
กําหนดการตรวจราชการ 

โครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังสี  

ของหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (นายเพ่ิมสุข สัจจาภิวัฒน) 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 14.30 น. 

ณ หองประชุม 103 ช้ัน 1 อาคาร 4 ปส. 
------------------------------------- 

 

    8.30 – 09.00 น.     - ผูตรวจราชการกระทรวง และคณะ ออกเดินทางจากสํานักงานปลัดกระทวงวิทยาศาสตร    

                                    และเทคโนโลยี ถึง สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

    ผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาท่ีใหการตอนรับบริเวณดานหนาอาคาร 1  

    09.00 - 12.00 น.     -  รอง ลปส. (วิไลวรรณ ตันจอย) รักษาราชการแทน เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

       กลาวตอนรับและมอบของท่ีระลึก 

    -  ตรวจติดตามและรับฟงผลการดําเนินงานโครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังสี  

    -  ผูตรวจราชการกระทรวงใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

    -  เยี่ยมชมการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังสี 

    12.00 – 13.00 น.    - รับประทานอาหารกลางวัน 

   13.00 – 14.30 น.    - ผูตรวจราชการกระทรวง และคณะ ออกเดินทางจากสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

                                     ถึง สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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แบบสรุปขอมูลประกอบการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

หนวยงาน : สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

ลําดับท่ี 

การดําเนินงานตามภารกิจ/ 
แผนงาน/โครงการ 

(โปรดระบุ: ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน และงบประมาณ) 

สาระสําคัญ(1) เปาหมาย(2) ปญหา/อุปสรรค(3) แนวทางแกไข(4) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางอาคาร
ปฏิบัติการดานนิวเคลียร 
และรังสี  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดําเนินงานในงวดท่ี 11 - 23         
งบประมาณท้ังสิ้นจํานวน 
199,102,394 บาท  

   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหประเทศไทยมี
ขีดความสามารถในการกํากับดูแลการ
ใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีและ
พัฒนาระบบมาตร วิทยารั งสีของ
ประเทศใหสอดคลองตาม  ISO/IEC 
17025  และ พั ฒนาสู ก า ร เ ป น
ศูนยกลางดานมาตรวิทยารังสีของ
อาเซียน 

รับงานงวดท่ี 11 - 23  
งวดท่ี 11 จํานวน 17,284,448 บาท (ใช
งบประมาณป 60) 
- หลอคอนกรีตคาน ช้ันท่ี 1 
- หลอคอนกรีตพ้ืน ช้ันท่ี 1  
- หลอคอนกรีตเสา ช้ันท่ี 1  
- หลอคอนกรีตผนัง ช้ันท่ี 1  
- หลอคอนกรีตบันไดระดับพ้ืนช้ันใต   
  ดินถึงระดับพ้ืนช้ันท่ี 1 รอยละ 90 
- ทําการถมทรายท้ังหมดแลวเสร็จ 
งวดท่ี 12 จํานวน 15,151,500 บาท  (ใช
งบประมาณ ป 60) 
- หลอคอนกรีตคาน ช้ันท่ี 2  
- หลอคอนกรีตพ้ืน ช้ันท่ี 2  
- หลอคอนกรตีพ้ืน POST TENSION ช้ันท่ี 2  
- หลอคอนกรีตเสา ช้ันท่ี 2 แลว 
- หลอคอนกรีตผนัง ช้ันท่ี 2 แลว 
- หลอคอนกรีตบันไดระดับพ้ืนช้ันท่ี   
  1 ถึงระดับพ้ืนช้ันท่ี 2 แลวเสร็จคิด 
  รอยละ 90 

1.ในระหวางกระบวนการแกไข
สัญญาเพ่ิมเติมฉบับท่ี2สญัญา
เลขท่ี 54/2558 ลงวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2558 เพ่ือให
สอดคลองกับการแกไขแบบ
โครงสรางฐานรากจากระบบ 
Isolated Footing เปนระบบ
ฐานรากแบบปูพรม (Mat 
Foundation) ตองใชระยะ
เวลานาน ทําใหผลงานลาชากวา
แผนงาน 
2.เน่ืองจากเปนอาคารแบบพิเศษ 
มีช้ันใตดินลึกสูงสุด 10 เมตร 
การกอสรางช้ันใตดินมีความ
ยากลําบาก ซับซอน ตองใช
เวลานานกวาปกติ และตองขน
ยายดินจํานวนมาก 

3.ประสบปญหาการจราจรภายใน
โครงการติดขัด สถานท่ีคับแคบใน
การขนถายวัสดุกอสราง 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการควบคุมงานมาก
ข้ึน เพ่ือใหผูรับจางสามารถ
ดําเนินงานไดตามแผนงาน 
และเปนไปอยางถูกตองตาม
เง่ือนไขของสัญญา 
2.กํากับดูแลและตรวจสอบ
ความกาวหนาการ
ดําเนินงานของ
คณะกรรมการทุกชุดท่ี
เก่ียวของ 
3.บริหารจดัการดาน
งบประมาณเพ่ิมเติมใหมี
ความคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด 

4.เรงรัดการดําเนินงานผาน
คณะกรรมการตรวจการจาง 
ผูควบคุมงาน และสํานักงาน
บริหารโครงการฯ 
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ลําดับท่ี 

การดําเนินงานตามภารกิจ/ 
แผนงาน/โครงการ 

(โปรดระบุ: ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน และงบประมาณ) 

สาระสําคัญ(1) เปาหมาย(2) ปญหา/อุปสรรค(3) แนวทางแกไข(4) 

 งวดท่ี 13 จํานวน 15,151,500 บาท  (ใช
งบประมาณ ป 60) 
- หลอคอนกรีตคาน ช้ันท่ี 3  
- หลอคอนกรีตพ้ืน ช้ันท่ี 3  
- หลอคอนกรีตพ้ืนท่ี POST TENSION     
  ช้ันท่ี 3  
- หลอคอนกรีตเสา ช้ันท่ี 3  
- หลอคอนกรีตผนัง ช้ันท่ี 3 
- หลอคอนกรีตบันไดระดับพ้ืนช้ันท่ี   
  2 ถึงระดับพ้ืนช้ันท่ี 3 แลวเสร็จ 
  คิดรอยละ 90 
 งวดท่ี 14 จํานวน 15,151,500 บาท  (ใช
งบประมาณ ป 60) 
- หลอคอนกรีตคาน ช้ันท่ี 4  
- หลอคอนกรีตพ้ืน ช้ันท่ี 4  
- หลอคอนกรีตพ้ืนท่ี POST TENSION    
  ช้ันท่ี 4  
- หลอคอนกรีตเสา ช้ันท่ี 4  
- หลอคอนกรีตผนัง ช้ันท่ี 4  
- หลอคอนกรีตบันไดระดับพ้ืนช้ันท่ี  
  3 ถึงระดับพ้ืนช้ันท่ี 4 แลวเสร็จ 
  คิดรอยละ 90 
 งวดท่ี 15 จํานวน 15,151,500 บาท  (ใช
งบประมาณ ป 60) 

4.ปจจัยภายนอกไดแก ฝนตก
หนัก การสั่งใหหยุดปฏิบัติงานเมื่อ
มีขบวนเสดจ็ 

5.เพ่ิมเวลาการปฏิบัติงาน 
(Over Time) 
6. จัดประชุม สบค. เพ่ือ
ติดตามงาน 
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ลําดับท่ี 

การดําเนินงานตามภารกิจ/ 
แผนงาน/โครงการ 

(โปรดระบุ: ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน และงบประมาณ) 

สาระสําคัญ(1) เปาหมาย(2) ปญหา/อุปสรรค(3) แนวทางแกไข(4) 

- หลอคอนกรีตคาน ช้ันท่ี 5  
- หลอคอนกรีตพ้ืน ช้ันท่ี 5  
- หลอคอนกรตีพ้ืนท่ี POST TENSION ช้ันท่ี 5  
- หลอคอนกรีตเสา ช้ันท่ี 5  
- หลอคอนกรีตผนัง ช้ันท่ี 5  
- หลอคอนกรีตบันไดระดับพ้ืนช้ันท่ี  
 4 ถึงระดับพ้ืนช้ันท่ี 5 แลวเสรจ็คิด 
 รอยละ 90 
งวดท่ี 16 จํานวน 15,151,500 บาท (ใช
งบประมาณ ป 60 , ป 61 และ ป 62) 
- หลอคอนกรีตคาน ช้ันท่ี 6  
- หลอคอนกรีตพ้ืน ช้ันท่ี 6  
- หลอคอนกรตีพ้ืนท่ี POST TENSION ช้ันท่ี 6  
- หลอคอนกรีตเสา ช้ันท่ี 6  
- หลอคอนกรีตผนัง ช้ันท่ี 6  
- หลอคอนกรีตบันไดระดับพ้ืนช้ันท่ี   
  5 ถึงระดับพ้ืนช้ันท่ี 6 แลวเสร็จ 
  คิดรอยละ 90 
งวดท่ี 17 จํานวน 15,151,500 บาท (ใช
งบประมาณ ป 62) 
- หลอคอนกรีตคาน ช้ันท่ี 7  
- หลอคอนกรีตพ้ืน ช้ันท่ี 7  
- หลอคอนกรีตพ้ืนท่ี POST TENSION  
  ช้ันท่ี 7 แลวเสร็จ  
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ลําดับท่ี 

การดําเนินงานตามภารกิจ/ 
แผนงาน/โครงการ 

(โปรดระบุ: ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน และงบประมาณ) 

สาระสําคัญ(1) เปาหมาย(2) ปญหา/อุปสรรค(3) แนวทางแกไข(4) 

- หลอคอนกรีตเสา ช้ันท่ี 7  
- หลอคอนกรีตผนัง ช้ันท่ี 7  
- หลอคอนกรีตบันไดระดับพ้ืน ช้ัน 
  ท่ี 6 ถึงระดับพ้ืนช้ันท่ี 7 แลวเสร็จ  
  คิดเปนรอยละ 90 
งวดท่ี 18 จํานวน 15,151,500บาท (ใช
งบประมาณ ป 62) 
- หลอคอนกรีตคาน ช้ันท่ี 8  
- หลอคอนกรีตพ้ืน ช้ันท่ี 8  
- หลอคอนกรีตพ้ืนท่ี POST TENSION  
  ช้ันท่ี 8  
- หลอคอนกรีตเสา ช้ันท่ี 8  
- หลอคอนกรีตผนัง ช้ันท่ี 8 
- หลอคอนกรีตบันไดระดับพ้ืนช้ันท่ี  
  7 ถึงระดับพ้ืนช้ันท่ี 8 แลวเสร็จ   
  รอยละ 90 
งวดท่ี 19 จํานวน 15,151,500 บาท (ใช
งบประมาณ ป 62) 
- หลอคอนกรีตคาน ช้ันท่ี 9 
- หลอคอนกรีตพ้ืน ช้ันท่ี 9  
- หลอคอนกรีตพ้ืน POST TENSION  
ช้ันท่ี 9  
- หลอคอนกรีตเสา ช้ันท่ี 9 
- หลอคอนกรีตผนัง ช้ันท่ี 9  
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ลําดับท่ี 

การดําเนินงานตามภารกิจ/ 
แผนงาน/โครงการ 

(โปรดระบุ: ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน และงบประมาณ) 

สาระสําคัญ(1) เปาหมาย(2) ปญหา/อุปสรรค(3) แนวทางแกไข(4) 

- หลอคอนกรีตบันไดระดับพ้ืนช้ันท่ี  
  8 ถึงระดับพ้ืนช้ันท่ี 9 แลวเสร็จ รอยละ 90 
งวดท่ี 20 จํานวน 15,151,500 บาท (ใช
งบประมาณ ป 62) 
- หลอคอนกรีตคาน ช้ันดาดฟา  
- หลอคอนกรีตพ้ืน ช้ันดาดฟา  
- หลอคอนกรีตพ้ืน POST TENSION ช้ันดาดฟา  
- หลอคอนกรีตเสา ช้ันดาดฟา  
- หลอคอนกรีตผนัง ช้ันดาดฟา  
- หลอคอนกรีตบันไดระดับพ้ืนช้ันท่ี  
  7 ถึงระดับพ้ืนช้ันดาดฟา 
งวดท่ี 21 จํานวน 15,151,500 บาท (ใช
งบประมาณ ป 62) 
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพรอมมุง    
  หลังคาแลวเสร็จ 
- กออิฐผนังช้ันใตดินถึงช้ันท่ี 4  
- หลอคอนกรีตเสาเอ็น และเอ็นทับ 
  หลัง ช้ันใตดินถึงช้ัน 4  
- เดินทอประปา, ทอเครื่องสุขภณัฑ,  
  ทอระบายนํ้าฝน ช้ันใตดินถึงช้ันท่ี 4  
- เดินทอรอยสายไฟฟาระบบสื่อสาร  
  ระบบสัญญาณแจงเพลิงไหมช้ัน 
  ใตดินถึงช้ันท่ี 4 แลวเสร็จ คดิเปน 
  รอยละ 90 
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ลําดับท่ี 

การดําเนินงานตามภารกิจ/ 
แผนงาน/โครงการ 

(โปรดระบุ: ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน และงบประมาณ) 

สาระสําคัญ(1) เปาหมาย(2) ปญหา/อุปสรรค(3) แนวทางแกไข(4) 

งวดท่ี 22 จํานวน 15,151,500 บาท  (ใช
งบประมาณ ป 62) 
- กออิฐผนังช้ันท่ี 5 ถึงช้ันดาดฟา  
- หลอคอนกรีตเสาเอ็น และเอ็น 
  ทับหลัง ช้ันท่ี 5 ถึงช้ันดาดฟา  
- เดินทอประปา, ทอเครื่องสุขภณัฑ,  
  ทอระบายนํ้าฝน ช้ันท่ี 5 ถึงช้ัน 
  ดาดฟา  
- เดินทอรอยสายไฟฟาระบบสื่อสาร  
  ระบบสัญญาณแจงเพลิงไหมช้ันท่ี  
  5 ถึงช้ันดาดฟา  
   แลวเสร็จ คดิเปนรอยละ 90 
งวดท่ี 23 จํานวน 15,151,446 บาท  (ใช
งบประมาณ ป 62) 
- ติดตั้งโครงคราวฝาเพดาน ช้ันใตดินถึงช้ันท่ี 4  
- ฉาบปูนภายใน ภายนอก ในสวนท่ี 
  ตองฉาบ ช้ันใตดินถึงช้ันท่ี 4   
- ตกแตงผนังบุกระเบ้ืองเซรามคิ  
  กระเบ้ืองคอนกรีต ช้ันใตดินถึงช้ัน 
  ท่ี 4  แลวเสรจ็คิดเปนรอยละ 90 

 



โครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังสี 



หลักการเหตุผล และวัตถุประสงค  

2 

เพิ่มขดีความสามารถในการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

พัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศใหสอดคลองตาม ISO/IEC17025  

พัฒนาสูการเปนศูนยกลางดานมาตรวิทยารงัสีของอาเซียน 



     โครงการอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังส ี

สัญญาเลขที่ 54/2558  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  จํานวน 31 งวด เปนเงนิ 518,000,000.- บาท   

แกไขสัญญา จํานวน 3 คร้ัง  
     - สัญญาแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2559  

     - สัญญาแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2560  
     - สัญญาแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2560  

มีระยะเวลากอสราง รวมท้ังส้ิน 1,344 วัน (กาํหนดแลวเสร็จ 14 เมษายน 2562) 



4 

สาเหตุการแกไขสัญญาเพิ่มเติม 

สัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับที ่1 ลงวันที่ 11 มนีาคม 2559 ส้ินสุดสัญญา วันที่ 24 ก.ค. 61  

ปรับแกไขรายละเอียดงวดงานตั้งแตงวดท่ี 2 ถึงงวดท่ี 6 เน่ืองจากจะตองจัดทําเสาเข็มเจาะใหแลว
เสร็จกอน จึงจะกอสรางกําแพงกันดินตอไปได  

>> เปนการแกไขงวดเงนิใหสอดคลองกับงวดงาน โดยไมมกีารแกไขจํานวนวันกอสรางและวงเงิน
งบประมาณ 



5 

สาเหตุการแกไขสัญญาเพิ่มเติม  

สญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่2 ลงวนัที ่8 มนีาคม 2560 
สิน้สุดสญัญาวนัที ่18 ก.พ. 62 

ปรับความหนาของเพดานช้ันใตดินใหความหนาสูงสุด 1 เมตร เน่ืองจากช้ันใตดินจะเปนช้ันท่ี
จัดเก็บสารรังสี >>>>> คิดเปนงานเพิ่ม เปนเงินจํานวน 1,072,209.55 บาท 

ปรับรูปแบบฐานรากจากระบบเดิม (Isolated Footing) เปนระบบฐานรากแบบปูพรม  
(Mat Foundation) >>>>> คิดเปนงานลดเปนเงิน 10,646,047.90 บาท  

>>>ขยายอายุสัญญา 209 วัน จากเดิม 1,080 วัน เปน 1,289 วัน 
โดยปรับแกไขรายละเอียดงวดงานตั้งแต>>> งวดท่ี 6 ถึง งวดท่ี 11 และงวดท่ี 31  



6 

สาเหตุการแกไขสัญญาเพิ่มเติม 

สัญญาแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2560 ส้ินสุดสัญญา วันท่ี 14 เม.ย. 62 

เพ่ิมเติม      ระบบกันซึม >>> คิดเปนงานเพิม่ จํานวน 3,707,550 บาท (เพื่อใหเกิดความมั่นใจในระยะยาว 

                  จะไมมีน้ําซึมเขามาบริเวณช้ันใตดิน ) 

                งานทรายถม >>> คิดเปนงานเพิ่ม จํานวน 1,405,980 บาท (การใชทรายถมกลับในระยะยาว       

                   จะมีความหนาแนนมากกวาการถมกลับดวยดิน) 

>>> ปรับลดเงินระบบกําจัดปลวก จํานวน 80,250 บาท  (เนื่องจากใน BOQ มีอยูแลว) 

>>> ขยายอายุสัญญา 55 วัน จากเดิม 1,289 วัน เปน 1,344 วัน 
โดยปรับแกไข งวดงานท่ี 7-11 งานระบบกันซึม งานทรายถม งานระบบกําจดัปลวก และกําหนดเวลาแลว

เสร็จของงานในแตละงวด ตั้งแตงวดท่ี 7 ถึงงวดท่ี 31  



การบริหารโครงการใหมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค 

7 

บริหารงานโดย  

สํานักงานบริหารโครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการดาน
นิวเคลียรและรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแหงชาต)ิ (สบค.)  

>  ควบคุมงานทุกขัน้ตอน   

    >>  ตดิตาม และตรวจสอบ 

          >>>  อํานวยความสะดวก 

                  >>>>  บริหารจัดการงบประมาณ 

                            >>>>>  เสนอแนะ แกไขปญหา 

ผูจัดการ 
(รอง ลปส. วิไลวรรณ) 

รองผูจัดการ 
(ผกพม.) 

เจาหนาท่ี สบค. 
ประกอบดวย 

คกก.คุมงาน  
1 คน 

คกก.ตรวจการจาง 
2 คน 

เจาหนาที่ทั่วไป 
3 คน 



          ผลการดําเนนิงาน ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 

8 

เบิกเงินคาจางลวงหนา เบิกจายแลวจํานวน 51,800,000 บาท (รอยละ 10 ของวงเงินจางทัง้หมด) 

เบิกจายงวดงาน เบิกจายแลวจํานวน 11 งวด เปนเงิน 142,496,954  บาท (ณ วันที่ 28 มกราคม 2562) 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 194,296,954 บาท (หน่ึงรอยเกาสิบส่ีลานสองแสนเกาหมื่นหกพันเการอยหาสิบส่ีบาทถวน) 

เนื้องานที่แลวเสร็จ - ปรบัพ้ืนที่   เสาเข็มเจาะ   กอสรางกําแพงกันดิน   ขุดดินหองใตดิน หลอคอนกรีตฐานรากพ้ืนช้ันใตดินระดบั -6 ม.   
และ -10 ม. และผนังช้ันใตดิน   รื้อกําแพงกันดิน และติดตั้งงานระบบกันซึม   หลอคอนกรีตคาน พ้ืน เสา ผนัง และ
บันไดระดบัพ้ืนช้ันใตดินถึงระดบัพ้ืนช้ันที่ 1  

เนื้องานงวดที่ 12 - หลอคอนกรีตพ้ืน เสา ผนัง พ้ืน POST TENSION ช้ันที่ 2 และหลอคอนกรีตบันไดระดบัพ้ืนช้ันที่ 1 ถึงระดับพ้ืนช้ันที ่2 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 90  (ตรวจรบัวันที่ 11 มีนาคม 2562 เปนเงิน 15,151,500 บาท) 

เนื้องานงวดที่ 13 -  หลอคอนกรีตพ้ืน เสา ผนัง พ้ืน POST TENSION ช้ันที่ 3 และหลอคอนกรีตบันไดระดบัพ้ืนช้ันที่ 2 ถึงระดบั    
   พ้ืนช้ันที่ 3 คิดเปนสัดสวนรอยละ 90 

แผนงาน 94.292% 

ผลงาน 36.822% 

ลาชากวาแผน -57.470% 

หมายเหตุ คงเหลือระยะเวลากอสราง 30 วัน 



 งบประมาณและการเบิกจาย 
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ปงบประมาณ จํานวน (บาท) เบิกจายแลว (บาท) คงเหลือ (บาท) 

2557 67,200,000 67,200,000 0 

2558 8,736,000 8,736,000 0 

2559 40,355,000 40,355,000 0 

2560  142,968,000 93,157,454 49,810,546 

2561 5,762,200 0 5,762,200 

2562 111,093,700 0 111,093,700 

2563 141,885,100 0 ยังไมไดรับจัดสรร 

รวม 518,000,000 209,448,454 166,666,446 

(หักงวดที่ 12 เปนเงนิ 15,151,500 บาท) 



การแกไขแบบโครงการกอสรางฯ ดานสถาปตยกรรม  

1 

• ลปส. มีมติรวมกับคณะกรรมการที่เก่ียวของใหปรับแกไขรูปแบบหอง ระบบไฟฟาตั้งแตช้ัน 2 ถึง
ช้ัน 9 ใหทันสมัยและเหมาะสมกับปจจุบัน (3 สิงหาคม 2561) 

2 

• กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) ปรับแกไขแบบ พรอมสรุปรายละเอียดการแกไขแบบกอสรางฯ 
เรียบรอยแลว (20 กุมภาพันธ 2562) 

3 

• ปส. ตอบรบัรองแบบแกไข เพ่ือให ยผ. ดําเนินการในสวนงานระบบวิศวกรรมที่เก่ียวของและ
ประมาณราคากอสรางตอไป (26 กุมภาพันธ 2562) 

4 

• เมื่อ ยผ. ดําเนินการแลวเสร็จ ก็จะเสนอผูบริหาร ปส. แลวนําเขาคณะกรรมการตรวจการจาง
พิจารณาและแจงผูรับจางรับทราบ รวมทั้งทําขอตกลงแกไขสัญญาตอไป 



ปญหาและอุปสรรค 

11 

> ลาชากวาแผนงาน เน่ืองจากมีการแกไขแบบโครงสรางฐานรากจากระบบ Isolated 

Footing เปนระบบฐานรากแบบปูพรม (Mat Foundation)   

>> มีช้ันใตดินลึกสูงสุด 10 เมตร การกอสรางมีความยากลําบาก ซับซอน ใชเวลานาน

กวาปกติ และตองขนยายดินจํานวนมาก 

>>> ปญหาการจราจรภายในโครงการติดขัด สถานที่คับแคบในการขนถายวัสดุกอสราง 

>>>> ปจจัยภายนอก ไดแก ฝนตกหนัก การส่ังใหหยุดปฏิบัติงาน 



12 

แนวทางการปญหา 

> เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการควบคุมงาน 

>> กํากบัดูแล ตรวจสอบความกาวหนา เรงรัดการดําเนินงานของคณะกรรมการทุกชุด 

>>> บริหารจัดการงบประมาณใหคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด 

>>>> เพ่ิมเวลา เพ่ิมคนงานในการปฏิบัติงาน (Over Time) 

>>>>> ประชุมหารือทุกคณะ ติดตามอยางตอเน่ือง (อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง) 

>>>>>> ทําหนังสือเรงรัดไปยังผูรับจางอยางตอเน่ือง 

>>>>>>>> หนวยงานตรวจสอบภายใน ปส. มีการติดตามในทุกขั้นตอน 



การดําเนนิงานดานพสัดุ เมื่อใกลครบกําหนดสญัญา 

กอนครบสัญญา 

คกก./ปส. มีหนังสือเรงรัด
การกอสรางไปถึงบริษัท   

(ไมมีกําหนดในระเบียบ) 

ครบสัญญา 

วันท่ี 14 เมษายน 2562 

เริ่มคิดคาปรบั 

เริ่มคิดคาปรับวันท่ี 18 เม .ย. 62 
(นับวันทําการ) จนถึงวันท่ีบริษัท

สงมอบงานถูกตองตามสัญญา  

วันละ 513,459.44 บาท 
คาปรบัเกนิรอยละ 10 

ปส. แจงบอกกล าวบริษัทว า
คาปรับจะเกินรอยละ 10 และ

จะดําเนินการบอกเลิกสัญญา 

สงมอบงาน 

ปส. หักคาปรับและคาจาง
ลวงหนา  

การพิจารณาบอกเลิกสัญญา 

1. บริษัทตองแจง ปส. ภายในกําหนดวา
ยินยอมเสียคาปรับโดยไมมีเ ง่ือนไข พรอม

จัดทําแผนและระยะเวลาการกอสรางใหม 

เสนอ คกก./ปส. (ถาบริษัท ไมแจงภายใน 

15 วัน สามารถบอกเลิกสัญญาได) 

2. คกก. ใหความเห็นการผอนปรนบอกเลิก
สัญญาและแผนกอสรางเสนอ ลปส. 

บอกเลกิสัญญา 

ปส. ดําเนินการรวบรวมพยานเอกสาร
หลักฐานใหคณะกรรมกา รวิ นิจ ฉัย

ปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พิจารณาเสนอความเห็น

ตอปลัดกระทรวงการคลัง พิจารณาส่ัง

ใหคูสัญญาเปนผูท้ิงงาน  

ไมเปนไปตามแผนใหม เปนไปตามแผนใหม 

หมายเหตุ 1. สัญญาเลขท่ี 54/2558 ครบกําหนดส้ินสุดสัญญา วันท่ี 14 เมษายน 2562 
             2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 134 และ 138        

             3. หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค(กวพ)0421.3/ว267 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2555 



       อาคารสํานักงาน  ดําเนินการอยูช้ัน 3 และงานตั้งน่ังรานช้ัน 4 
      อาคารจอดรถ  ดําเนินการอยูช้ัน 4 และงานตั้งน่ังรานช้ัน 5 



15 



16 



จบการนําเสนอ 

17 



งานเพิ่มระหวางการกอสราง 

18 

ผู้รับจ้างขอใช้สิทธิเทียบเท่าคุณสมบัติเสาเข็มเจาะ  

>>> ปส. จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบเท่าคุณสมบัติของส่ิงของ (เสาเข็มเจาะ)  

      (แล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2558) 

เคลื่อนยา้ยหมอ้แปลงไฟฟ้าพรอ้มสายไฟฟ้าออกนอกพืน้ที่ก่อสรา้ง (แลว้เสร็จเดอืนพฤษภาคม 2559) 

ขนยา้ยดนิเหลือ (แลว้เสรจ็เดอืนธนัวาคม 2560)  
     - แขวงทางหลวงกรุงเทพ กรมทางหลวงกรุงเทพ สาํนกังานบาํรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1  

     - กองพนัทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รกัษาพระองค ์



คณะกรรมการ 

คกก.ตรวจการจางฯ ควบคุมงาน สบค. 

จํานวน 14 ทาน 

กรรมการจาก ยผ. 6 ทาน 
กรรมการจาก ปส. 7 ทาน 

จํานวน 9 ทาน 

ผูคุมงานจาก ยผ. 6 ทาน 

ผูคุมงานจาก ปส. 3 ทาน 
 ประธาน  1 ทาน 

จํานวน 7 ทาน 

ผูจัดการ สบค. 1 ทาน 
รองผูจัดการ สบค. 1 ทาน 
เจาหนาที่ สบค. 5 ทาน 



ขอเสนอแนะ หน.ผตร.วท. การดําเนินงาน 
1.  ในการปรับแกไขสัญญาเพิ่ม เติมในแตละครั ้ง 
ใหประกอบเหตุผลความจําเปนของการแกไขสัญญา
โดยละเอียด ท้ังทางดานวิศวกรรม ดานความจําเพาะ
ของงานทางดานนิวเคลียรและรังสี หรืออ่ืนๆ  
โดยลําดับเหตุการณตอเหตุการณ พรอมอิงระเบียบ
ขอบังค ับที ่เ กี ่ยวข อง และหากมีการขยายสัญญา
เพิ ่ม เต ิมให ร ีบดํา เน ินการโดยเร ็ว  และรอบคอบ 
ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 

โครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังสี 
มีการแกไขสัญญา จํานวน 3 ครั้ง โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 งบประมาณคงเหลือ 518,000,000 บาท 
(งบประมาณคงเดิม) วันสิ้นสุดสัญญา วันท่ี 24 ก.ค. 2561  
บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการกอสรางตามงวดงานท่ีระบุ
ไวในสัญญาได เนื่องจากเทคนิคในการกอสรางหองใตดิน
ท่ีจะตองจัดทําเสาเข็มเจาะใหแลวเสร็จกอน จึงจะกอสราง
กําแพงกันดินตอไป ผูรับจางจึงขอปรับแกไขรายละเอียด
งวดงานตั้งแตงวดท่ี 2 ถึงงวดงานท่ี 6  
ท้ังนี้ ในการแกไขสัญญาดังกลาว มีระยะเวลาการกอสราง
ท้ังสิ้น 1,080 วัน (การแกไขสัญญาครั้งที่ 1 เปนเพียง
การแกไขงวดเงินใหสอดคลองกับงวดงาน โดยที่ไมได
มีการแกไขจํานวนวันกอสรางและวงเงินงบประมาณ) 
ครั้งท่ี 2  งบประมาณคงเหลือ 508,426,161.65 บาท 
(งบประมาณปรับลดลง จํานวน 9,573,838.35 บาท 
วันสิ้นสุดสัญญา วันท่ี 18 ก.พ. 2562 (เพ่ิม 209 วัน) 
1. มีการปรับขนาดของพ้ืนชั้นท่ี 1 ท่ีมีความหนา 10 
เซนติเมตร ซึ่งเปนความหนาของอาคารปกติ โดยแกไข
ใหมีความความหนาสูงสุด 1 เมตร เพื่อปองกันสารรังสี
ท่ีอาจจะรั่วไหล เนื่องจากชั้นใตดินมีหองปฏิบัติการทางรังสีสูง
รวมอยูดวย อาจจะสงผลใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอม
และมนุษย จึงจําเปนตองมีการปรับเพิ่มความหนาของ
พ้ืนชั้นท่ี 1  ซ่ึงเปนเพดานของชั้นใตดิน โดย ปส. ไดประสาน
รายละเอียดกับกรมโยธาธิการและผัง เมือง (ยผ . ) 
เพื่อปรับแกไขแบบและประเมินราคาโครงการกอสราง
อาคารฯ ในสวนท่ีเพ่ิมเติม ซ่ึง ยผ. ไดดําเนินการแกไขแบบ
กอสรางตามหลักวิชาการ โดยมีราคาคากอสรางเพ่ิมเติม
จากวงเงินเดิม เปนเงิน 1,072,209.55 บาท 

2. เม่ือมีการเพ่ิมความหนาของพ้ืนชั้นท่ี 1 ดังกลาว ทําให
มีราคาคากอสรางเพ่ิมเติม แต ปส .  ไมสามารถเพ่ิม
งบประมาณการกอสรางได จึงจําเปนตองปรับลดเนื้องาน
ในสวนท่ีไมมีผลกระทบตอความแข็งแรงและความม่ันคง
ของอาคาร ผูรับจางจึงเสนอระบบฐานรากแบบปูพรม 
(Mat Foundation) แทนท่ีระบบฐานรากแบบ Isolated 
Footing โดยไมมีการขอเพ่ิมวงเงินงบประมาณ  
ซ่ึงไดประสานรายละเอียดไปยัง ยผ. เพ่ือพิจารณาแบบ
ตามท่ีผูรับจางเสนอวามีความเหมาะสม ม่ันคงแข็งแรง
เทียบเทากับแบบเดิมหรือไม  รวมท้ังเรื่องราคาและ

1 
 



ขอเสนอแนะ หน.ผตร.วท. การดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการดวย ซ่ึง ยผ. ไดพิจารณาการปรับ
แบบฐานรากของการกอสรางจากเดิม Isolated Footing 
เปนระบบฐานรากแบบปูพรม  Mat Foundation แลว
สามารถดําเนินการไดโดยไมสงผลกระทบตอความม่ันคง
แข็งแรง โดยจะมีราคาคากอสรางลดลงจากวงเงินเดิม  
ซ่ึงคิดเปนงานลด เปนเงิน 10,646,047.90 บาท   
ทั้งนี้ ในการแกไขสัญญาดังกลาว ไดขยายระยะเวลา
ให ผู รับจางอีก 209 วัน จากเดิม 1,080 วัน เปน 
1,289 วัน โดยมีการปรับแกไขรายละเอียดงวดงานตั้งแต
งวดท่ี 6 - 11 และงวดท่ี 31 
ครั้งท่ี 3  งบประมาณคงเหลือ 513,459,441 บาท 
(งบประมาณปรับเพ่ิมข้ึน จํานวน 5,033,279.35 บาท) 
วันสิ้นสุดสัญญา วันท่ี 14 เม.ย. 2562 (เพ่ิม 55 วัน) 
1. ผูควบคุมงานแจงวา พ้ืนและผนังชั้นใตดินของอาคารฯ 
ไมม ีระบบกันซึม เมื ่อมีงบประมาณที่เหลือจากการ
ปรับแกไขแบบ ควรจะนํามาเพ่ิมระบบกันซึมเพ่ือใหเกิด
ความม่ันใจวาในระยะยาวจะไมมีน้ําซึมเขามาบริเวณชั้นใตดิน 
คณะกรรมการฯ จาก ปส. แจงวาเนื่องจากชั้นใตดินมีแผน
จะติดตั้งเครื่องมือท่ีมีราคาสูง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย

ในระยะยาวเห็นสมควรเพ่ิมระบบกันซึม ซ่ึงคิดเปนงานเพ่ิม

เปนเงินจํานวน 3,707,550 บาท  
2. เพ่ิมเติมงานทรายถม เนื่องจากการใชทรายถมกลับ
ในระยะยาวจะมีความหนาแนนมากกวาการถมกลับดวยดิน
และจะสงผลใหกําแพงกันดินไมเคลื่อนตัว คิดเปนงานเพ่ิม
เปนเงินจํานวน 1,405,980 บาท  
3. ปรับลดเงินระบบกําจัดปลวก จํานวน 80,250 บาท 
ท้ังนี้ ในการแกไขสัญญาดังกลาว ไดขยายใหผูรับจางอีก 
55 วัน จากเดิม 1,289 วัน เปน 1,344 วัน โดยมีการ
ปรับแกไขรายละเอียดงวดงาน งวดเงิน ในสัญญาแกไข
เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 ขอ 6 โดยปรับแกไข ต้ังแตงวดท่ี 7 ถึง
งวดท่ี 11 สําหรับงานระบบกันซึม งานทรายถม งานระบบ
กําจัดปลวก และปรับแกไขกําหนดเวลาแลวเสร็จของงาน
ในแตละงวด ตั้งแตงวดท่ี 7 ถึงงวดท่ี 31 

2. ใหเตรียมขอมูล สถิติ เอกสาร หลักเกณฑ เก่ียวกับสาเหตุ 
ท่ีทําใหการกอสรางอาคารปฏิบัติการฯ มีความลาชา 
และควรอธิบายเหตุผลดวยหลักวิทยาศาสตร  
รวมถึงเตรียมคําตอบประกอบการสัมภาษณกับผูสื่อขาว  
(หากมี) 

ปส. มีการรวบรวมขอมูล เก่ียวกับสาเหตุความลาชา 
ในการกอสราง ดังนี้ 
1. กระบวนการแกไขสัญญาเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 สัญญาเลขท่ี 
54/2558 ลงว ันที ่ 29 กรกฎาคม 2558 เ พื ่อให
สอดคลองกับการแกไขแบบโครงสรางฐานราก  
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ซ่ึง ปส. และ ยผ. ตองใชระยะเวลาเพ่ือตรวจสอบขอมูล 
ใหเปนไปตามหลักวิชาการ 
2. เนื่องจากเปนอาคารแบบพิเศษ มีชั้นใตดินลึกสูงสุด 
10 เมตร การกอสรางชั้นใตดินจึงมีความยากลําบาก 
ซับซอน ตองใชเวลานานกวาปกติ และตองขนยายดิน
จํานวนมาก 
3. ประสบปญหาการจราจรภายในโครงการติดขัด 
สถานท่ีคับแคบในการขนยายวัสดุกอสราง 
4. ปจจัยภายนอก ไดแก สภาพอากาศ อาทิ ฝนตกหนัก 
และดานการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต 
5. ทางบริษัทฯ แจงปญหาวา แรกเริ่มมีแผนท่ีจะเทคอนกรีต
บริเวณชั้นใตดินเปนคราวเดียวกัน เม่ือดําเนินการเทคอนกรีต
ไปแลว คอนกรีตเกิดการแตกราว เนื่องจากมีความหนาและ
มีการคลายความรอน จึงปรับการเทคอนกรีตแบบใหม
จากท่ีจะเทครั้งละ 100 เมตร เหลือครั้งละ 20 เมตร 
และจากท่ีจะเทครั้งเดียว จะตองเทคอนกรีตเพ่ิมเปน 5 ครั้ง 
และติด Bracing อีก 5 ชั้น การติด Bracing นั้น 
จําเปนตองเทคอนกรีตดานกวางหลาย ๆ รอบ และเทดานสูง
แบงเปน 5 ชั้น ดังนั้นจะตองเทท้ังหมด 5 ครั้ง จึงทําให
เสียเวลาในการกอสรางในสวนนี้ไปมาก 

3. ใหมีการควบคุมและติดตามการดําเนินงานโครงการ
กอสรางอาคารปฏิบัติการฯ อยางตอเนื่อง เปนประจํา
ทุกสัปดาห 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปส. มีการควบคุมและ
ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจการจางฯ จํานวน 8 ครั้ง  
- การประชุมหารือโครงการกอสรางฯ จํานวน 5 ครั้ง 

4. หาก ปส. มีแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุอยูในแผน
ปฏิรูปประเทศ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
รวมถึง แผนงาน/โครงการสําคัญภายใต 15 ประเด็น
การพัฒนาเรงดวน ในชวงระยะ 5 ปแรก (พ.ศ. 2561 – 
2565) ให ปส. ติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
และรายงานผลตอไป 

ปส. มีโครงการท่ีบรรจุภายใตแผนแมบทยอยรองรับ
ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง (แผนพัฒนาระบบการ
เตรียมพรอมแหงชาติ) จํานวน 2 โครงการ ไดแก 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรังสีของประเทศ 
2) โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการกํากับดูแล ความปลอดภัย 
จากพลังงานนิวเคลียรและรังสีในอาเซียน 
 (ASEANTOM) 
ท้ังนี้ ท้ัง 2 โครงการดังกลาว ปส. ไดมีการติดตามการ
ดําเนินงาน รวมถึงการเบิกจายงบประมาณเปนประจําทุกเดือน 
เพ่ือใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
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สรุปประเด็นสําคัญการประชุมตรวจราชการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประจําป พ.ศ. 2562 
ของผูตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 14 มีนาคม 2561 ณ หองประชุม 103 ช้ัน 1 อาคาร 4 ปส. 
 

เรื่อง ประเด็นการนําเสนอของ ปส. ขอเสนอแนะของ ผตร.วท. 
1. ผลการดําเนินงานของ 
ปส. ในชวง 2 ไตรมาส 

ปส. ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 421,357,100 บาท ประกอบไปดวยโครงการ จํานวน 29 โครงการ  
มีผลการดําเนินงานในชวง 2 ไตรมาสแรก ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัตินิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ฉบับแกไข ไดผานความเห็นชอบจาก สนช. 
และอยูระหวางรอประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา โดยแบงการกํากับดูแลในสวนของเครื่องกําเนิดรังสี
ท่ีใชในทางการแพทย ใหอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข และเครื่องกําเนิดรังสี
ในสวนอ่ืนๆ อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. กฎหมายลําดับรองตางๆ ท่ีตองออกตาม พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559  
จํานวน 51 ฉบับ บางฉบับอยูในข้ันตอนของการตรวจราง โดย คณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงคาดวาภายในป พ.ศ. 2562 
จํานวนรางกฎหมายลําดับรองท้ังหมด จะสามารถบังคับใชไดอยางครบถวนสมบูรณ เปนไปตามมาตรฐาน 

3. การปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับ Thailand 4.0 ปส. ไดนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามา
พัฒนาและอํานวยความสะดวกในงานบริการ เชน การออกใบอนุญาตออนไลน/การสมัครสอบ/
จัดสอบเจาหนาท่ี RSO ออนไลน ทําใหสามารถลดจํานวนเอกสารตางๆ ได เพ่ือใหเปนไปตามนโยบาย
ลดการใชกระดาษของรัฐบาล 

4. การพัฒนาบุคลากร ปส. มีการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ดังนี ้

• การสงเจาหนาท่ีไปฝกอบรมตางประเทศ โดยใชงบประมาณจากโครงการ และทุนขององคกร
ระหวางประเทศ  

• การจัดฝกอบรม โดยมีการจัดฝกอบรมไปแลวประมาณ 20 หลักสูตร 
5. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ปส. ไดรับจัดสรรงบลงทุน รายการรถปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเพ่ือปฏิบัติการ

ในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีพรอมอุปกรณประกอบ ซ่ึงเปนรถบรรทุก 6 ลอ ท่ีมีอุปกรณครบครัน  
ท้ังศูนยบัญชาการ อุปกรณในการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน การตรวจสิ่งแวดลอม ซ่ึงในอนาคตจะผลักดัน
ใหมีรถปฏิบัติการฯ ประจําอยูท่ีศูนยปรมาณูเพ่ือสันติประจําภูมิภาค (ศปส.) เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและ
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

1. รางกฎหมายลําดับรองท่ีอยูระหวางคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา  ฉบับใดที่ตอง เรงประกาศใช
ต อ ง แ จ ง ใ ห คณะกร รมกา รกฤษฎี ก าทร าบ ถึ ง
ความสําคัญเรงดวนในการพิจารณา 
2. การปรับองคกรใหสอดคลองกับ Thailand 4.0 
โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการออกใบอนุญาต 
การสมัครสอบรวมถึงการจัดสอบเจาหนาที ่ RSO 
ตองคํานึงถึงความโปรงใส และความรัดกุมในเรื่องของระบบ 
3. การผลักดันรถปฏิบัติการฯ ไปสูศูนยปรมาณูเพ่ือสันติ
ประจําภูมิภาค ตองมีการจัดลําดับความสําคัญวาพ้ืนท่ีใด 
มีความสําคัญมาก เชน ระเบียง เศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือเปนการสนับสนุนในการของบประมาณ  
ท้ังนี้ หากจํานวนรถปฏิบัติการฯ เพ่ิมข้ึน ปส. ตองพิจารณา
อัตรากําลังคนในการปฏิบัติงานวามีความเพียงพอหรือไม 
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เรื่อง ประเด็นการนําเสนอของ ปส. ขอเสนอแนะของ ผตร.วท. 
6. การเตรียมการรองรับกระทรวงใหม ผูบริหาร ปส. ไดมีการระดมความคิดเห็นถึงบทบาทของ ปส. 

ใน 2 สวน คือ 
 1. บทบาทการเปนฝายเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ (พนส.) 

ซ่ึงคณะกรรมการ พนส. มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
 2. บทบาทการเปนหนวยงานในการกํากับดูแลการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

ในสวนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มี Supper board โดยมีนายกรัฐมนตรี 
เปนประธานเชนกัน ปส. จึงพิจารณาวา ภายใตการดําเนินงานท่ีมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีกลไกท่ีเชื่อมโยง
ท้ัง 2 คณะ เชน คณะกรรมการ พนส. เสนอแนะนโยบาย โดย ปส. มีกลไกในการดําเนินงาน คือ นโยบาย
และแผนดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี ซ่ึงจะสามารถเชื่อมโยงไปสูการของบประมาณจาก Supper board 
ดังนั้น จึงอยากผลักดันให Supper board เห็นความสําคัญของแผนยุทธศาสตรดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี
ของประเทศ 

2. โครงการกอสรางอาคาร
ปฏิบัติการดานนิวเคลียร
และรังสี 

โครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังสี มีการลงนามสัญญาในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 
 มีงวดงานท้ังหมด จํานวน 31 งวด งบประมาณ 518,000,000 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
- หลักการและวัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหประเทศไทยมีขีดความสามารถในการกํากับดูแล
การใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีและพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศใหสอดคลอง 
ตามมาตรฐานสากลและพัฒนาสูการเปนศูนยกลางดานมาตรวิทยารังสีของอาเซียน โดยโครงการ
กอสรางอาคารปฏิบัติการฯ มีระยะเวลาการกอสรางรวมท้ังสิ้น 1,344 วัน โดยมีกําหนดแลวเสร็จวันท่ี 
14 เมษายน 2562 มีรายละเอียดการแกไขสัญญาเพ่ิมเติมจํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

1.สัญญาแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2559 โดยมีการแกไขตั้งแตงวดงานท่ี 2  
ถึง งวดงานท่ี 6 เนื่องจากตามงวดงานเดิมตองจัดทําเสาเข็มเจาะใหแลวเสร็จกอน จึงจะกอสรางกําแพงดินได  
ผูรับจางจึงไดเสนอขอปรับแกไขงวดเงินใหสอดคลองกับงวดงาน โดยท่ีไมไดมีการแกไขจํานวนวัน
กอสรางและวงเงินงบประมาณ 

2.การแกไขสัญญาเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 มีการปรับความหนา
ของเพดานชั้นใตดินใหมีความหนาสูงสุด 1 เมตร เนื่องจากเดิมมีความหนาของพื้นปกติอยู ท่ี 
10 เซนติ เมตร แต เนื่องจากชั้นใตดินเปนพ้ืนท่ีจัดเก็บสารรังสี ซ่ึงอาจสงผลให เ กิดอันตราย
ตอสิ่งแวดลอมและมนุษย จึงจําเปนตองมีการปรับเพ่ิมความหนาของเพดานชั้นใตดิน  

1. การรายงานผลการดําเนินงานและปญหาความลาชา 
ควรมีการระบุเหตุผลทางดานเทคนิคในการกอสราง 
ใหชัดเจนถึงสาเหตุในการปรับระบบฐานราก และการเทพ้ืน
คอนกรีตชั้นใตดินท่ีใชระยะเวลามากกวาแผนท่ีตั้งไว 
2. การคํานวณงวดงานในแตละงวดงาน ควรนําเทคนิค
ในการกอสรางมาใช เปนเกณฑกําหนดระยะเวลา
ในการดําเนินงาน 
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เรื่อง ประเด็นการนําเสนอของ ปส. ขอเสนอแนะของ ผตร.วท. 
คิดเปนเงินจํานวน 1,072,209.55 บาท แตเนื่องจากไมสามารถของบประมาณเพ่ิมเติมได  
จึงมีการปรับลดเนื้องานในสวนท่ีไมสงผลกระทบตอความม่ังคงแข็งแรงของตัวอาคาร และทางผูรับจาง
ไดเสนอรูปแบบของฐานรากแบบปูพรม (Mat Foundation) จากระบบเดิมที่เปน Isolated 
Footing โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดพิจารณาในเรื่องของความเหมาะสมท้ังหมด คิดเปนเงิน
จํานวน 10,646,047.90 บาท ท้ังนี้ ในการแกไขสัญญาดังกลาว ไดมีการขยายอายุสัญญาอีก 209 วัน 
จากเดิม 1,080 วัน เปน 1,289 วัน โดยมีการปรับแกไขรายละเอียดงวดงานตั้งแตงวดท่ี 6 ถึง งวดท่ี 11 
และงวดท่ี 31 

3.การแกไขสัญญาเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2560 มีการแกไขในสวนของ
ระบบกันซึม คิดเปนเงิน จํานวน 3,707,550 บาท และงานทรายถม คิดเปนเงิน จํานวน 1,405,980 บาท 
และมีการปรับลดเงินระบบกําจัดปลวก จํานวน 80,250 บาท ท้ังนี้ ในการแกไขสัญญาเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 
ไดมีการขยายอายุสัญญาอีก 55 วัน จากเดิม 1,289 วัน เปน 1,344 วัน โดยเปนการปรับแกไข 
งวดงานท่ี 7 ถึง งวดงานท่ี 11 และมีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานในแตละงวด ตั้งแตงวดท่ี 7 
ถึง งวดท่ี 31 
- ผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  

เบิกเงินคาจางลวงหนา เบิกจายแลวจํานวน 51,800,000 บาท (รอยละ 10 ของวงเงินจางท้ังหมด) 

เบิกจายงวดงาน เบิกจายแลวจํานวน 11 งวด เปนเงิน 142,496,954 บาท  

(ณ วันท่ี 28 มกราคม 2562) 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 194,296,954 บาท (หนึ่งรอยเกาสิบสี่ลานสองแสน

เกาหม่ืนหกพันเการอยหาสิบสี่บาทถวน) 

เนื้องานท่ีแลวเสร็จ ปรับพ้ืนท่ี เสาเข็มเจาะ กอสรางกําแพงกันดิน ขุดดินหองใตดิน หลอคอนกรีต

ฐานรากพ้ืนชั้นใตดินระดับ -6 เมตร และ -10 เมตร และผนังชั้นใตดิน 

รื้อกําแพงกันดิน และติดตั้งงานระบบกันซึม หลอคอนกรีตคาน พ้ืน เสา 

ผนัง และบันไดระดับพ้ืนชั้นใตดินถึงระดับพ้ืนชั้นท่ี 1 
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เรื่อง ประเด็นการนําเสนอของ ปส. ขอเสนอแนะของ ผตร.วท. 

เนื้องานงวดท่ี 12 หลอคอนกรีตพ้ืน เสา ผนัง พ้ืน POST TENSION ชั้นท่ี 2 และหลอคอนกรีต

บันไดระดับพ้ืนชั้นท่ี 1 ถึงระดับพ้ืนชั้นท่ี 2 คิดเปนสัดสวนรอยละ 90   

(ตรวจรับวันท่ี 11 มีนาคม 2562 เปนเงิน 15,151,500 บาท) 

เนื้องานงวดท่ี 13 หลอคอนกรีตพ้ืน เสา ผนัง พ้ืน POST TENSION ชั้นท่ี 3 และหลอคอนกรีต

บันไดระดับพ้ืนชั้นท่ี 2 ถึงระดับพ้ืนชั้นท่ี 3 คิดเปนสัดสวนรอยละ 90 

แผนงาน 94.292% 

ผลงาน 36.822% 

ลาชากวาแผน -57.470% 

 
- การเบิกจายงบประมาณ  ณ ปจจุบันเบิกจายงวดท่ี 12 จํานวน 15,151,500 บาท จากงบประมาณป 2560 
โดยคงเหลืองบประมาณป 2560 จํานวน 49,810,546 ลานบาท ท้ังนี้ จะมีการแกไขแบบสัญญาเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 4 ซ่ึงเปนการแกไขในสวนของงานดานสถาปตยกรรม เนื่องจากผูบริหารไดมีมติรวมกับ
คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ ใหปรับแกไขระบบไฟฟา ตั้งแตชั้นท่ี 2 ถึง ชั้นท่ี 9 เพ่ือใหทันสมัยและเหมาะสม
กับปจจุบนั ท้ังนี้ กรมโยธาธิการฯ มีการปรับแกไขแบบแปลน และสงให ปส พิจารณาแลว 
- ปญหา และอุปสรรค การกอสรางอาคารปฏิบัติการฯ มีความลาชากวาแผนเนื่องจากมีการแกไขแบบ
โครงสรางฐานรากจากระบบ Isolated Footing เปนระบบฐานรากแบบปูพรม (Mat Foundation) 
โดยการดําเนินงานในชั้นใตดินท่ีมีความลึกถึง 10 เมตร และมีการขนยายดินจํานวนมาก มีปญหาในเรื่องของ
การจราจรภายในโครงการติดขัด และมีปจจัยภายนอก ไดแก ฝนตกหนัก , การสั่งหยุดงาน เปนตน 
- แนวทางการแกไขปญหา เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการควบคุมงาน การติดตามความกาวหนา
และเรงรัดการดําเนินงานของคณะกรรมการทุกชุด เพ่ิมคาปฏิบัติงานนอกเวลา เพ่ิมคนงานในการปฏิบัติงาน 
ประชุมติดตามอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  
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เรื่อง ประเด็นการนําเสนอของ ปส. ขอเสนอแนะของ ผตร.วท. 
- การดําเนินงานในดานพัสด ุ 
ปส. ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ดังนี้ 
 1. เมื่อครบสัญญา คือ วันที่ 14 เมษายน 2562 หากบริษัทไมสามารถดําเนินการกอสราง
ใหแลวเสร็จตามสัญญาได ปส. จะเริ่มคิดคาปรับตั้งแตวันท่ี 18 เมษายน 2562 (นับวันทําการ)  
จนถึงวันท่ีบริษัทสงมอบงานถูกตองตามสัญญา วันละ 513,459.44 บาท 
 2. เม่ือคาปรับเกินรอยละ 10 ปส. ตองมีหนังสือแจงบอกกลาวบริษัทวา คาปรับเกินรอยละ 10 
และจะดําเนินการบอกเลิกสัญญา 
 3. การพิจารณาบอกเลิกสัญญา เม่ือบริษัทไดรับหนังสือแจงบอกกลาวคาปรับจะเกินรอยละ 10 
และจะดําเนินการบอกเลิกสัญญา บริษัทตองมีหนังสือแจง ปส. ภายใน 15 วัน วายินยอมเสียคาปรับ
โดยไมมีเง่ือนไข พรอมจัดทําแผนและระยะเวลาการกอสรางใหม เสนอคณะกรรมการตรวจการจางและ ปส. 
(หากบริษัทไมแจงภายในเวลาท่ีกําหนด สามารถบอกเลิกสัญญาได) 

4. คณะกรรมการตรวจการจาง ใหความเห็นการผอนปรนบอกเลิกสัญญาและผลพิจารณาแผน
และระยะเวลากอสรางใหม เสนอ ลปส. และแจงบริษัทดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จตามแผนการกอสรางใหม 

5. ถาบริษัทดําเนินการไดตามแผนการกอสรางใหมและสงมอบงานแตละงวด ปส. ตองดําเนินการ
หักคาปรับและคาจางลวงหนาในงวดนั้นๆ จนครบจํานวนคาปรับ 

6. หากบริษัทไมสามารถดําเนินการตามแผนการกอสรางใหมได ปส. ตองดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานใหคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณา
เสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงการคลัง พิจารณาสั่งใหคูสัญญาเปนผูท้ิงงาน  
ผูควบคุมงานใหขอมูลเพ่ิมเติม ในสวนของปญหาในการกอสราง ดังนี้ 
- เม่ือมีการเทพ้ืนคอนกรีตท่ีมีความหนามาก และคอนกรีตแหงตัวจึงเกิดการแตกราว ทําใหตองใชเทคนิค
ในการเทพ้ืนทีละข้ัน จากเดิมท่ีสามารถเทพ้ืนคอนกรีตในคราวเดียว ตองปรับการเทเปนจํานวน 5 ครั้ง 
จึงทําใหระยะเวลาในการดําเนินงานนานกวาท่ีกําหนดไว 
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