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กองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

SOP-กส-01 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เร่ือง  

การออกแบบและจัดทำแบบรูปรายการโครงการอาคารบูรณาการ 

จัดทำโดย ตรวจสอบโดย กำกับดูแลโดย 
กองออกแบบและก่อสร้าง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

หรือหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
หรือผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม  

ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลหน่วยงาน 
วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร 

วันที่บังคับใช้ แก้ไขครั้งท่ี รายละเอียด 
24 กุมภาพันธ์ 2565 00 ออกเอกสารครั้งแรก 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภาคมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
ที่ตอบสนองต่อภารกิจและการใช้งานในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต   
ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจที่ดิน เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานนำมาออกแบบสถาปัตยกรรม 
วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า/สุขาภิบาล/เครื่องกล จัดทำแบบก่อสร้าง และประมาณราคา เพื่อนำไป    
เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

3. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อาคารและสถานที่ที่ตอบสนองการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยงานผู้รับบริการ-สยจ. และหน่วยงานที่ใช้พื้นที่ในอาคาร
บูรณาการ  ได้แบบรูปรายการและประมาณราคาโครงการ
ก่อสร้างและอาคารที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ-ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการสามารถ
เข้าถึงการให้บริการของกระทรวงยุติธรรมได้สะดวกและทั่วถึง 

ข้อกำหนดด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กม.ผังเมือง กม.เกี่ยว
เขตควบคุมการบิน 

ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง ลดข้อขัดแย้งของแบบรูปรายการและประมาณราคาให้เกิดขึ้น
น้อยที่สุด 

 
4. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. จัดทำแบบรูปรายการและ
ประมาณราคาภายในเวลาที่กำหนด 

แบบรูปรายการและประมาณราคา
แล้วเสร็จก่อนกำหนดการส่งขอ
งบประมาณ (เช่น ของบประมาณปี 
2566 ต้องยื่นคำขอภายใน 15 
พ.ย. 2564 )  

เสร็จทันเวลากำหนด 

2. ความสอดคล้องของแบบรูป
รายการและประมาณราคาทั้งหมด 

จำนวนเรื่องท่ีเกิดจากความขัดแย้ง
ของแบบรูปรายการที่พบระหว่าง
การก่อสร้าง-เป็นการเก็บข้อมูล

5 = ไม่เกิน 15 เรื่อง 
4 = 16-19 เรื่อง 
3 = 20-22 เรื่อง 
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ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ระหว่างงานบริหารการก่อสร้าง 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากฝ่าย
ควบคุมงานก่อสร้าง 

2 = 23-25 เรื่อง 
1 = 26 เรื่องข้ึนไป 

3. ความครอบคลุมครบถ้วนของ   
การออกแบบให้ตอบสนอง        
ความต้องการพ้ืนที่ใช้สอย 

3.1 ร้อยละของการแจ้งกลับในด้าน
ความขาดแคลนพื้นที่ใช้สอยสำหรับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   
  - เก็บข้อมูลเมื่อเปิดใช้อาคารแล้ว 
  - ต้องมีการออกแบบสอบถาม
และให้ค่าน้ำหนักในแต่ละส่วนพื้นที่
ที่เหมาะสม 

5 = ต่ำกว่าร้อยละ 15 
4 = ร้อยละ16-20 
3 = ร้อยละ21-25 
2 = ร้อยละ26-30 
1 = มากกว่าร้อยละ31 

3.2 ร้อยละของการแจ้งกลับในด้าน
ความขาดแคลนพื้นที่ใช้สอยในการ
รองรับการให้บริการประชาชน  
  – เก็บข้อมูลเมื่อเปิดใช้อาคารแล้ว 
  - ต้องมีการออกแบบสอบถาม
และให้ค่าน้ำหนักในแต่ละส่วนพื้นที่
ที่เหมาะสม 

5 = ต่ำกว่าร้อยละ 15 
4 = ร้อยละ16-20 
3 = ร้อยละ21-25 
2 = ร้อยละ26-30 
1 = มากกว่าร้อยละ31 

5. ระบบติดตามประเมินผล 
    ติดตามผลการดำเนินงาน รอบระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน
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6. ผังกระบวนการ 
 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด กองประสานราชการ
ยุติธรรมจังหวัด 

กองออกแบบและก่อสร้าง 
กลุ่มงานอาคาร 3 

กองบริหารงานคลัง ฝ่าย
พัสดุฯ 

กส. 
กลุ่มงานมาตรฐานและ
พัฒนางานออกแบบและ

ก่อสร้าง 
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7. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1. แจ้งความต้องการการใช้
งานอาคารบูรณาการ 

- สำรวจรวบรวมความ
ต้องการของหน่วยงานใน
พ้ืนที่ 
- หาที่ดินที่มีความพร้อมส่ง
เรื่อง ผ่าน ปสจ. ให้ กส. 
พิจารณาความเหมาะสม
ของที่ดินและจัดทำผังขอใช้
ที่ดิน 
- ดำเนินการขอใช้ที่ดินและ
ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน 

เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบ 

สังกัด
สำนักงาน
ยุติธรรม
จังหวัด 

ไม่น้อยกว่า 11 
เดือน ก่อนกำหนด
ยื่นของบประมาณ 
(เช่น ของบปี66 

ขั้นตอนนี้ควรแจ้ง
ประมาณ ไม่เกิน 31 

ธค.63) 

-  รายละเอียดความต้องการพ้ืนที่

ครบถ้วนชัดเจน 

-  หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน 

 

  

2. รับเรื่องความต้องการจาก
สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
กลั่นกรองให้ความเห็น 

พิจารณากลั่นกรองให้
ความเห็นด้านความ
สอดคล้องต่อนโยบาย
ผู้บริหาร (โครงการยุติธรรม
จังหวัดนำร่อง) เรียงลำดับ
ความสำคัญโครงการ 

เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบ 
สังกัดกอง
ประสาน
ราชการ
ยุติธรรม
จังหวัด 

10 เดือน ก่อน
กำหนดยื่นขอ

งบประมาณ (เช่น 
ของบปี66 ขั้นตอนนี้

ควรแจ้ง กส. 
ประมาณ ไม่เกิน 

 31 มค. 64) 

โครงการที่ส่งให้ กส.เพ่ือดำเนินการ
ออกแบบฯ ต้องมีหนังสืออนุญาตให้
ใช้ที่ดินมาประกอบด้วย 

 นโยบายการจัดตั้ง
ยุติธรรมจังหวัด
นำร่อง 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

3. สำรวจที่ดิน สำรวจที่ดินอย่างละเอียด 
เพ่ือนำมาใช้ออกแบบและ
จัดทำแบบก่อสร้าง 
  

นายช่างโยธา 
กลุ่มงานอาคาร
3 กส. 

9-8 เดือน ก่อน
กำหนดยื่นขอ

งบประมาณ (เช่น 
ของบปี66 ขั้นตอนนี้

ควรดำเนินการ
ในช่วง 1กพ. - 31

มีค.64) 

- อ้าง Check list 
- แนวขอบเขตที่ดินที่แน่นอนชัดเจน
ตรงกับแนวโฉนด 
- ค่าระดับในที่ดินและการเข้าถึง 
- การเชื่อมต่อไฟฟ้า/ประปา ถึงท่ีดิน
หรือไม่ หากต้องขยายเขต เป็น
ระยะทางและงบประมาณเท่าไหร่ 

หนังสือขอ
อนุมัติเดินทาง
ไปสำรวจที่ดิน 

Check list 
ในการสำรวจ
ที่ดินโครงการ 

4. ออกแบบ/จัดทำแบบ
ก่อสร้างสถาปัตยกรรม 

ออกแบบ - เขียนแบบ
ก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม
ตามข้อมูลความต้องการ
พ้ืนที่ใช้สอยตามอัตรากำลัง
และภารกิจของหน่วยงานที่
ใช้พื้นที่ 

สถาปนิก / นาย
ช่างเขียนแบบ 
กลุ่มงานอาคาร
3  กส. 

7-4 เดือน ก่อน
กำหนดยื่นขอ

งบประมาณ (เช่น 
ของบปี66 ขั้นตอน
นี้ควรดำเนินการ
ในช่วง 1เมย.-30

มิย.64) 

- ออกแบบร่างและส่งให้ผู้ใช้งาน
พิจารณารับฟังความคิดเห็นเพ่ือ
นำมาปรับปรุง 
- ออกแบบพ้ืนที่และองค์ประกอบ
ให้สอดคล้องกับบัญชีราคา
มาตรฐานการออกแบบอาคารฯ 
ของสำนักงบประมาณ 
- ประสานงานไปยังวิศวกรรม
สาขาต่างๆเพ่ือให้แบบมีความ
สอดคล้องลดความขัดแย้งและ
ปัญหาระหว่างการก่อสร้าง 

 - พรบ.ควบคุม
อาคารและกท.   
ที่เก่ียวข้อง 
- บัญชีราคา
มาตรฐานการ
ออกแบบอาคารที่
ทำการ อาคารอยู่
อาศัยรวม และ
บ้านพัก สำนัก
งบประมาณ 
- กฎหมายผัง
เมืองและ
กฎหมายควบคุม
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

เขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศ 

5. ออกแบบ/จัดทำแบบ

ก่อสร้างงานโครงสร้าง 

 

ออกแบบ - เขียนแบบ
ก่อสร้าง งานวิศวกรรม
โครงสร้างให้สอดคล้องและ
ส่งเสริมงานสถาปัตยกรรม 

วิศวกรโยธา / 
นายช่างเขียน
แบบ กลุ่มงาน
อาคาร 3  กส. 

6-3 เดือน ก่อน
กำหนดยื่นขอ

งบประมาณ (เช่น 
ของบปี66 ขั้นตอนนี้

ควรดำเนินการ
ในช่วง 1พค. –  

31กค.64) 

- ประสานงานไปยังงาน
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสาขา
ต่างๆเพ่ือให้แบบมีความสอดคล้อง
ลดความขัดแย้งและปัญหาระหว่าง
การก่อสร้าง 
- ออกแบบองค์ประกอบให้สอดคล้อง
กับบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบ
อาคารฯ ของสำนักงบประมาณ 

 -พรบ.ควบคุม
อาคารและกท.  
ที่เก่ียวข้อง 
-บัญชีราคา
มาตรฐานการ
ออกแบบอาคารที่
ทำการ อาคารอยู่
อาศัยรวม และ
บ้านพัก สำนัก
งบประมาณ 

6.ออกแบบ/จัดทำแบบ

ก่อสร้างงานไฟฟ้า/

โสตทัศนูปกรณ/์สุขาภิบาล/

เครื่องกล 

 

ออกแบบ - เขียนแบบ
ก่อสร้าง งาน
วิศวกรรมไฟฟ้า/
โสตทัศนูปกรณ์/สุขาภิบาล/
เครื่องกล ให้สอดคล้องและ
ส่งเสริมงานสถาปัตยกรรม 

วิศวกรไฟฟ้า/
วิศวกร
สุขาภิบาล/
วิศวกรเครื่องกล 
/ นายช่างเขียน
แบบ กลุ่มงาน
อาคาร3  กส. 

6-3 เดือน ก่อน
กำหนดยื่นขอ

งบประมาณ (เช่น 
ของบปี66 ขั้นตอนนี้

ควรดำเนินการ
ในช่วง 1พค.-31กค.

64) 

- ประสานงานไปยังงาน
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสาขา
ต่างๆเพ่ือให้แบบมีความสอดคล้องลด
ความขัดแย้งและปัญหาระหว่างการ
ก่อสร้าง 
- ออกแบบองค์ประกอบให้สอดคล้อง
กับบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบ
อาคารฯ ของสำนักงบประมาณ 

 - พรบ.ควบคุม
อาคารและกท.ที่
เกี่ยวข้อง 
- บัญชีราคา
มาตรฐานการ
ออกแบบอาคารที่
ทำการ อาคารอยู่
อาศัยรวม และ
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บ้านพัก สำนัก
งบประมาณ 

7. ประมาณราคา 
 

ถอดปริมาณวัสดุและ 
ประมาณราคาเพ่ือให้ได้
งบประมาณในการก่อสร้าง 
 

สถาปนิก/
วิศวกรสาขา
ต่างๆ/นายช่าง
โยธา  กลุ่มงาน
อาคาร3  กส. 

3 - 1 เดือน ก่อน
กำหนดยื่นขอ

งบประมาณ (เช่น 
ของบปี66 ขั้นตอนนี้

ควรดำเนินการ
ในช่วง1สค.–30กย.

64) 

เมื่อได้ประมาณราคาแล้ว ตรวจสอบ
รายละเอียดราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร
ให้สอดคล้องกับบัญชีราคามาตรฐาน
ฯ ของสำนักงบประมาณ 

 - บัญชีราคา
มาตรฐานการ
ออกแบบอาคารที่
ทำการ อาคารอยู่
อาศัยรวม และ
บ้านพัก สำนัก
งบประมาณ 
- บัญชีราคาค่าวัสดุ
ก่อสร้างของ
กระทรวงพานิชย์ 
- บัญชีค่าแรงงาน
ของกรมบัญชีกลาง 
 

8. จัดทำคำของบประมาณ
ต่อสำนักงบประมาณ 
 

- เรียงลำดับความสำคัญ

โครงการ 

- เขียนคำของบประมาณ 

และจัดส่งแบบรูปรายการ

เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบ 
สังกัด กอง
ประสาน

ช่วงเริ่ม
ปีงบประมาณท่ีจะ
ขอ (เช่น ของบปี66 

ขั้นตอนนี้ควร

ตามระเบียบสำนักงบประมาณ แบบคำขอ
งบประมาณ 
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และประมาณราคา

ทั้งหมดไปยัง ยผ. เพ่ือ

รวบรวมส่งของบประมาณ

ไปยัง สำนักงบประมาณ 

ราชการยุติธรรม
จังหวัด 

ดำเนินการประมาณ 
1ตค.64) 

9. ปรับประมาณราคาให้เป็น
ปัจจุบัน 

เมื่อสำนักงบประมาณอนุมัติ
งบประมาณโครงการ และ 
ปสจ.แจ้งเรื่องกลับมายัง กส. 
ดำเนินการปรับราคาต่อ
หน่วยให้เป็นปัจจุบันโดย
ดำเนินการในช่วงเวลาที่
สอดคล้องใกล้เคียงกับการ
ดำเนินการตามกระบวนงาน
จัดซื้อจัดจ้าง 

สถาปนิก/
วิศวกรสาขา
ต่างๆ/นาย
ช่างโยธา  
กลุ่มงาน
อาคาร3  กส. 

30 วันก่อนเข้าสู่
กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ตรวจสอบรายละเอียดราคาเฉลี่ย
ต่อตารางเมตรให้สอดคล้องกับ
บัญชีราคามาตรฐานฯ ของสำนัก
งบประมาณ 

บันทึกส่งแบบ
รูปรายการและ
ประมาณราคา
ฉบับปัจจุบันไป
ยัง กค. เพ่ือ
ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 

10. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง 
TOR /ราคากลาง/พิจารณา
ผลการประกวด e-bidding/
กรรมการตรวจรับงานจ้าง
ก่อสร้าง / ผู้ควบคุมงาน 

เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดฝ่ายพัสดุ 
อาคารสถานที่
และ
ยานพาหนะ 

ตามระเบียบพัสดุ ตามระเบียบพัสดุ   
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11. จัดทำ-ส่งแบบสำรวจ
ความคิดเห็นและความพึง
พอใจในการใช้งานอาคาร
บูรณาการ ผ่านสำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัดเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 

เมื่ออาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ
และมีการใช้งานจัดทำแบบ
สำรวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจในการใช้งาน
อาคารบูรณาการ 

เจ้าหน้าที่ใน
กลุ่มงาน
มาตรฐานและ
พัฒนางาน
ออกแบบและ
ก่อสร้าง กส. 

เมื่อเปิดใช้งาน
อาคารไปแล้วอย่าง
น้อย 3 เดือน 

เก็บรวบรวมข้อคิดเห็นและปัญหา
จากการใช้งาน วิเคราะห์จัดทำ
ข้อเสนอแนะ ส่งสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ กลุ่มงานอาคาร3 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงงานออกแบบ
ต่อไป 

 แบบสำรวจ
ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจใน
การใช้งานอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Timeline ของ

กระบวนการทีจ่ะของบปี 
2566 
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8. การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน 
(เก็บไว้เพื่อใช้ทำงานใน

ออฟฟิศ) 

เก็บไว้อ้างอิง 
(ใส่ลังเก็บไว้ชั้นใต้ดิน) 

แบบฟอร์มประมาณราคา 10 ปี ไม่มีกำหนดเวลา 
Check list ในการสำรวจที่ดินโครงการ 2 ปี ไม่มีกำหนดเวลา 
แบบสำรวจความต้องการใช้พื้นที่อาคารบูรณาการ 2 ปี ไม่มีกำหนดเวลา 
Check list องค์ประกอบในการของบประมาณ
โครงการอาคารบูรณาการ 

2 ปี ไม่มีกำหนดเวลา 

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในการใช้
งานอาคาร 

2 ปี ไม่มีกำหนดเวลา 

 

9. การบริหารสารสนเทศ 

รายการสารสนเทศที่จำเป็น รูปแบบ ระยะเวลา/ความถี่ 
แบบรูปรายการก่อสร้าง *.dwg , *.pdf  
รายการปริมาณงานและประมาณราคา *.xlsx , *.pdf  

 
10. สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 

สถาปนิก ทักษะทางวิชาชีพประกอบกับความรู้ความเข้าใจใน
พฤติกรรมการใช้พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือ
นำไปสู่การออกแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

Software ต่างๆที่เป็นเครื่องมือใน
การทำงานให้มีประสิทธิภาพ / 
กฎหมายควบคุมอาคาร 

วิศวกรโครงสร้าง ทักษะทางวิชาชีพ Software ต่างๆที่เป็นเครื่องมือใน
การทำงานให้มีประสิทธิภาพ / 
กฎหมายควบคุมอาคาร 

วิศวกรไฟฟ้า/
สุขาภิบาล/เครื่องกล 

ทักษะทางวิชาชีพ Software ต่างๆที่เป็นเครื่องมือใน
การทำงานให้มีประสิทธิภาพ / 
กฎหมายควบคุมอาคาร 

นายช่างโยธา/นายช่าง
เขียนแบบ 

ทักษะทางด้านการสำรวจ/เขียนแบบ/ประมาณ
ราคา 

Software ต่างๆที่เป็นเครื่องมือใน
การทำงานให้มีประสิทธิภาพ / 
กฎหมายควบคุมอาคาร 
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