0520.209 (นฐ) / 004234                   วันที่                21    ธันวาคม  2549 
เร่ือง   แจ้งก าหนดวัน เวลา ตรวจการจ้าง  
 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบสังคมและความมั่นคง (ฝา่ยตรวจสอบผลงาน) 
 ด้วยหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้ท าการตรวจการ
จ้างตกแต่งภายในอาคารหอสมุดฯ ตามสัญญาที่ 8/2550 เมื่อวันที่ วันที่  18  ธันวาคม 2549  งวดที่ 1 เป็นเงิน 
1,550,000.-บาท (หน่ึงล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในวันที่  27  ธันวาคม 2549  เวลา 10.00 น. โดยมีกรรมการ
ตรวจการจ้างดังน้ีคือ 
 1.  ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
 2.  อาจารย์สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล 
 3.  นางกาญจนา  สุคนธมณี 
 4.  นางสุมณฑิพย์  ลิขิตเจริญ 
 5.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  กล่อมใจขาว 
 6.  นางสุกัญญา  โภคา 
 7.  นางบุญตา  เฉลิมวรรณ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                                                                       (นางกาญจนา  สุคนธมณี) 
                                                                                        บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ 9 
                                                                                หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร ์
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2.  จัดท าใบตรวจการจ้างเพื่อให้คณะกรรมการพร้อมกันตรวจการจ้างเพื่อรับมอบงานจาก
บริษัทฯ เพื่อจ่ายเงินและลงนามในใบตรวจการจ้าง (ตามตัวอย่าง) 
 
 
 
ที.่.................../...........................                      ใบตรวจการจ้าง 
 

คณะกรรมการได้พร้อมกันตรวจการจ้าง ซึ่งบริษัท อาคเนย์การช่าง จ ากัด ผู้รับจ้างตกแต่งภายใน
อาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ชั้น 1 ตามสัญญาลงวันที่  18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549  

บัดน้ี ได้ปฏิบัติงานการติดต้ังโครงเคร่าและวัสดุบุฝ้าแล้วเสร็จ ตามหนังสือส่งงานของผู้รับจ้างลงวันที่  
26  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549  เสร็จถูกต้องตามสัญญาแล้ว ต้ังแต่วันที่  26  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 
คณะกรรมการได้รับมอบงานแล้ว ต้ังแต่วันที่  27  ธันวาคม พ.ศ. 2549  ผู้รับจ้างควรได้รับเงินงวดที่ 1 ตามสัญญา
ข้อ 4. เป็นเงิน 1,550,000.-บาท (หน่ึงล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

     ลงชื่อ.............................................................ประธานกรรมการ 
                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์   ฉิมพาลี) 
 
     ลงชื่อ..............................................................กรรมการ 
                                                                     (อาจารย์ สมบัติ   วงศ์อัศวนฤมล)  
      
     ลงชื่อ..............................................................กรรมการ 
                                                                       (นางกาญจนา    สุคนธมณี )  
 

ลงชื่อ..............................................................กรรมการ 
                                                                      (นางสุมณฑิพย์     ลิขิตเจริญ) 
 

ลงชื่อ..............................................................กรรมการ 
                                                                    (นางสาวจันทร์เพ็ญ   กล่อมใจขาว) 
  

ลงชื่อ..............................................................กรรมการ 
                                                                         (นางสุกัญญา     โภคา)  
 

ลงชื่อ...................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                                                     (นางบุญตา    เฉลิมวรรณ)  
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3. จัดท าใบรายงานผู้มีอ านาจส่ังจ้าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างลงนามอีก 1 ฉบับ   
 
 

ใบรายงานผู้มีอ านาจสั่งจ้าง 
                                                                       เขียนที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                           วันที่   27    เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2549 
 

ด้วยบริษัทอาคเนย์ การช่าง จ ากัด ผู้รับจ้างด าเนินการตกแต่งภายในอาคารหอสมุด พระราชวังสนาม
จันทร์ ตามสัญญาจ้าง ลงวันที่  18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549  

บัดน้ี ได้ปฏิบัติงาน งานตกแต่งภายในอาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์  ชั้น 1 แล้วเสร็จ เสร็จถูกต้องตาม
สัญญาแล้ว ต้ังแต่วันที่  26  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจการจ้างแล้ว ต้ังแต่         
วันที่ 27  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549  ผู้รับจ้างควรได้รับเงินงวดที่ 1 ตามสัญญาข้อ 4. เป็นเงิน 1,550,000.-บาท 
(หน่ึงล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และผู้รับจ้างได้รับเงินจ านวนดังกล่าวไปถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ต้ังแต่             
วันที่................เดือน................พ.ศ............... 

จึงรายงานต่อผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง เพ่ือทราบ  ตามระเบียบส า นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 72. (4) 
 
 
     ลงชื่อ.............................................................ประธานกรรมการ 
                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์  ฉิมพาลี) 
 
     ลงชื่อ..............................................................กรรมการ 
                                                                       (อาจารย์ สมบัติ   วงศ์อัศวนฤมล)  
      
     ลงชื่อ..............................................................กรรมการ 
                                                                        (นางกาญจนา    สุคนธมณี )  
 

ลงชื่อ..............................................................กรรมการ 
                                                                       (นางสุมณฑิพย์     ลิขิตเจริญ) 
 

ลงชื่อ..............................................................กรรมการ 
                                                                     (นางสาวจันทร์เพ็ญ   กล่อมใจขาว) 
  

ลงชื่อ..............................................................กรรมการ 
                                                                             (นางสุกัญญา   โภคา)  
 

ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                                                         (นางบุญตา  เฉลิมวรรณ)  
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4. รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้างเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน  
 
 

บริษัท อาคเนย์การช่าง จ ากัด 
(Head Office) เลขที่ 1271-3 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก แขวงสุริยวงศ์ กรุงเทพฯ 10500 

(Workshop) เลขที่ 5 ซอยโชคชัยจงจ าเริญ ถนนพระรามที่ 3 เขตยานนาวา แขวงบางโพงพาง กรุงเทพฯ 10120 
TEL 0 2234-9696  0 2235-2799  0 2237-8597 FAX 0 2237-8598 

-------------------------------------------  
 
                                                                                    วันที่  20  ธันวาคม พ.ศ. 2549 
เรื่อง  ขอเรียกเก็บเงิน งวดที่ 1 

เรียน  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง 

อ้างถึง  สัญญาจ้างเลขที่ 8/2550 ลงวันที่  18  ธันวาคม 2549 

ตามสัญญาที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร จ้างบริษัท อาคเนย์การช่าง จ ากัด ท าการตกแต่งภายใน
อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม เป็นเงิน 3,100,000.- บาท (สามล้าน
หน่ึงแสนบาทถ้วน) น้ัน  

บัดน้ี บริษัทฯ ได้ด าเนินการติดต้ังโครงเคร่าและวัสดุบุฝ้าแล้วเสร็จ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา
จึงขอเรียกเก็บเงินและส่งมอบงานงวดที่ 1 จ านวนเงิน  1,550,000.-บาท (หน่ึงล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัทฯ ต่อไปด้วย  จักขอบคุณย่ิง  

                                                                        ขอแสดงความนับถือ 

 

 
                                                                     (นายไพบูลย์  จิรประเสริฐกุล) 
                                                                            กรรมการผู้จัดการ 
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การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างงานตกแต่งภายใน   

5. จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ถึงผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
 
 
 

 

 

                                                     บันทึกข้อความ                      

ส่วนราชการ   หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร.0 3425 5092 

ท่ี      ศธ 0520.209 (นฐ) / 004244                   วันที่              22  ธันวาคม  2549 
เร่ือง   ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน  
 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 8/2550 ลงวันที่วันที่ 18 ธันวาคม 2549  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ท าการว่าจ้าง
บริษัท อาคเนย์การช่าง จ ากัด ท าการตกแต่งภายในอาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์  วงเงิน 3,100,000.- บาท (สาม
ล้านหน่ึงแสนบาทถ้วน) น้ัน  บัดน้ี ผู้รับจ้างได้ด าเนินงานงวดที่ 1  เป็นเงิน  1,550,000.-บาท (หน่ึงล้านห้าแสนบาท
ถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดในใบตรวจการจ้าง และใบรายงานผู้มีอ านาจสั่งจ้างที่แนบมาพร้อมน้ี    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน จ านวน 1,550,000.-บาท(หน่ึงล้านห้าแสน      
บาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสม  ส่วนของส านักหอสมุดกลางด้วย  จักเป็นพระคุณย่ิง 

         

                                                                          (นางกาญจนา  สุคนธมณี) 
                                                                           บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ 9 
                                                                    หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
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6. ภายหลังผู้อ านวยการส านักหอสมุดฯ อนุมัติแล้ว  จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า
ตกแต่งภายในอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ งวดท่ี 1 ให้กับผู้รับจ้าง โดยเข้าระบบ MIS 

เมื่อผู้รับจ้างได้ท างานตามสัญญางวดท่ี 2 และงวดสุดท้าย แล้วเสร็จ (ตามล าดับ) ผู้เขียน
ได้แจ้งคณะกรรมการเพื่อรับมอบงานและด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง (ลักษณะเดียวกับการ
เบิกจ่ายเงินงวดท่ี 1)  
 



บทที่ 5 

ลักษณะภาพหอสมุดฯ หลังการปรับปรุงและตกแต่งอาคารสถานที่ 
 
 

ภาพที่ 11   ด้านหน้าทางเข้า – ออก อาคารหอสมุดฯ 
 

 
 

ภาพที่ 12  ส่วนรับรองผู้มาใช้บริการก่อนเข้าใช้หอสมุด 
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ภาพที่ 13  ด้านซ้าย ติดต่อสอบ – ถาม  ทางเข้าออก  ด้านขวา เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน 

 
 

ภาพที่ 14  ด้านซ้าย ติดต่อสอบ – ถาม  ทางเข้าออก  ด้านขวา เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน 
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ภาพที่ 15  ด้านซ้าน จุดสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ( Web OPAC ) / เครื่องยืมคืนอัตโนมัติ 
ด้านขวา เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน 

ตรงกลาง  โถง / แกลลอรี่  งานนิทรรศการศิลปะ และอื่นๆ 
 

 
 

ภาพที่ 16  จุดสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
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ภาพที่ 17  เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน 
 

ภาพที่ 18  เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน 
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ภาพที่ 19  โถงช้ันล่าง อาคารหอสมุดฯ  มองจากข้างในออกไปสู่ประตูทางเข้า - ออก 

 

ภาพที่ 20  โถงช้ันล่าง อาคารหอสมุดฯ มองจากทางเข้า – ออก ไปสู่โถงนิทรรศการ 
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ภาพที่ 21 จากประตูสู่ห้องประชุม 
 

 
 

ภาพที่ 22 ภายในห้องประชุม 
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ภาพที่ 23  ภายในห้องอ้างอิง (จากประตูทางเข้าห้อง) 
 

 
 

ภาพที่ 24 ภายในห้องอา้งอิง  (จากประตูทางเข้าห้อง) 
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ภาพที่ 25 ภายในห้องอา้งอิง (จากภายในสู่ประตูทางเข้าห้อง) 
 

 
 

ภาพที่ 26 ภายในห้องอา้งอิง (ฝาผนังอาคาร) 
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ภาพที่ 27 มุมกาแฟและเบเกอร่ี ( ชั้นล่างอาคารหอสมุดฯ ) 
 

 
ภาพที่ 28 มุมกาแฟและเบเกอร่ี ( ชั้นล่างอาคารหอสมุดฯ )  

 



บทที่ 6 
ขั้นตอนและวิธีการก ากับดูแลการปรับปรุงและตกแต่งอาคารหอสมุดฯ 

 
จากบันทึกการท างานด้านการติดต่อประสานงานกับช่าง/ผู้รับจ้าง  ผู้เขียนขอสรุปข้ันตอน

และวิธีการก ากับดูแลการปรับปรุงและตกแต่งอาคารหอสมุดฯ ดังนี้ 
1.  ศึกษารายละเอียดข้อมูลท่ีต้องปรับปรุง จากเอกสารท่ีขออนุมัติ ด าเนินการหรือเอกสารท่ี

บันทึกตกลงท าสัญญาระหว่างหอสมุดฯ กับผู้รับจ้าง 
2.  ศึกษาข้อมูลและสอบถามผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญในส่ิงท่ีไม่เข้าใจเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
3.  ก ากับดูแลการท างานของช่างคู่ขนานไปกับหัวหน้าช่างของบริษัทฯ กล่าวคือ 
 1)  อ านวยความสะดวก 
  การอ านวยความสะดวกเป็นส่ิงท่ีสนับสนุนให้การท างานในหน่วยงานส าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดีและเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในการเข้ามาด าเนินงานปรับปรุงและตกแต่งอาคารหอสมุดฯ           
ของผู้รับจ้าง จึงเป็นด่านแรกท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องค านึงถึงการอ านวยความสะดวกให้ช่างเป็นอันดับแรก 
ต้ังแต่วันแรกที่ช่างเริ่มเข้ามาปฏิบัติงาน เช่น ในการน าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาภายในอาคารได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว 

  หลังจากนั้นระหว่างด าเนินงาน ผู้เขียนต้องอ านวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง          
เมื่อช่างแจ้งความประสงค์ท่ีจะเข้าปฏิบัติงานในจุดต่างๆ ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
ตลอดระยะเวลาท่ีช่างเข้ามาด าเนินงานจนแล้วเสร็จ 

  นอกจากนี้ ผู้เขียนในฐานะปฏิบัติงานด้านอาคารสถานท่ีฯ ยังต้องค านึงถึงการ
อ านวยความสะดวก รวมไปถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีจะต้องจัดเตรียมพร้อมไว้เพื่อให้การ
บริการของหอสมุดฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกวันท าการท่ีหอสมุดฯ เปิดท าการ  หรืออ านวย
ความสะดวกให้ช่างของมหาวิทยาลัยฯ และช่างจากภายนอกท่ีเข้ามาจัดซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดให้
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของราชการ   

 2)  ประสานงาน 
  ในการด าเนินงานปรับปรุงและตกแต่งอาคารหอสมุดฯ ผู้เขียนได้รับมอบหมายจาก

หัวหน้าหอสมุดฯ (นางกาญจนา  สุคนธมณี) ให้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของช่างท่ีเข้ามาปฏิบัติงาน
และบุคคลท่ีต้องเข้าร่วมด าเนินงานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ ผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ท้ังด้านโครงสร้างและด้านสาธารณูปโภค  ตลอดจนวิศวกรของบริษัทผู้รับจ้าง 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น รวดเร็ว ไม่เกิดการท างานซ้ าซ้อน  ดังนั้น 
หน่วยงานจ าเป็นต้องมีบุคคลผู้ท าหน้าท่ีประสานงานท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวอันเหมาะสมในการท่ีจะช่วย
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ประสานงานให้เป็นไปด้วยดี  ซึ่งผู้ท่ีจะประสานงานได้ดีนั้นต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์
สัมพันธ์และการติดต่อส่ือสาร เป็นส่ิงท่ีส าคัญในการติดต่อประสานงาน ถ้าการซื่อสารเป็นท่ีไม่เข้าใจ
กัน อาจจะเกิดจากภาษา การถ่ายทอดท่ีไม่ครบถ้วน หรือตีความได้เป็นหลายความหมาย หรือรับ
ข้อมูลท่ีได้ไม่ถึงผู้รับตามก าหนดเวลา ส่ิงเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคท าให้การประสานงานเกิดความ
ล้มเหลวได้ หรือผู้ประสานงานไม่ใส่ใจจริงจังกับการประสานงาน 

  ถ้าผู้ประสานงาน ท างานเป็นไปด้วยดี ก็จะช่วยให้การท างานขององค์กรเป็นไป
ด้วยดีตามท่ีก าหนดไว้ 

 3)  ติดตามงาน 
  นอกจากการประสานงานกับบุคคลทุกฝ่ายแล้ว การท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จะต้องมีการติดตามงานเพื่อดูความคืบหน้าของงาน อาจกล่าวได้ว่า การติดตามงานนับว่าเป็นเรื่อง
ของหลักการบริหารและเป็นเรื่องของจิตวิทยาท่ีเริ่มต้ังแต่การส่ือสารที่ถูกต้อง เหมาะสม เป็นเรื่องของ
การรายงานความคืบหน้าของงานและท่ีส าคัญก็คือเรื่องของการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยเฉพาะการส่ือสารระหว่างผู้ปฏิบัติงา (ผู้ติดตามงาน) กับหัวหน้าช่างแต่ละงาน 

  อย่างไรก็ตามการท างานให้มีประสิทธิภาพจะต้องมีการติดตามงานและ
ประสานงานควบคู่กันไปเป็นระยะๆ เพื่อดูความคืบหน้าของงาน  แต่ไม่ควรติดตามงานถี่เกินไป 
เพราะจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเครียดได้ ขณะเดียวกันไม่ควรปล่อยปละละเลยโดยไม่ติดตามงาน
เลยงานอาจเสียหายได้   

  ท้ังนี้ งานจะประสบความส าเร็จได้ต้องมีข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย อย่างไร
ก็ตามคนท างานทุกคนไม่ว่าระดับใด ต้องท างานอย่างไม่มีข้อผิดพลาด เพื่อองค์กรจะได้ประสบความ
เสร็จตามบรรลุประสงค์  

 4)  แก้ปัญหาการท างานในขณะมีการท างานของช่างและหลังการท างานเสร็จสิ้น 
  ระหว่างการด าเนินงานของช่าง เมื่อมีปัญหา และปัญหาท่ีพบจะเป็นเรื่องของวัสดุ

ไม่พร้อม ต้องรอวัสดุ ช่างจะประสานงานกับผู้เขียน เพื่อให้รายงานปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา  
ผู้ออกแบบ  สถาปนิก  ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้งานด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และแล้วเสร็จตาม
ก าหนด  และหลังการท างานเสร็จส้ิน คณะกรรมการตรวจการจ้างด าเนินการตรวจการจ้าง ปัญหาท่ี
พบ งานบางส่วนยังไม่เรียบร้อย เช่น งานไม้ งานไฟฟ้า งานสแตนเลส งานกระจก  ผู้เขียนได้ติดตาม
และประสานงานกับหัวหน้าช่างเพื่อให้ติดตามช่างแต่ละงานมาด าเนินการให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์  

4.  รายงานผลการท างาน 
 1)  รายงานด้วยวาจาต่อหัวหน้าหอสมุดฯ ระหว่างการด าเนินงานปรับปรุง ตกแต่ง

อาคารหอสมุดฯ     
 2) รายงานด้วยลายลักษณ์อักษร 



บทที่ 7 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ผู้เขียนต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ (เดิม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ระดับ 6) มีภาระหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  ส่วนหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีงานท่ีต้องรับผิดชอบหลากหลาย ตลอดเวลากล่าวได้ว่า 
ท้ังในและนอกเวลาราชการต้องพร้อมส าหรับการท างานด้านนี้ ซึ่งเป็นงานสนับสนุนการบริการของ
หอสมุดฯ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ  ดังนั้น จึงต้องมีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ 
รวดเร็ว แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันที 

ผู้เขียนได้รับโอกาสจากหัวหน้าหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์(นางกาญจนา สุคนธมณี) 
ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจการจ้างงานปรับปรุงและตกแต่งอาคารหอสมุด พระราชวังสนาม
จันทร์ ให้ก ากับดูแลติดตามการปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารหอสมุดฯ เพื่อให้งานแล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลาและเปิดบริการได้เร็วท่ีสุด ก าชับให้ผู้เขียนจดบันทึกการท างานทุกขั้นตอนอย่าง
ละเอียด ก าหนดให้รายงานผลเป็นระยะ ท้ังด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร พบเห็นข้อผิดพลาดต้อง
แจ้งแก้ไขได้ในทันที 

เมื่อเริ่มแรกจากท่ีไม่เคยมีความรู้เรื่องงานของช่างแต่ละงาน จนเสร็จส้ินกระบวนการ
ท างาน งานทุกงานแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด ท าให้ผู้เขียนมีความรู้ความเข้าใจ ในงานทุกงาน
ดังกล่าว คิดว่าความรู้ท่ีได้รับเป็นประสบการณ์ตรงท่ีไม่ได้เรียน ไม่มีการสอน ไม่มีต ารา เป็นการเรียนรู้
ด้วยตนเองจากการศึกษา สอบถามผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญแต่ละเรื่อง เป็นการท างานลุล่วงไปด้วยดี 

ผู้เขียนได้รับค าส่ังจากหัวหน้าหอสมุดฯ ให้แบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ โดยจัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร สู่สาธารณชน เฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป ไว้ศึกษา เรียนรู้  

 

ข้อเสนอแนะต่อผู้ปฏิบัติงาน 
การก ากับ ดูแล ติดตามงานปรับปรุงและตกแต่งอาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์          

ท่ีผ่านมา ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะต่อผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ท่ีอาจต้องรับผิดชอบงานเฉกเช่นเดียวกับ
ผู้เขียนด้านต่างๆ ด้วย  ดังนี้ 

1.  ด้านการสื่อสาร 
 ในการด าเนินงานปรับปรุงและตกแต่งอาคารหอสมุดฯ นั้น การส่ือสารนับว่าเป็นส่ิง

ส าคัญอย่างยิ่งในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงและถูกต้องตามรูปแบบ  เนื่องจากผู้เขียนต้องติดต่อส่ือสาร
กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนช่างงานต่างๆ ท่ี 
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เข้ามาปฏิบัติงานในแต่ละวัน และหัวหน้าหอสมุดฯ เพื่อรายงานผลในการด าเนินงานของช่าง เมื่อมี
ปัญหาในการปฏิบัติงานของช่าง ถ้าผู้เขียนไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการส่ือสาร งานท่ีออกมาจะไม่
ถูกต้อง และเกิดความผิดพลาดได้ 

ดังนั้น ผู้เขียนจึงต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการส่ือสาร เฉพาะอย่างยิ่ง  
การพูด การฟัง กับผู้ท่ีจะติดต่อส่ือสารด้วยให้เข้าใจ เช่น ช่างท่ีมาปฏิบัติงาน ผู้เขียนต้องฟังให้เข้าใจ 
และตัวผู้พูดเองก็ต้องใช้ค าพูดหรือการซักถามให้ช่างเข้าใจ เพื่อจะได้ค าตอบท่ีถูกต้อง และท่ีส าคัญ
ต้องจดจ าให้ได้ เพื่อป้องกันการผิดพลาดท่ีจะตามมา 

จากการที่ผู้เขียนได้พูดและซักถามช่างในเรื่องต่างๆ โดยใช้ค าพูดและภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย 
และแสดงกิริยาสุภาพ และน้ าเสียงท่ีน่าฟัง เป็นกันเองกับผู้ท่ีพูดด้วย จะเป็นการสร้างความไว้วางใจ
กับผู้ท่ีติดต่อด้วย  การแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจึงด าเนินไปได้เป็นอย่างดีและประสบผลส าเร็จยิ่ง 

2.  ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 ปัจจัยหนึ่งในการท างานร่วมกันให้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดีนั้น คือ ทุกคน

ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน จึงจะช่วยให้การท างานส าเร็จได้ ส าหรับผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า             
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันเป็นส่ิงส าคัญยิ่ง และจ าเป็นมาก อันเป็นผลให้บรรยากาศ
การท างานเต็มไปด้วยความสุข  โดยเฉพาะผู้เขียน ซึ่งต้องมีหน้าท่ีก ากับดูแลการปฏิบัติงานของช่าง
หลายๆ ช่างและมีจ านวนมากซึ่งผลัดเปล่ียนกันเข้ามาท างาน ตลอดจนผู้บริ หารท่ีมาติดต่อหรือผู้ท่ี
ท างานร่วมกันทุกระดับ ผู้เขียนต้องมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีไมตรีจิตท่ีดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ตลอดจนแสดง
สัมมาคารวะ เพื่อให้ได้มาซึ่งความยอมรับนับถือ ความไว้วางใจ  

3.  ด้านความอดทน 
 นับต้ังแต่เริ่มต้นงานปรับปรุงและตกแต่งอาคารหอสมุดฯ จนงานส าเร็ จลุล่วงตาม

วัตถุประสงค์ ผู้เขียนได้ก ากับดูแลในการเข้ามาปฏิบัติงานของช่างต้ังแต่วันแรกจนงานแล้วเสร็จ ซึ่งใน
บางวันช่างท างานท้ังในเวลาราชการและเลยไปจนถึงนอกเวลาราชการ บางวันมีช่างมาหลายช่าง
พร้อมๆ กัน แม้ว่าจะมีปัญหาในการท างานบางช่วง  ผู้เขียนต้องติดตามงานและติดต่อประสานงานกับ
บริษัทฯและช่าง และผู้เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา  (ต้องใช้ความอดทนทุกอย่าง) ซึ่งในเวลาราชการต้อง
ท างานประจ าควบคู่กันไป แต่ผู้เขียนต้องใช้ความอดทน อดกล้ัน ไม่เคยท้อ ระงับอารมณ์ความรู้สึกท่ี
ไม่ดีต่างๆ ความอดทนจะเป็นพลังของความส าเร็จ หากผู้เขียนรักงานท่ีท า ก็จะมีความสุขกับงานท่ีท า 
และได้รับความก้าวหน้า และความส าเร็จในชีวิตการท างานและองค์กร 

4.  ด้านความขยัน เอาใจใส่ 
 ในการท างาน ผู้เขียนต้องมีความขยัน มีความต้ังใจเพียรพยายาม ท าหน้าท่ีการงาน

อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ไม่ปล่อยปละละเลย ไม่เกียจคร้าน และมีความเอาใจใส่ต่องาน 
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ส าหรับผู้เขียน ซึ่งท าหน้าท่ีก ากับดูแลการปฏิบัติงานของช่างในการปรับปรุงและ  
ตกแต่งอาคารหอสมุดฯ ได้ให้ความเอาใจใส่ ติดตามงาน ติดตามช่าง และติดต่อประสานงานกับผู้
ควบคุมงานก่อสร้าง สถาปนิก ตลอดจนผู้ออกแบบอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  เมื่อพบปัญหาเกิดขึ้ น
ระหว่างการด าเนินงานของช่าง ไม่ปล่อยปละละเลย ท าให้งานเกิดการผิดพลาด เกิดความเสียหายแก่
ราชการ  

อาจกล่าวได้ว่า ผู้เขียนเป็นคนขยัน มานะ อดทน จึงท าให้รู้จักรับผิดชอบงานในหน้าท่ี  
หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย รู้จักการครองตน  ครองคน ครองงาน จนท าให้เป็นที่ยอมรับของคนท่ัวไป  

5.  ด้านความเสียสละ   
 ในการท างานราชการต้องมีจิตส านึกรักในการบริการ ท างานเป็นผู้ให้บริการอย่าง

จริงใจและจริงจัง รู้จักการเสียสละ อดทน ช่วยเหลือ เกื้อกูล อ านวยความสะดวก และต้องตระหนัก
เสมอว่า เมื่อท างานให้ราชการแล้ว ต้องท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุ ทิศตน อุทิศเวลา อุทิศเรื่อง
ส่วนตัวให้แก่หน่วยงานของตนอย่างเต็มท่ีโดยไม่มีข้อแม้  ส าหรับผู้เขียน มุ่งมั่นในการท างานด้วยความ
เสียสละ และทุ่มเทด้วยความภาคภูมิใจ โดยเฉพาะงานท่ีมอบหมายให้ก ากับ ดูแล งานปรับปรุงและ
ตกแต่งอาคารหอสมุดฯ  ซึ่งต้องอ านวยความสะดวกให้ช่างในเรื่องต่างๆ ตลอดการท างาน แม้กระท่ัง
นอกเวลาราชการ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และแล้วเสร็จทันก าหนดเวลา เพื่อความส าเร็จของ
งานและองค์กร 

6.  ด้านความใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา 
 การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  เป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนเป็นอย่างมาก การเรียนรู้เป็นส่ิงหนึ่งท่ีท าให้

ผู้เขียนได้จากประสบการณ์จริง ท าให้เป็นคนช่างสังเกตส่ิงรอบข้าง  ใส่ใจในส่ิงท่ีไม่เคยรู้ และติดตาม
ส่ิงท่ีรู้ดีอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง ต้องมีความสามารถในการฟัง ดู สังเกต และจดบันทึก ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
และน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ดังเช่น ในการท่ีผู้เขียนได้ก ากับดูแล
งานปรับปรุงอาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ผู้เขียนได้ซักถามพร้อมท้ังจดบันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถน าข้อมูลนั้นมาใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า  
 
 

------------------------------------ ---------------- 
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