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คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการออกแบบเพ่ือ
การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม

อาคารสิ่งกอสรางของ 
กรมสรรพสามิต 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-07-003-001 
การแกไขคร้ังท่ี : 
วันท่ีเร่ิมใช :  12 ตุลาคม 2552  

กลุมพัฒนาและตรวจสอบ

ทางเทคนิค 

หนาท่ี :  1 จาก 5 

1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือใหการออกแบบอาคารสิ่งกอสรางของกรมสรรพสามิตมีความถูกตอง 

ครบถวน เปนไปตามวัตถุประสงคและความตองการของเจาของหรือผูใชอาคารสิ่งกอสรางนั้น ๆ 

 1.2 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบอาคารสิ่งกอสราง

ของกรมสรรพสามิต 

2. ขอบเขต 

 2.1 ดําเนินการสํารวจสถานท่ีท่ีจะทําการกอสราง ปรับปรุง หรือซอมแซมอาคาร

สิ่งกอสราง 
2.2 ออกแบบและจัดทํารูปแบบอาคารสิ่งกอสรางท่ีจะทําการกอสราง ปรับปรุง  

หรือซอมแซม พรอมจัดทํารายละเอียดประกอบรูปแบบงานกอสราง ปรับปรุง หรือซอมแซม 
2.3 ประมาณราคาคากอสราง ปรับปรุง หรือซอมแซม เพ่ือของบประมาณในการ

กอสราง ปรับปรุง หรือซอมแซม และใชเปนเกณฑในการกําหนดราคากลางในกระบวนการจัดซ้ือ

จัดจาง 

3. คําจํากัดความ 
 3.1 อาคารสิ่งกอสราง หมายถึง อาคารหรือสิ่งกอสรางตาง ๆ ของกรม

สรรพสามิตท่ีอยูในความดูแลหรอืครอบครองของกรมสรรพสามิตท้ังในสวนกลาง หรือท่ีประจําอยู

ในจังหวัดตาง ๆ 
 3.2 วิศวกรเชี่ยวชาญ หมายถึง วิศวกรเช่ียวชาญปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญ

เฉพาะดานวิศวกรรมท่ัวไป สังกัดกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
 3.3 วิศวกรชํานาญการพิเศษ หมายถึง วิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนมาตรฐาน 

การออกแบบ กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ปฏิบัติงานดานการออกแบบและกอสราง 

สิ่งกอสรางของกรมสรรพสามิต 
 3.4 วิศวกรโยธา หมายถึง วิศวกรโยธาปฏิบัติการหรือชํานาญการ สวนมาตรฐาน 

การออกแบบ กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ปฏิบัติงานดานการออกแบบและกอสราง 

สิ่งกอสรางของกรมสรรพสามิต 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการออกแบบเพ่ือ
การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม

อาคารสิ่งกอสรางของ 
กรมสรรพสามิต 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-07-003-001 
การแกไขคร้ังท่ี : 
วันท่ีเร่ิมใช : 12 ตุลาคม 2552 

กลุมพัฒนาและตรวจสอบ

ทางเทคนิค 

หนาท่ี :  2 จาก 5 

 
 3.5 เจาหนาท่ี หมายถึง นายชางเทคนิคชํานาญงาน นายชางโยธาปฏิบัติงานหรือ

ชํานาญงาน สวนมาตรฐานการออกแบบ กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ปฏิบัติงานดาน

การออกแบบอาคารสิ่งกอสราง 
 3.6 กอสราง หมายถึง งานกอสราง หรืองานปรับปรุง หรืองานซอมแซม อาคาร 

หรือสิ่งกอสรางท่ีอยูในความดูแลหรือครอบครองของกรมสรรพสามิต 
 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 เจาหนาท่ี มีหนาท่ีพิจารณาหนังสือเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการกอสราง  

สํารวจสถานท่ีหรือบริเวณที่จะทําการกอสราง เขียนแบบงานทางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม

โยธา ไฟฟา เครื่องกล และสุขาภิบาล ประมาณการคาใชจายของงานกอสราง เพ่ือเปนราคากลาง

ในการจัดต้ังงบประมาณคาใชจาย กําหนดรายละเอียดประกอบรูปแบบและมาตรฐานของวัสดุ

อุปกรณของงานกอสราง  
 วิศวกรโยธา มีหนาท่ีพิจารณาหนังสือเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการกอสราง 

สํารวจสถานท่ีหรือบริเวณที่จะทําการกอสราง คํานวณและออกแบบโครงสรางอาคารสิ่งกอสราง

ดานวิศวกรรมโยธา สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง กําหนดมาตรฐานวัสดุและอุปกรณท่ีใชในการ

กอสราง  
 วิศวกรชํานาญการพิเศษ มีหนาท่ีพิจารณาและตรวจสอบรูปแบบ รายละเอียด

ประกอบแบบ และราคากลางของงานกอสรางท่ีเจาหนาท่ีและ/หรือวิศวกรโยธาดําเนินการ

ออกแบบ 
 วิศวกรเชี่ยวชาญ มีหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบ รูปแบบ รายละเอียด

ประกอบแบบ และราคากลางของงานกอสรางท่ีเจาหนาท่ีและ/หรือวิศวกรโยธาดําเนินการ

ออกแบบ 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 เจาหนาท่ี วิศวกรโยธา วิศวกรชํานาญการพิเศษ วิศวกรเช่ียวชาญ มีหนาท่ี

ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  5.1 หนวยงานตาง ๆ ท่ีสังกัดกรมสรรพสามิต ไดแก สํานัก ศูนยฯ กลุม 

สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1-10 และสรรพสามิตพ้ืนท่ีทุกพ้ืนท่ี แจงความประสงคขอกอสราง

อาคารและสิ่งกอสรางท่ีอยูในความดูแลหรือครอบครองตอกรมสรรพสามิต (โดยกลุมพัฒนาและ

ตรวจสอบทางเทคนิค) 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการออกแบบเพ่ือ
การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม

อาคารสิ่งกอสรางของ 
กรมสรรพสามิต 
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ทางเทคนิค 

หนาท่ี :  3 จาก 5 

 
 5.2 วิศวกรเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานในฐานะผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมท่ัวไป 

มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหสวนมาตรฐานการออกแบบ 
 5.3 วิศวกรชํานาญการพิเศษ พิจารณาสั่งการ มอบหมายใหวิศวกรโยธา และ/

หรือเจาหนาท่ีดําเนินการ 
 5.4 วิศวกรโยธา หรอืเจาหนาท่ีดําเนินการจัดทําหนงัสือเสนอขออนุมัติกรม

สรรพสามิต จัดสงเจาหนาท่ีเดินทางไปสํารวจสถานท่ีหรือบริเวณที่จะทําการกอสราง กอสรางผาน

วิศวกรชํานาญการพิเศษ 
 5.5 วิศวกรโยธาและ/หรือเจาหนาท่ี ดําเนินการสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลและ

รายละเอียดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีจะทําการกอสราง 
5.6 วิศวกรโยธาและเจาหนาท่ีรวมกันพิจารณากําหนดรูปแบบการกอสรางอาคาร 

และสิ่งกอสราง 
 5.7 วิศวกรโยธาทําการคํานวณและออกแบบโครงสรางอาคารและสิ่งกอสราง

ดานวิศวกรรมโยธา สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง รวมท้ังกําหนดมาตรฐานของวัสดุและอุปกรณ

ท่ีใชในการกอสราง 
 5.8 เจาหนาท่ีดําเนินการจัดทํารูปแบบ เขียนแบบงานทางดานสถาปตยกรรม 

วิศวกรรมโยธา ไฟฟา เครื่องกล และสุขาภิบาลของงานกอสราง 
 5.9 เจาหนาท่ีนํารูปแบบงานกอสรางท่ีจัดทําเสร็จแลว เสนอใหวศิวกรโยธา

ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย 
 5.10 เจาหนาท่ีดําเนินการจัดทํารายละเอียดประกอบแบบงานกอสราง 
 5.11 เจาหนาท่ีดําเนินการประมาณราคาคากอสราง เพ่ือเปนเกณฑในการจัดต้ัง

งบประมาณคาใชจาย และใชเปนราคากลางในการจัดหาผูรับจางกอสราง 
 5.12 วิศวกรชํานาญการพิเศษ พิจารณาตรวจสอบ รูปแบบ รายละเอียดประกอบ

แบบ และรายการประมาณราคาที่เจาหนาท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จ 
 5.13 วิศวกรเช่ียวชาญ พิจารณาใหความเห็นชอบรูปแบบรายละเอียดประกอบ

แบบ และรายการประมาณราคาที่เจาหนาท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จ 
5.14 วิศวกรชํานาญการพิเศษ เสนอหนังสือเพ่ือจัดสงรูปแบบการกอสราง 

พรอมรายละเอียดประกอบแบบและรายการประมาณราคาเรียนวิศวกรเช่ียวชาญ เสนอไปยัง

สํานักบริหารการคลังและรายได เพ่ือจัดต้ังและอนุมัติงบประมาณคาใชจายในการกอสราง 
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คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการออกแบบเพ่ือ
การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม

อาคารสิ่งกอสรางของ 
กรมสรรพสามิต 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-07-003-001 
การแกไขคร้ังท่ี : 
วันท่ีเร่ิมใช : 12 ตุลาคม 2552 

กลุมพัฒนาและตรวจสอบ

ทางเทคนิค 

หนาท่ี :  4 จาก 5 

แผนผังแสดงข้ันตอนกระบวนการออกแบบเพื่อการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม 

อาคารส่ิงกอสรางของกรมสรรพสามิต 
สํานัก,ศูนย,กลุม, สํานักงานสรรพสามิตภาค - พ้ืนท่ี 

วิศวกร/วิศวกรโยธา/เจาหนาท่ี 
วิศวกร/วิศวกรโยธา/เจาหนาท่ี 

ย่ืนเอกสารแจงความ

ประสงคขอกอสรางฯ 

สงวิศวกรโยธา / เจาหนาที่
สํารวจสถานที่กอสรางฯ 

จัดทํารูปแบบและรายละเอียด
ประกอบแบบงานกอสรางฯ 

วิศวกรโยธา

ตรวจสอบรูปแบบ 

ประมาณราคาคากอสรางฯ 

เสนอกรมสรรพสามิต (โดย

สํานักบริหารการคลังและรายได) 

เพ่ืออนุมัติงบประมาณคาใชจาย 

N

 N

N 

รับเร่ืองไวพิจารณา 

พิจารณา/ตรวจสอบ 

วิศวกรพิจารณา

ตรวจสอบและให

ความเห็นชอบ 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการออกแบบเพ่ือ
การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม

อาคารสิ่งกอสรางของ 
กรมสรรพสามิต 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-07-003-001 
การแกไขคร้ังท่ี : 
วันท่ีเร่ิมใช : 12 ตุลาคม 2552 

กลุมพัฒนาและตรวจสอบ

ทางเทคนิค 

หนาท่ี :  5 จาก 5 

6.  เอกสารอางอิง 
- 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 
- 

8.  เอกสารบันทึก 

ชื่อเอกสาร ผูจัดเก็บ สถานท่ี ระยะเวลา  วิธีการจัดเก็บ

1. รูปแบบงานกอสราง 
เจาหนาท่ี 

สวนมาตรฐานการออกแบบ

กลุมพัฒนาและตรวจสอบ

ทางเทคนิค 
ตลอดไป  - 

2. รายละเอียดประกอบ 

 แบบงานกอสราง  เจาหนาท่ี 
สวนมาตรฐานการออกแบบ

กลุมพัฒนาและตรวจสอบ

ทางเทคนิค 
5 ป  - 

3. รายการประมาณ

ราคางานกอสราง เจาหนาท่ี 

สวนมาตรฐานการออกแบบ

กลุมพัฒนาและตรวจสอบ

ทางเทคนิค 
5 ป - 
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