
ร่าง 
 

 

 
กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการออกแบบและประมาณการ 
 

 
 
ผู้รับผิดชอบ นาวาโท                                          . 

  (สมนึก  บ ารุงผล) 
ต าแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายออกแบบ 

 

 

 
ทบทวนโดย นาวาเอก                                            . 

                                    (สมจิตร  หล าวรรณะ) 
ต าแหน่ง : รองผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพฒันา ฐานทัพเรอืสัตหีบ 

 

 

 
อนุมัติโดยนาวาเอก                                              . 
                                   (ธวัชชัย  พิมพ์เมอืง) 
ต าแหน่ง : ผู้บังคับการกรมก่อสรา้งและพฒันา ฐานทัพเรอืสัตหีบ 

 

 

 

ฉบับที่ ๑ 
แก้ไขครั้งที่ ....... 

 

วันที่บังคับใช้  ………………………………………….……… 
 

สถานะเอกสาร    ควบคุม 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมก่อสร้างและพัฒนา 

เร่ือง กระบวนการออกแบบและประมาณการ 
เอกสารเลขที ่ แก้ไขคร้ังท่ี....   ฉบับท่ี ....  

วันที่บังคับใช้ หน้า ๒ ของ ๑๑ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นของกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต ๒ 
 

สารบัญ 
 

หัวข้อ         หน้า 

๑. วัตถุประสงค์         ๓ 

 ๒. ผังกระบวนการท างาน        ๔ 

 ๓.ขอบเขต     ๖ 

๔.ความรับผิดชอบ        ๖ 

๕.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        ๖ 

๖.กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง     ๑๐ 

๗. การจัดเก็บและการเข้าถึงเอกสาร      ๑๐ 

๘.ระบบการติดตามและประเมินผล      ๑๑ 

๙. ภาคผนวก                  ๑๑ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมก่อสร้างและพัฒนา 

เร่ือง กระบวนการออกแบบและประมาณการ 
เอกสารเลขที ่ แก้ไขคร้ังท่ี....   ฉบับท่ี ....  

วันที่บังคับใช้ หน้า ๓ ของ ๑๑ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นของกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต ๓ 
 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการออกแบบและประมาณการของฝ่ายออกแบบ บก.กรม กสพ.ฐท.สส. 
๑.๒ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการออกแบบและประมาณการให้แก่ก าลังพลที่เกี่ยวข้อง 
๑.๓ เพ่ือใหก้ารออกแบบและประมาณการของ กรม กสพ.ฐท.สส. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
๑.๔ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือด้านบริหาร
จัดการ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ ให้หน่วยต่าง ๆ ด าเนินการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work flow) และคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Work manual)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมก่อสร้างและพัฒนา 

เร่ือง กระบวนการออกแบบและประมาณการ 
เอกสารเลขที ่ แก้ไขคร้ังท่ี....   ฉบับท่ี ....  

วันที่บังคับใช้ หน้า ๔ ของ ๑๑ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นของกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต ๔ 
 

๒. ผังกระบวนการท างาน 
๒.๑ ผังกระบวนการออกแบบและประมาณการ 
 

ล าดับ ขั้นตอน 

มาตรฐานเวลา 
(วัน/ชม.) 

ข้อก าหนด 
ของกระบวนการ 

(กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
๑ 

  
๑ วัน 

 

 
 

 
กบ.กรม กสพ. 

 
๒ 

  
๑ วัน 

  
ฝ่ายออกแบบ 

 
๓ 

  
ตามปรมิาณงาน 

  
สถาปนิก 

 
๔ 

  
ตามปรมิาณงาน 

 
 

สถาปนิกและ
วิศวกรสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

 
๕ 

  
ตามปรมิาณงาน 

 จนท.เขียน
แบบและจนท.
ประมาณการ 

 
๖ 

  
๑ วัน 

 หน.ฝ่าย
ออกแบบ 

 
 
. 
๗ 

  
๑ วัน 

 
 

รอง ผบ.กรม 
กสพ. ฯ 

   
 

  

ก 

เอกสารสั่งการ/เอกสารขอรับการ
สนับสนุน 

ออกแบบ วิเคราะห์ ค านวณ 
 

ส ารวจและรวบรวมความต้องการ 
 

เขียนแบบและประมาณการ 

ตรวจแบบและประมาณการ 

อนุมัติแบบและ
ประมาณการ 

 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

ขอไปราชการ / ขอด าเนินการ 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมก่อสร้างและพัฒนา 

เร่ือง กระบวนการออกแบบและประมาณการ 
เอกสารเลขที ่ แก้ไขคร้ังท่ี....   ฉบับท่ี ....  

วันที่บังคับใช้ หน้า ๕ ของ ๑๑ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นของกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต ๕ 
 

ล าดับ ขั้นตอน 
มาตรฐาน

เวลา 
(ชม.) 

ข้อก าหนดของ
กระบวนการ 
(กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ) 

ผู้รับผิดชอบ 

๘ 

 

๑ วัน 
  

 
 

 
กบ.กรม กสพ. ฯ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

รวม ๕ วัน 
 

 
 

 

ส่งมอบแบบและประมาณการ 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมก่อสร้างและพัฒนา 

เร่ือง กระบวนการออกแบบและประมาณการ 
เอกสารเลขที ่ แก้ไขคร้ังท่ี....   ฉบับท่ี ....  

วันที่บังคับใช้ หน้า ๖ ของ ๑๑ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นของกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต ๖ 
 

๓.  ขอบเขต 
กระบวนการออกแบบและประมาณการ 

 การออกแบบและประมาณการ เป็นกระบวนการที่ต้องสรุปความต้องการในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร
ต่างๆ ที่หน่วยผู้ขอรับการสนับสนุนร้องขอมา ให้ออกมาเป็นแบบส าหรับก่อสร้างหรือแบบร่างพร้อมรายการวัสดุ
และประมาณการ ส าหรับเสนอของบประมาณหรือน าไปก่อสร้างเพ่ือให้มีสิ่งก่อสร้างไว้ใช้ในราชการ 
 

๔.  ความรับผิดชอบ 
๔.๑ ผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบมีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 

๔.๑.๑ ก าหนดนโยบาย 
 ๔.๑.๒ พิจารณา/ลงนามให้ความเห็นชอบค าขอในการออกแบบและประมาณการ 
 ๔.๑.๓ ติดตามผลการด าเนินงาน และให้ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินงาน 
๔.๒ รองผู้บังคับการ มีหน้าที่ลงนามรับรองแบบและประมาณการ 
๔.๓ ฝ่ายอ านวยการ กรม กสพ. ฯ มีหน้าที่ติดต่อประสานงาน อ านวยการ ในการปฏิบัติงานของชุดออกแบบและ
ประมาณการ 
๔.๔ หน.ฝ่ายออกแบบ ตรวจแบบและประมาณการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือทางวิชาการ 
  
๕.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๕.๑ เอกสารสั่งการ/เอกสารขอรับการสนับสนุน 

กบ.กรม กสพ. ฯ จะขึ้นเรื่องโดยแนบเอกสารของผู้ขอรับการสนับสนุน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบและ
พิจารณาตกลงใจว่าจะให้การสนับสนุนหรือไม่ หากผู้บังคับบัญชาตกลงใจให้การสนับสนุนจะกรุณาลงนามอนุมัติให้
ฝ่ายออกแบบด าเนินการตามที่ผู้ขอรับการสนับสนุนร้องขอมา เมื่อเรื่องสั่งการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ธก.กรม ฯ จะ
ส าเนาเรื่องแจกจ่ายให้กับฝ่ายออกแบบเพ่ือด าเนินการต่อไป ในขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ ๑ วันท าการ หาก
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ จะแจ้งให้ กบ.กรม กสพ.ฯ ทราบเพ่ือให้ กบ.กรม กสพ.ฯ 
ท าบันทึกชี้แจงกลับไปยังหน่วยผู้ขอรับการสนับสนุนว่าไม่สามารถให้การสนับสนุนตามที่ร้องขอมาได้ พร้อมระบุ
เหตุผลความจ าเป็น 

 
๕.๒ ขอไปราชการ / ขอด าเนินการ 

เมื่อหนังสือสั่งการส่งถึงฝ่ายออกแบบแล้ว หน.ฝ่ายออกแบบจะพิจาณาขอบเขตและปริมาณของงาน จากนั้น
จะประชุมภายในฝ่ายออกแบบเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เช่น สถาปนิก วิศวกร และเจ้าหน้าที่ต่างๆ 
จากนั้นที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแบ่งมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง และก าหนดขอบเขตและระยะเวลาในการ
ด าเนินการเพ่ือให้งานเสร็จทันตามก าหนดเวลา นอกจากนี้ หน.ฝ่ายออกแบบจะให้ผู้ท าหน้าที่ธุรการฝ่ายออกแบบ 
จัดท าค าขอไปราชการเสนอ กรม กสพ. ฯ ผ่าน งป.กรม กสพ.ฯ ในกรณีออกนอกพ้ืนที่ และขอรับการสนับสนุนด้าน
อ่ืนๆที ่จ าเป็น เช่น ยานพาหนะส าหรับเดินทางเป็นต้น 
 
๕.๓ ส ารวจและรวบรวมความต้องการ 

การส ารวจและรวบรวมความต้องการ เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากหากไม่สามารถสรุปความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ขอรับการสนับสนุน ก่อนการออกแบบได้แล้วจะเกิดปัญหาในภายหลัง เนื่องจากอาจจะต้อง



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมก่อสร้างและพัฒนา 

เร่ือง กระบวนการออกแบบและประมาณการ 
เอกสารเลขที ่ แก้ไขคร้ังท่ี....   ฉบับท่ี ....  

วันที่บังคับใช้ หน้า ๗ ของ ๑๑ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นของกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต ๗ 
 

มีการแก้ไขแบบในภายหลัง ซึ่งจะเป็นเหมือนกับการท างานใหม่เกือบทั้งหมดส่งผลให้เกิดความล่าช้าของงานออกไป
อีก นอกจากนี้ความชอบหรือความต้องการของผู้ขอรับการสนับสนุนก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ดังนั้น
สถาปนิกจะต้องท าให้ผู้ขอรับการสนับสนุนสรุปความต้องการที่แท้จริงให้ได้มากที่สุด โดยสถาปนิกจะต้องใช้เทคนิค
ต่างๆ ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนมองเห็นภาพของงานเมื่อก่อสร้างส าเร็จแล้วให้ได้มากที่สุด โดยสรุปแล้ว ขั้นตอนนี้ 
สถาปนิกผู้รับผิดชอบจะต้องสอบถามความต้องการของผู้ขอรับการสนับสนุนแบบให้ได้รายละเอียดครบถ้วน ดังนี้ 

๑. ขนาดที่ตั้งและรูปร่างของสิ่งก่อสร้าง 
๒. งบประมาณท่ีได้ตั้งใจไว้ 
๓. รูปแบบหรือลักษณะที่ชอบเป็นพิเศษ 
๔. ความต้องการหรือประโยชน์ใช้สอยที่ต้องการจากพ้ืนที่นั้นๆ 
๕. ข้อจ ากัดต่างๆ ในงานออกแบบ (ถ้ามี) 
๖. ของประดับใดหรือสีใดที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ และต้องการให้มีในงานออกแบบ (ถ้ามี) 

 
ส าหรับขั้นตอนนี้อาจจะมีการประชุมหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างสถาปนิกและผู้ขอรับการสนับสนุนมากกว่า 

๑ ครั้ง เพ่ือปรับความเข้าใจและรับฟังความต้องการของหน่วยผู้ขอรับการสนับสนุนต่างๆ ให้ตรงกัน หลังจากได้
ข้อมูลในเบื้องต้นแล้วสถาปนิก จะท าการวางแนวความคิดในการออกแบบคร่าวๆ ให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนท า
การพิจารณา รูปแบบการออกแบบ (Style) รวมทั้งแบ่งพ้ืนที่ ใช้สอยคร่าวๆ (Zoning) หรือวางผังพ้ืนที่ใช้สอย 
อย่างง่ายๆ (Lay-out Plan) เพ่ือให้ผู้ขอรับการสนับสนุนท าการพิจารณา การแบ่งพ้ืนที่ทั้งหมดว่าตรงกับความ
ต้องการใช้งานจริง ของผู้ขอรับการสนับสนุนหรือไม่  จากนั้นสถาปนิก จะน าแนวความคิดในการออกแบบ และผัง
พ้ืนที่ในการใช้สอย ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ขอรับการสนับสนุนแล้วมาพัฒนาเป็น แบบร่างอย่างง่ายๆ เพ่ือให้ ผู้
ขอรับการสนับสนุนเกิดจินตภาพว่างานออกแบบทั้งหมดจะออกมาเป็นอย่างไร โดยสถาปนิกจะท าการน าเสนอเป็น
ภาพ Sketch หรือ Perspective หรือ Model ก็ได้ ในขั้นตอนนี้สถาปนิกจะต้องปรึกษากับวิศวกรโยธาว่าจะ
สามารถก่อสร้างจริงตามแบบที่ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องการนั้นสามารถท าให้เกิดขึ้นจริงได้หรือไม่ เพราะบางครั้ง
เทคโนโลยีหรือขีดความสามารถของช่างอาจไม่สามารถท าได้ตามที่ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องการได้ หรือในบางครั้ง
เทคโนโลยีหรือขีดความสามารถของช่างสามารถท าได้แต่อาจต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการที่สูงมากจนเกิน
งบประมาณท่ีหน่วยผู้ขอรับการสนับสนุนตั้งใจไว้ 

เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว ผู้ขอรับการสนับสนุนจะเริ่มเข้าใจและมองเห็นหน้าตาของงานออกแบบ ที่สถาปนิกจะ
พัฒนาในขั้นตอนต่อไป และผู้ขอรับการสนับสนุนอาจจะขอปรับแบบได้ แต่ไม่ควรจะแก้ไขแบบจนผิดไปจาก 
แนวความคิดใน การออกแบบและผังที่ได้วางเอาไว้ เพราะจะท าให้สถาปนิก ต้องกลับไป เริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
นอกจากนี้ จะก าหนดจ านวนครั้งใน การขอแก้ไขแบบในขั้นตอนนี้ไว้ไม่ เกิน 2 ครั้ง เพ่ือให้งานออกแบบไม่ยืดเยื้อ 
และแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
๕.๔ ออกแบบ วิเคราะห์ ค านวณ 

ขั้นตอนนี้สถาปนิก วิศวกรสาขาต่างๆ และเจ้าหน้าที่เขียนแบบต้องท างานร่วมกันเพ่ือจัดท าแบบก่อสร้างหรือ
แบบร่าง เพ่ือเสนอของบประมาณหรือน าไปก่อสร้างหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยทั่วไปแบบต่างๆ มี
ดังนี้  

๑. แบบแสดงผังบริเวณ และระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร 
๒. แบบแสดงแปลนทุกชั้น 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมก่อสร้างและพัฒนา 

เร่ือง กระบวนการออกแบบและประมาณการ 
เอกสารเลขที ่ แก้ไขคร้ังท่ี....   ฉบับท่ี ....  

วันที่บังคับใช้ หน้า ๘ ของ ๑๑ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นของกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต ๘ 
 

๓. แบบแสดงรูปด้านทั้ง ๔ ด้าน 
๔. แบบแสดงรูปตัดอย่างน้อย ๒ รูป 
๕. แบบแสดงรายละเอียด และแบบขยายต่าง ๆ ที่จ าเป็น 
๖. แบบวิศวกรรมโครงสร้างและ พร้อมรายละเอียด และรายการค านวณ 
๗. แบบวิศวกรรมสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมเอกสารที่จ าเป็น และรายการประกอบแบบก่อสร้าง 

 
สถาปนิกจะเป็นผู้ก าหนดภาพรวมให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ขอรับการสนับสนุน และร่วมกับวิศวกร

โยธาในการออกแบบและก าหนดรายละเอียดเพ่ือจัดท าแบบในข้อ ๑-๕ โดยสถาปนิกจะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบหรือ
รูปทรงของอาคาร การใช้สีต่างๆ ให้สอดคล้องกลมกลืนตามหลักของสถาปัตยกรรม แต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีหรือความสามารถของช่างที่จะสามารถด าเนินการได้  ส าหรับสถาปนิกผู้ที่สามารถลงนามในแบบได้
จะต้องผ่านการศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม และมีใบอนุญาตจากสภาสถาปนิกส าหรับความรู้เพ่ิมเติมในแขนงนี้
สามารถศึกษาได้จากหนังสือดังต่อไปนี้ 

๑. การวางผังบริเวณและงานบริเวณ ผู้เขียน เดชา บุญค้ า หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้พ้ืนฐาน
เบื้องต้นที่เหมาะส าหรับนิสิต นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมืองและวิศวกรรม
บางสาขา 

๒. How To Be The Good Design Manager บทบาทผู้จัดการงานออกแบบ ผู้เขียน                
วิญญู วานิชศิริโรจน์ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมขึ้นเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบหรือ
สถาปนิกหันมาสนใจที่จะพัฒนาตัวเองเป็น "ผู้จัดการงานออกแบบ" ให้มากขึ้น ผู้เขียนจึงได้เขียน
หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยใช้พื้นฐานความรู้ที่ศึกษาจากโรงเรียนด้านบริหารธุรกิจ ผนวกกับประสบการณ์
ที่ได้จากการท างานเป็น "สถาปนิกผู้ออกแบบ" และ "ผู้จัดการงานออกแบบ" ของโครงการออกแบบ
งานสถาปัตยกรรมมานานกว่า ๓๐ ปี 
 

วิศวกรโยธาจะรับผิดชอบในการออกแบบโครงสร้างต่างๆ ค านวณขนาดโครงสร้างในการรับน้ าหนักเพ่ือจัดท า
แบบในข้อ ๖ โดยหลักๆ จะมีงานออกแบบโครงสร้างเหล็ก งานออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงาน
ออกแบบขนาดฐานราก การออกแบบโครงสร้างต่างๆ เหล่าที่จะต้องมีการค านวณตามหลักวิศวกรรมตามแขนง
ต่างๆ ส าหรับผู้ที่สามารถลงนามในแบบโครงสร้างได้จะต้องผ่านการศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา และมีใบอนุญาต
จากสภาวิศวกรจึงจะสามารถลงนามรับรองแบบโครงสร้างได้ตามที่สภาวิศวกรก าหนด ส าหรับความรู้เพ่ิมเติมใน
แขนงนี้สามารถศึกษาได้จากหนังสือดังต่อไปนี้ 

๑. คู่มือวิศวกรรมฐานราก ผู้เขียน ดร.พัลลภ วิสุทธิ์เมธานุกูล หนังสือเล่มนี้ครบถ้วนไปด้วยเนื้อหาทาง
วิชาการและวิชาชีพ เหมาะส าหรับวิศวกรโยธาน าไปใช้ประกอบวิชาชีพทั้งงานออกแบบและงาน
ก่อสร้าง 

๒. การวิเคราะห์โครงสร้าง ๑ (Structural Analysis) ผู้เขียน ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ด ารงวิริยะนุภาพ, รศ.ดร. 
นิพนธ์ รัตนาวังเจริญ หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในพ้ืนฐานของการ
วิเคราะห์โครงสร้างและพฤติกรรมของโครงสร้างภายใต้น้ าหนักบรรทุก ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์
โครงสร้างดีเทอร์มิเนททางสถิตโดยวิธีต่างๆ  
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมก่อสร้างและพัฒนา 

เร่ือง กระบวนการออกแบบและประมาณการ 
เอกสารเลขที ่ แก้ไขคร้ังท่ี....   ฉบับท่ี ....  

วันที่บังคับใช้ หน้า ๙ ของ ๑๑ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นของกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต ๙ 
 

วิศวกรไฟฟ้าจะรับผิดชอบในการออกแบบระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโครงการ ค านวณจ านวนของหลอดไฟฟ้า
ตามห้องต่างๆ ให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน ออกแบบขนาดของสายไฟฟ้า และวิธีการเดินสายไฟฟ้าตามที่
ต่างๆ ออกแบบขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ รวมถึงขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า และออกแบบระบบไฟฟ้าส าหรับระบบ
อ่ืนๆ เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบท าความเย็น และระบบลิฟท์ เป็นต้น การออกแบบระบบไฟฟ้าต่างๆ เหล่านี้
จะต้องมีการค านวณตามหลักวิศวกรรม และมาตรฐานของการไฟฟ้า ส าหรับผู้ที่สามารถลงนามในแบบไฟฟ้าได้
จะต้องผ่านการศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง และมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกรจึงจะสามารถลงนาม
รับรองแบบไฟฟ้าได้ตามที่สภาวิศวกรก าหนด ส าหรับความรู้เพ่ิมเติมในแขนงนี้สามารถศึกษาได้จากหนังสือ
ดังต่อไปนี้ 

๑. หลักการและเทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้า ผู้เขียน รศ.ศุลี บรรจงจิตร หนังสือเล่มนี้มีครบทั้งระบบ
ไฟฟ้าก าลังและระบบไฟฟ้าสื่อสาร อีกทั้งยังมีตัวอย่างอาคารให้ศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางของการ
ออกแบบ 

๒. การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน ผู้เขียน ลือชัย ทองนิล หนังสือเล่มนี้เป็นการ
ออกแบบระบบไฟฟ้าก าลังตามมาตรฐานการไฟฟ้า 
 

วิศวกรเครื่องกล จะรับผิดชอบในการออกแบบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ก าหนดขนาดท่อทางต่างๆภายในอาคาร
และนอกอาคาร และต าแหน่งของการวางท่อทาง ออกแบบระบบท าความเย็นของอาคาร ส าหรับผู้ที่สามารถลง
นามในแบบสุขาภิบาลได้จะต้องผ่านการศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และมีใบอนุญาตจากสภาวิศว กรจึงจะ
สามารถลงนามรับรองแบบระบบสุขาภิบาลได้ตามที่สภาวิศวกรก าหนด ส าหรับความรู้เพ่ิมเติมในแขนงนี้สามารถ
ศึกษาได้จากหนังสือดังต่อไปนี้ 

๑. คู่มือสอบวิศวกรเครื่องกล การประปานครหลวง ผู้เขียนฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center 
ประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม, หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ของไหล, หลักการพ้ืนฐาน
ของระบบควบคุมด้วยลมและระบบท่อ เครื่องสูบน้ าและการใช้งาน 

๒. วิศวกรรมการประปา : Water Supply Engineering ผู้เขียน  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล  
 

๕.๕ เขียนแบบและประมาณการ 
เมื่อสถาปนิกและวิศวกรที่เก่ียวข้องค านวณรายละเอียดต่างๆ ของสิ่งก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปเจ้าหน้าที่

เขียนแบบจะจัดท าแบบต่างๆ ตามรายละเอียดที่สถาปนิกและวิศวกรได้ออกแบบไว้ เมื่อเจ้าหน้าที่เขียนแบบต่างๆ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ประมาณการจะจัดท ารายการวัสดุและค านวณประมาณการราคาค่าก่อสร้างตาม
รายละเอียดวัสดุที่ต้องการใช้ทั้งหมด ส าหรับความรู้เพ่ิมเติมในแขนงนี้สามารถศึกษาได้จากหนังสือดังต่อไปนี้ 

๑. เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ผู้เขียน อ านาจ ทองแสน หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา 
สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 
2556 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2014 & 2015 : 2D Drafting Workshop ผู้เขียน                
ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ 

๓. การประมาณราคาก่อสร้าง ผู้เขียน วิสูตร จิระด าเกิง 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมก่อสร้างและพัฒนา 

เร่ือง กระบวนการออกแบบและประมาณการ 
เอกสารเลขที ่ แก้ไขคร้ังท่ี....   ฉบับท่ี ....  

วันที่บังคับใช้ หน้า ๑๐ ของ ๑๑ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นของกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต ๑๐ 
 

๕.๖ ตรวจแบบและประมาณการ 
ขั้นตอนนี้ หน.ฝ่ายออกแบบจะเป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยของแบบและประมาณการที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท า

ขึ้น  เป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยหาข้อบกพร่องในแบบหรือประมาณการเพ่ือแก้ไขก่อนเสนอให้ ผู้มีอ านาจใน
การอนุมัตแิบบพิจารณาลงนามอนุมัติแบบต่อไป 

  
๕.๖ อนุมัติแบบและประมาณการ 

ขั้นตอนนี้เป็นการเสนอแบบและประมาณการทั้งหมดให้ รอง ผบ.กรม กสพ. ฯ พิจารณาลงนามอนุมัติแบบขั้น
สุดท้าย ก่อนส่งมอบแบบและประมาณการให้หน่วยผู้ขอรับการสนับสนุน โดยเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายออกแบบเป็น
ผู้ด าเนินการเสนอแบบและประมาณการให้รอง ผบ.กรม กสพ. ฯ พิจารณาลงนาม เมื่อ รอง ผบ.กรม กสพ. ฯ ลง
นามอนุมัติแบบเรียบร้อยแล้วให้ เจ้าหน้าที่น าแบบและประมาณการส่งให้ กบ.กรม กสพ. ฯ ด าเนินการขึ้นเรื่องส่ง
มอบแบบและประมาณการให้หน่วยผู้ขอรับการสนับสนุนต่อไป 

 
๕.๗ ส่งมอบแบบและประมาณการ 

กบ.กรม กสพ. ฯ ขึ้นเรื่องให้ ผบ.กรม กสพ. ฯ อนุมัติเพ่ือจัดส่งแบบและประมาณการให้หน่วยผู้ขอรับการ
สนับสนุน โดยจัดท าข้อพิจารณาฝ่ายอ านวยการ และร่างบันทึกเสนอพร้อมแนบแบบและประมาณการให้ 
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ลงนามจนถึง ผบ.กรม กสพ.ฯ แล้วเสนอให้หน่วยผู้ขอรับการสนับสนุนต่อไป 

 
๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๑ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
 ๖.๒ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 
 ๖.๓ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
 ๖.๔ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 
 ๖.๕ ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๖.๖ มาตรฐานการไฟฟ้า 

๗. การจัดเก็บ  การเข้าถึงเอกสารและเอกสารสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
กระบวนการออกแบบ
และประมาณการ 

ชั้นเก็บเอกสาร ฝ่าย
ออกแบบ.บก.กรม 
กสพ.ฐท.สส. 

ฝ่ายออกแบบ.บก.
กรม กสพ.ฐท.สส. 

- แฟ้มเอกสาร 
- ไฟล์ข้อมูลในเครื่ อง 
  คอมพิวเตอร์ 

๑๐ ปี 

 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมก่อสร้างและพัฒนา 

เร่ือง กระบวนการออกแบบและประมาณการ 
เอกสารเลขที ่ แก้ไขคร้ังท่ี....   ฉบับท่ี ....  

วันที่บังคับใช้ หน้า ๑๑ ของ ๑๑ 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นของกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต ๑๑ 
 

๘.  ระบบการติดตามและประเมินผล 
 ๘.๑ คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการออกแบบและประมาณการ 
 ๘.๒ ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของความส าเร็จของงานออกแบบ 
 
๙.  ภาคผนวก 
๙.๑ ตัวอย่างบันทึกสั่งการ 
๙.๒ ตัวอย่างแบบฟอร์มขอไปราชการ 
๙.๓ ตัวอย่างแบบและประมาณการ 
 
  


