
งานก่อสร้าง     หน่วยงานอาคารสถานที่ 

ชื่อ ขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบ และประมาณราคา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนงานออกแบบ และประมาณราคา 

 

รับโครงการและนโยบายจากเจ้าของโครงการ 

 

หาข้อมูลการด าเนินการออกแบบโครงการจากเจ้าของโครงการโครงการ 

 

ท าแบบร่าง โครงจากจากข้อมูลที่ได้รับและน าเสนอโครงการ 

ผ่านการพิจารณาจากเจ้าของ
โครงการ มีการปรับแบบแก้ไข 

เสนอแบบร่างอีกครั้ง 

 

        ด าเนินการออกแบบโครงสร้างและงานระบบ 

ขั้นตอนการเขียนแบบก่อสร้าง 

 

    สรุปแบบจากข้ันตอนการออกแบบ และเร่ิมขบวนการเขียนแบบก่อสร้าง 

 

ท าแบบงานสถาปัตยกรรม แบบงานระบบ และแบบโครงสรา้งพร้อมตรวจสอบข้อมูลและแก้ไข 

 

     ประมาณราคา ถอดปริมาณ วัสดุ ปริมาณงาน และครุภัณฑ(์ถ้ามี) 

 

สรุปลงในใบงาน ปร.4 ปร.5 ปร.6 พร้อมทั้งเซ็นรับรองการ
ประมาณราคา 

     เสนอเร่ืองคืนให้กับต้นสังกัดเจ้าของโครงการเพื่อด าเนินการตั้งงบประมาณก่อสร้างต่อไป 

 

ผ่านการพิจารณา เข้าสู่ขบวนการ
เขียนแบบประมาณราคา 

แก้ไขแบบร่าง 

ภายใน 1 วันท าการ 

ภายใน 3 วันท าการ 

ภายใน 7 วันท าการ 

ภายใน 15 วันท าการ 

ภายใน 15 วันท าการ 

ภายใน 7 วันท าการ 

ภายใน 7 วันท าการ 

ภายใน 3 วันท าการ 

ภายใน 3 วันท าการ 



ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
1.รับโครงการ และ
นโยบายจากเจ้าของ 
 
 

ให้เจ้าของ
โครงการเสนอ
ความต้องการ
พื้นที่ใช้สอย และ
ฟังชันอ่ืนๆ ตาม
ความต้องการ
ของโครงการ 

สอบถามข้อมูลเบื้องต้น 
และสรุปขอบเขตเพื่อ
การออกแบบ 

งานฝ่ายอาคาร 
และ สถานที ่
 

หัวหน้างานฝ่าย
อาคาร และ
สถานที ่
 

2.หาข้อมูลการ
ด าเนินการออกแบบ
โครงการจากเจ้าของ
โครงการ 

หาข้อมูลตามฟัง
ชัน เชน่ขนาด
ประตู หน้าตา่ง  

ศึกษาระยะการใชส้อย
พื้นที่ต่างๆ 

งานฝ่ายอาคาร 
และสถานที ่
 

หัวหน้างานฝ่าย
อาคาร และ
สถานที ่
 

3.ท าแบบร่าง โครงการ
จากข้อมูลที่ได้รับ และ
น าเสนอโครงการ 
 
 
 

ท าแบบร่างผงั
อาคาร แบบร่าง
อาคารแปลนทุก
ชั้น รูปตัง้ รูปตัด 

ส ารวจผังบริเวณอาคาร  งานฝ่ายอาคาร 
และสถานที ่
 

หัวหน้างานฝ่าย
อาคาร และ
สถานที ่

4.ผ่านการพิจารณาจาก
เจ้าของโครงการ มีการ
ปรับแก้ไข เสนอแบบ
ร่างอีกครั้ง 

เสนอเจ้าของ
โครงการ และ
ปรับแก้แบบ 
เสนออีกครั้ง 

เสนอแบบให้เจ้าของ
โครงการทราบ
รายละเอียดอาคาร 

งานฝ่ายอาคาร 
และสถานที ่
 

เจ้าของโครงการ  

5.ด าเนินการออกแบบ
โครงสร้าง และงาน
ระบบ 

แบบร่างผ่าน
ค านวณ
โครงสร้าง และ
งานระบบที่
เหมาะสมกับ
อาคาร 

ออกแบบตามมาตรฐาน 
วสท. 

งานฝ่ายอาคาร 
และสถานที ่
 

หัวหน้างานฝ่าย
อาคาร และ
สถานที ่
 

6.ผ่านการพิจารณา เข้า
สู่ขบวนการเขียนแบบ
ประมาณราคา 

ผ่านการพิจารณา ผ่านการยินยอมจาก
เจ้าของโครงการ 

งานฝ่ายอาคาร 
และสถานที ่
 

เจ้าของโครงการ 

7.ขั้นตอนการเขียนแบบ
ก่อสร้าง 

มอบหมายงานให้
ฝ่ายแบบเขียน
แบบ 

ชี้แจงรายละเอียดส่วน
ต่างๆ ของอาคารให้ผู้รับ
มอบหมายออกแบบ 

งานฝ่ายอาคาร 
และสถานที ่
 

หัวหน้างานฝ่าย
อาคาร และ
สถานที ่

8.สรุปแบบจากข้ันตอน
การออกแบบ และเร่ิม
ขบวนการเขียนแบบ
ก่อสร้าง 

สรุปแบบอาคาร เขียนแบบอาคารตามที่
สรุป 

งานฝ่ายอาคาร 
และสถานที ่
 

หัวหน้างานฝ่าย
อาคาร และ
สถานที ่
 
 



   

                                          

 

ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
  9.ท าแบบงาน
สถาปัตยกรรม แบบงาน
ระบบ และแบบ
โครงสร้างพร้อม
ตรวจสอบข้อมูล 

เขียนแบบตาม
หลักวิศวกรรม 

ให้วิศวกรควบคุมงาน
ตรวจสอบ 

งานฝ่ายอาคาร 
และ สถานที ่
 

หัวหน้างานฝ่าย
อาคาร และ
สถานที ่
 

10.ประมาณราคา ถอด
ปริมาณ วัสดุ ปริมาณ
งาน และครุภัณฑ์(ถ้าม)ี 

 

ใช้ราคาจาก
กรมบัญชีกลาง ,
เปรียบราคาจาก
ผู้ผลิตอย่างน้อย 
3ราย 

สืบราคาจากแหล่งผลติ
วัสดุก่อสร้าง 

งานฝ่ายอาคาร 
และ สถานที ่
 

หัวหน้างานฝ่าย
อาคาร และ
สถานที ่
 

11.สรุปลงในใบงาน ปร.
4 ปร.5 ปร.6 พร้อมทั้ง
เซ็นรับรองการ 

ด าเนินการท า
ประมาณราคา 

ดูราคากลางจาก
กรมบัญชีกลาง 

งานฝ่ายอาคาร 
และ สถานที ่
 

หัวหน้างานฝ่าย
อาคาร และ
สถานที ่
 

12.เสนอเร่ืองคืนให้กับ
ต้นสังกัดเจ้าของ
โครงการเพื่อด าเนินการ
ตั้งงบประมาณก่อสร้าง
ต่อไป 

 

ท าหนังสือออก
เลขบันทึกส่ง
เร่ืองคืนให้
เจ้าของโครงการ 

ตรวจสอบเลขหนังสือ
บันทึกข้อความส่งมอบ 
ปร4,ปร5 และปร6 

งานฝ่ายอาคาร 
และ สถานที ่
 

เจ้าของโครงการ 


