


คู่มือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการอ านวยการก่อสร้าง 
เอกสารเลขที ่ DCD-M-00๔ แก้ไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑   

วันที่บังคับใช้       หน้า ๑ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองแบบแผน  ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ๑ 
 

๔.๓ กระบวนการ พิจารณาวัสดุ แบบ Shop Drawing และอ่ืนๆ 

กระบวนงานในภาพรวมทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
         1/1/1 วัน 
 
 

ไม่ถูกต้อง 

 
         1/2/3 วัน 
                                                                                                                                
                                                                                   ถูกต้อง 
 
          1/1/1 วัน 
 
 
 
 
 
                              
        
 
         5/5/5 วัน 

 
 
                 
 
 
          
 
    
 
        
 
 
 
 

ผูร้ับจ้างจัดท าการศึกษาแบบ
รูปสัญญา 

6.4. กองแบบแผน 
พิจารณา/ความเห็น 

6.1. เอกสารผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

6.3. ผู้ควบคุมงานส่งแบบ Shop-Drawing หรือรายการวัสดุ/
ความเห็นต่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

6.2. ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความ
ครบถ้วนเอกสารและแบบที่ตัดออก 

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
พิจารณาได้เอง 

ประธานคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดพุิจารณา 

ผู้รับจ้างส่งแบบ Shop-Drawing หรือ
เอกสารวัสดุเพื่อขออนุมัต ิ

อธิบดี/รองอธบิดี 
ลงนาม 

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
พิจารณา 

ผู้รับจ้างด าเนินการตามขอ้พิจารณา 
หรือตามที่ได้รับอนุมัติ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการอ านวยการก่อสร้าง 
เอกสารเลขที ่ DCD-M-00๔ แก้ไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑   

วันที่บังคับใช้       หน้า ๒ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองแบบแผน  ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ๒ 
 

สารบัญ 
 
 

หัวข้อ          หน้า 
กระบวนงานในภาพรวมทั้งหมด         1 
สารบัญ            2 
 ๑. วัตถุประสงค์           ๓ 

  ๒. ผังกระบวนการท างาน         3 

        ๓. ขอบเขต         4 

 ๔. ความรับผิดชอบ          4 

 ๕. ค าจ ากัดความ          4 

 ๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         6 

 ๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง                 7 

 ๘. การจัดเก็บและการเข้าถึงเอกสาร        8 

 ๙. ระบบการติดตามและประเมินผล        9 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. วัตถุประสงค์   



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการอ านวยการก่อสร้าง 
เอกสารเลขที ่ DCD-M-00๔ แก้ไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑   

วันที่บังคับใช้       หน้า ๓ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองแบบแผน  ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ๓ 
 

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่กองแบบแผน ใช้เป็นแนวทางในการประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการ สุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความถูกต้องและเป็นธรรมกับ
ผู้รับบริการ โดยมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์หลักของกองแบบแผน 

๒. ระบวนการท างาน  
 

ล าดับ กระบวนงาน 
มาตรฐานเวลา 

(วัน) 
50/100/>100 ล้าน 

ข้อก าหนดของ
กระบวนการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.  

 

 

 

 

 
6.4. กอง
แบบแผน
พิจารณา/
ความเห็น 

4.1. พิจารณาวัสด ุ
 
 
4.2. พิจารณา Shop-Drawing 

 

 

 

6.4. กอง
แบบแผน
พิจารณา/
ความเห็น 

4.1. พิจารณาวัสด ุ
 
 
4.2. พิจารณา Shop-Drawing 

 

 

 

1/1/1/ 
-แบบรูปสัญญา 
-มาตรฐานการก่อสร้าง 
ของกองแบบแผน 

นายช่าง
ควบคุมงาน 

๒. 1/1/1 

-แบบรูปสัญญา 
-มาตรฐานการก่อสร้าง 
ของกองแบบแผน 

นายช่าง
ควบคุมงาน 

๓. 1/2/3 

-แบบรูปสัญญา 
-มาตรฐานการก่อสร้าง 
ของกองแบบแผน 

นายช่าง
ควบคุมงาน 

 

๔. 
 

1/1/1 

-แบบรูปสัญญา 
-มาตรฐานการก่อสร้าง 
ของกองแบบแผน 

ผู้อ านวยการ
กองแบบแผน 

๕. 5/5/5 

-แบบรูปสัญญา 
-มาตรฐานการก่อสร้าง 
ของกองแบบแผน 

ผู้อ านวยการ
กองแบบแผน 

๖. 5/7/9 

-รูปแบบสัญญา (แบบ
เอกชน) 

ผูอ้ านวยการ
กองแบบแผน 

๗. 10/15/20 

-รูปแบบสัญญา (แบบ
เอกชน) 

ผู้อ านวยการ
กองแบบแผน 

8.    
  

 

 

หมายเหตุค าอธิบายมาตรฐานเวลา : แบ่งขนาดงานก่อสร้างออกเป็น 3 ขนาด 1-50 ลา้น, 50-100 ล้าน, 100 ล้านขึ้นไป เวลาที่
ก าหนดเป็นเวลาเฉพาะกิจกรรมนัน้ๆ ไมส่ามารถรวมเวลาของกระบวนการงานได้ ระยะเวลารวมขึ้นอยู่กับสัญญาจ้าง 

6.1. เอกสารผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

6.2. ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
ความครบถ้วนเอกสารและแบบ 

กรณีที่หนึ่ง เป็นแบบก่อสรา้งของกองแบบแผนและมีนาย
ช่างของกองแบบแผนเป็นผู้ควบคุมงาน 

6.3. ผู้ควบคุมงานส่งแบบ Shop-Drawing หรือรายการวัสดุ/
ความเห็นต่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 

กรณีที่หนึ่ง เป็นแบบก่อสรา้งของกองแบบแผนและมีนาย
ช่างของกองแบบแผนเป็นผู้ควบคุมงาน 

อธิบดี/รองอธบิดี 

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
พิจารณา 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการอ านวยการก่อสร้าง 
เอกสารเลขที ่ DCD-M-00๔ แก้ไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑   

วันที่บังคับใช้       หน้า ๔ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองแบบแผน  ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ๔ 
 

๓. ขอบเขต  
การพิจารณาวัสดุและแบบ Shop Drawing ในงานก่อสร้างอาคารสาธารณสุข มีขั้นตอนของกระบวนงาน

เหมือนกัน แตกต่างกันบ้างในเรื่องเวลา การก าหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานจึงก าหนดไว้ 2 ระยะเวลา คือ หนึ่ง
เป็นแบบก่อสร้างของกองแบบแผนและมีนายช่างของกองแบบแผนเป็นผู้ควบคุมงาน สอง ไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อหนึ่งที่
ครบถ้วนซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติงานส าหรับ การพิจารณาวัสดุและแบบ Shop Drawing  แต่ละครั้งที่ส่งเอกสาร
ให้กองแบบแผนพิจารณาก าหนดขอบเขตเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน 

๔. ความรับผิดชอบ  
4.1 ผู้อ านวยการกองแบบแผน 

บทบาทหน้าที่ก าหนดนโยบายและพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
4.2 หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

บทบาทหน้าที่พิจารณามอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการพิจารณา 
4.3 เจ้าหน้าทีพิ่จารณามีหน้าที่ 
4.4 ปฏิบัติ หน้าที่ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

ระเบียบราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
1) พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามรูปสัญญา รายละเอียดรายการประกอบแบบ 
2) พิจารณา/ให้ความเห็นตามหลักวิชาชีพและหลักวิชาการช่างสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3) ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์และความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนกับทางราชการ 
4) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถอย่างมีคุณธรรมและนิติธรรม 

๕. ค าจ ากัดความ  
“การพิจารณาวัสดุและอ่ืนๆ” หมายความว่า การพิจารณาวัสดุ Shop Drawing  ราคาและงานอ่ืนๆ ที่

ผู้รับจ้างร้องขอหรือการอนุมัติตามสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือ
พิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติ แต่ละคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่มีความรู้ทางวิชาชีพ เทคนิคหรือไม่ต้องการ
ความเห็น สามารถส่งเรื่องดังกล่าวให้กองแบบแผน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

“มาตรฐาน” หมายความว่า ข้อความระเบียบวิธี ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบ
ยอมรับตามแนวทางเฉพาะแห่งกิจกรรม ถือเอาเป็นหลักส าหรับเปรียบเทียบเกณฑ์ก าหนด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหรือบ่งชี้
แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จนบรรลุความส าเร็จสูงสุดของงาน 

“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าไปอยู่หรือใช้สอยได้เช่นอาคารที่ท าการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีน าร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันและรวมถึง
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ซึ่งก่อสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้นนั้น เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า หอถังน้ า 
ถนน ประปา และสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

“การก่อสร้าง” หมายความว่า การสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารขึ้นใหม่และหมายความรวมถึง การดัดแปลง 
รื้อถอน ปรับปรุง ติดต้ัง ต่อเติม อาคารหรืออุปกรณ์ประกอบอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการอ านวยการก่อสร้าง 
เอกสารเลขที ่ DCD-M-00๔ แก้ไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑   

วันที่บังคับใช้       หน้า ๕ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองแบบแผน  ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ๕ 
 

“กรรมการตรวจรับพัสดุ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างงาน ก่อสร้าง
อาคาร จากผู้ว่าจ้าง เพ่ือการอ านวยการการก ากับควบคุมการก่อสร้าง การตรวจการจ้าง มีอ านาจ ตามสัญญาใน
การสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการ 
สอดคล้องตามมาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 “การก ากับ” หมายความว่า การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ในระดับสูงกว่าการ
ควบคุมการให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับ และการบันทึกรายงาน การก ากับติดตาม ต่อระดับ
ที่สูงกว่าหรือผู้สั่งการ 

“การควบคุม” หมายความว่า การด าเนินการติดตามการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
การเตรียมการ ระหว่างการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน ว่าการด าเนินการนั้น ถูกต้องเป็นไปตามค าสั่ง แบบ
ก่อสร้าง แผนงาน หรือตามข้อก าหนดของสัญญา หรือไม่ การบันทึกรายงาน การปฏิบัติงานรายวัน อาจมีปัญหา
สามารถสั่งด าเนินการเพ่ือแก้ไขหรือหารือต่อผู้มีอ านาจพิจารณาสั่งการได้ทันท่วงที 

“ผู้ควบคุงาน” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง จากผู้บังคับบัญชาหรือ ผู้ว่าจ้างให้รับผิดชอบการก ากับ
ควบคุมดูแล งานตามสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง การก่อสร้างอาคารสามารถสั่งการ ให้ ค าแนะน าได้ตามขอบเขตของ
อ านาจที่มี ท าหน้าที่ในการก ากับและ/หรือการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดตามแต่ช่วงส าคัญของงานเพ่ือให้การ
ก่อสร้างถูกต้องตามข้อก าหนดของสัญญา ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  สอดคล้องตาม
มาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 “รายละเอียดรายการประกอบแบบ specification” หมายความว่า แบบรูปและ/หรือข้อความชี้แจง
รายละเอียดของแบบรูปเกี่ยวกับข้อก าหนดในสัญญาการจัดซื้อ/จัดจ้าง การก่อสร้างอาคาร อาจรวมถึงการก าหนด
ชนิดวัสดุ คุณสมบัติ จ านวนตลอดจนวิธีการก่อสร้างหรือมาตรฐานที่ใช้ก ากับการก่อสร้าง เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของแบบแปลนหรือตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

“แบบ แบบรูปสัญญาแบบก่อสร้าง Drawing” หมายถึง แผ่นภาพเขียน ผ่านภาพลายเส้น ภาพถ่าย 
ภาพ 3 มิติ แสดงองค์ประกอบในสัญญาการจัดซื้อ/จัดจ้าง การก่อสร้างอาคาร อาจรวมถึงแบบแปลน รูปด้ าน รูป
ตัด แบบขยายส่วนต่างๆ รายละเอียดข้อก าหนดประกอบแบบแสดงส่วนส าคัญที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร 

“แบบรูปขยายรายละเอียด Shop Drawing” หมายความว่า แบบรูปที่แสดงและรายละเอียดบางส่วน
หรือทั้งหมดของงานที่ก าหนดจะด าเนิน การตามสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง การก่อสร้างอาคารจัดท าขึ้นก่อนการก่อสร้าง 
เพ่ือใช้เป็นแบบรูปหรือรายละเอียดส าหรับการก่อสร้างจริง การแสดงแบบรูปหรือแบบขยายใน กรณีที่แบบรูปฉบับ
สัญญาไม่แสดงรายละเอียดที่ครบถ้วนชัดเจน แสดงแบบรูป งานก่อสร้างที่ซ้อนทับกันงานระบบต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต หรือแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ที่แสดงภาพรายละเอียด/การติดตั้งเพ่ือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเข้าใจใน
แบบรูปที่ถูกต้องเดียวกัน ตรงตามวัตถุประสงค์ของแบบรูปฉบับสัญญา หรือเพ่ือแสดงแบบรูปในการแก้ไขปัญหา
แบบรูปสัญญาที่ขัดแย้ง หรือแสดงแบบรูปตามข้อตกลงแนบท้ายสัญญาที่จัดท าขึ้นภายหลัง หรือแสดงแบบรูปหรือ
แบบขยายเพ่ือให้ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับจ้างและผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ
ถูกต้องตรงกัน ก่อนการก่อสร้างอาคาร 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการอ านวยการก่อสร้าง 
เอกสารเลขที ่ DCD-M-00๔ แก้ไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑   

วันที่บังคับใช้       หน้า ๖ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองแบบแผน  ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ๖ 
 

“แบบรูปการก่อสร้างจริง  As-Built Drawing”  หมายความว่า แบบที่แสดงแบบรูปและ/หรือ
รายละเอียดตามที่ได้ด าเนินการตามสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จตามสภาพความเป็นจริง
รายละเอียดที่ควรมี อาทิ เลขที่เอกสารที่ได้รับการอนุมัติ ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของวัสดุ/อุปกรณ์การติดตั้ง  
การใช้งานอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจการจ้าง การส่งมอบงาน และเพ่ือให้ผู้ว่าจ้างใช้ส าหรับการ
บ ารุงรักษาอาคารต่อไป  

“การตรวจผลงาน” หมายถึง การตรวจสอบ การตรวจวัด การพิสูจน์ การทดสอบ การทดลอง เทียบ ตาม
เกณฑ์หรือรายละเอียดข้อก าหนด รวมถึงการตรวจสอบด้านเอกสาร ใบรับประกันการตรวจผลงาน ต้องมีการบันทึก
เป็นเอกสาร ภาพถ่าย (ควรมี )รายงานสรุปถึงคุณสมบัติ การติดตั้ง ต าแหน่ง สถานที่ สภาพการใช้งานของชิ้นงาน
อุปกรณ์ เครื่องจักรกล และสาระของงานที่ตรวจ อย่างละเอียด ว่ามีความถูกต้อง ความสวยงาม การใช้งาน ความ
มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย หรือระบุว่าสามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ เป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญาจัดซื้อ/
จัดจ้าง หรือรูปแบบที่ได้รับอนุมัติหรือไม่ 

“รายการราคาค่าก่อสร้างฉบับสัญญา” หมายความว่า รายการบัญชีและแสดงปริมาณและราคาวัสดุ/
อุปกรณ์ก่อสร้าง ค่าแรงงาน ฉบับประกอบสัญญาจ้าง 

“การพิจารณาวัสดุ” หมายความว่า การพิจารณาการขออนุมัติใช้วัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้างหรือการขอ
ความเห็นเรื่องเก่ียวกับวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง โดยพิจารณาจากแบบก่อสร้างฉบับสัญญาสัญญาและเอกสารที่ระบุใน
สัญญา รายการราคาค่าก่อสร้างฉบับสัญญาแบบ Shop Drawing ระเบียบราชการที่เกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้าง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร รายการผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน
และมาตรฐานงานวิศวกรรมระบบต่างๆ ของกองแบบแผน ความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาเฉพาะงาน
สัญญานั้นๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยค านึงถึงผลประโยชน์และผลเสียกับทางราชการ 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การพิจารณาวัสดุและแบบ Shop Drawing โดยมีขัน้ตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเวลา ดังนี้ 
6.1. ผู้รับจ้างน าส่งเอกสารการขออนุมัติวัสดุ และ/หรือแบบ Shop Drawing ผ่านผู้ควบคุมงาน 
6.2. ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความครบถ้วนเอกสารการขออนุมัติวัสดุ และ/หรือแบบ Shop Drawing 
6.3. ผู้ควบคุมงานน าส่งเอกสารการขออนุมัติวัสดุ และ/หรือแบบ Shop drawing พร้อมความเห็น

เสนอแนะต่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
6.4. เจ้าหน้าที่กองแบบแผนผู้พิจารณา ศึกษาแบบก่อสร้างฉบับคู่สัญญา สัญญา 
6.5 เจ้าหน้าที่กองแบบแผนผู้พิจารณา พิจารณารายละเอียดเอกสารการขออนุมัติวัสดุ  และ/หรือแบบ 

Shop Drawing ว่าถูกต้องตรงตามข้อก าหนดรายการแบบรูปสัญญาด้วยความเป็นธรรม  
6.6. เจ้าหน้าที่กองแบบแผนผู้พิจารณา สรุปรายงานผลการพิจารณา เสนอผู้อ านวยการกองแบบแผน

พิจารณาเห็นชอบ 
6.7. กองแบบแผน น าเสนออธิบดีรองอธิบดีผู้มีอ านาจลงนามพิจารณาอนุมัติ 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการอ านวยการก่อสร้าง 
เอกสารเลขที ่ DCD-M-00๔ แก้ไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑   

วันที่บังคับใช้       หน้า ๗ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองแบบแผน  ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ๗ 
 

๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
7.1. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างอาคารรวบรวมเป็นหมวด ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522) และประกาศ กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับอาคาร 
2) กฎหมายวิชาชีพพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 

2543 
3) กฎหมายกรรมสิทธิ์ การใช้ประโยชน์ หรือสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวเนื่องกับที่ดิน เช่น พระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกาศกรมทางหลวง ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ประกาศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เช่นเรื่อง
สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินซึ่งสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน) พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหารพระราชบัญญัติเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องก าหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2517 ระเบียบกรมเจ้าท่า 

4) กฎหมายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานอาคาร ได้แก่
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

5) กฎหมายแรงงานพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 ประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 

6) กฎหมายท้องถิ่น กฎหมายระเบียบของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
7.2. ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 

1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

2) ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
3) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
4) ระเบียบประกาศและเอกสารราชการที่สั่งหรือก าหนดให้ด าเนินการ อาทิ หนังสือจาก

กรมบัญชีกลางหนังสือจากส านักนายกรัฐมนตรี 
7.3. มาตรฐาน และคู่มือของกองแบบแผน 

1) มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2553 
2) คู่มือรายการก ากับการควบคุมงานก่อสร้างให้มีมาตรฐาน พ.ศ. 2557 
3) คู่มือการตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

๘. การจัดเก็บ  การเข้าถึงเอกสาร 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการอ านวยการก่อสร้าง 
เอกสารเลขที ่ DCD-M-00๔ แก้ไขครั้งท่ี  ๐๐   ฉบับท่ี ๑   

วันที่บังคับใช้       หน้า ๘ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองแบบแผน  ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ๘ 
 

 8.1 การจัดเก็บ 
 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
1. ค าสั่งแต่งตั้ง งานบริหาร งานบริหาร เรียงตาม  

วัน เดือน ปี  
5 ปี 

2. ข้อมูลงาน/โครงการ กลุ่ม/ฝ่าย 
ที่รับผิดชอบ 

กลุ่ม/ฝ่าย 
ที่รับผิดชอบ 

เรียงตาม  
วัน เดือน ปี  

5 ปี 

3. ผลสรุปโครงการ กลุ่ม/ฝ่าย 
ที่รับผิดชอบ 

กลุ่ม/ฝ่าย 
ที่รับผิดชอบ 

เรียงตาม  
วัน เดือน ปี  

5 ปี 

4. รายงานผลการประเมิน กลุ่ม/ฝ่าย 
ที่รับผิดชอบ 

กลุ่ม/ฝ่าย 
ที่รับผิดชอบ 

เรียงตาม  
อักษร/ปี  

ตามนโยบาย 

 
 8.2 ผู้มีสิทธิเข้าถึง 

เจ้าหน้าที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๙.  ระบบการติดตามและประเมินผล 
 9.1. ร้อยละของการพิจารณาใช้วัสดุ/Shop Drawing/เรื่องท่ัวไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 9.2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนงาน 


